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Abst ract 

At the present stage of the development of science, the following mistake is often made: the fact that mathematics manifests 

itself in two forms is not considered. Firstly, mathematics is an independent science with its own goals, objectives and tools. 

Secondly, mathematics is "the language spoken by all sciences." At this stage, there is bias towards the excessive complication 

of the mathematical apparatus, caused by exaggerated attention to the first aspect. Efforts are required to develop and adapt 

the mathematical tools — quantitative methods — to the needs of various sciences, in particular, economics. The first part of 

this paper discusses a method based on the ideas of Diophantus and al-Khwarizmi. It is shown that the process of solving a 

large number of problems "reduced to quadratic equations" can be simplified using this method. The second part of the paper 

is devoted to the model of price competition. It shows how the method of “direct integration” of systems of equations can be 

used to analyze economic problems.  

Keywords :  Diophantus, Al-Khwarizmi, Systems of Linear Dynamic Equations. 

Jel Codes :  C65. 
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Özet 

Bilimin şu anki gelişim aşamasında, genellikle şu hata yapılır: matematiğin iki şekilde kendini gösterdiği gerçeği dikkate 

alınmaz. Birincisi, matematik kendi amaçları, hedefleri ve araçları olan bağımsız bir bilimdir. İkincisi, matematik "tüm bilimlerin 

konuştuğu dildir". Bu aşamada, matematiksel aygıtın birinci yöne abartılı dikkatin neden olduğu aşırı karmaşıklığa yönelik 

önyargı vardır. Matematiksel araçları - kantitatif yöntemler - çeşitli bilimlerin, özellikle de iktisadın ihtiyaçlarına göre geliştirmek 

ve uyarlamak için çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu makalenin ilk bölümünde Diophantus ve el-Harizmi'nin fikirlerine 

dayanan bir dönüşüm geltiriliyor. "İkinci dereceden denklemlere indirgenmiş" çok sayıda problem çözme sürecinin bu yöntemi 

kullanılarak basitleştirilebileceği gösterilmiştir. Makalenin ikinci bölümü fiyat rekabeti modeline ayrılmıştır. Linear dinamik 

denklem sistemlerinin “doğrudan entegrasyonu” yönteminin ekonomik problemleri analiz etmek için nasıl kullanılabileceğini 

gösteriliyor.  

Anahtar Kelimeler : Diophantus, El- Harizmi, Lineer Dinamik Denklem Sistemleri. 

Jel Kodlar ı  : C65.  
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Abst ract 

The purpose of this paper is to illustrate the importance of incorporating probabilistic methods into teaching modern statistics 

courses. Knowledge of statistical methods in today’s conditions implies the ability to predict, which unfortunately is not 

included in most statistics courses. Students are usually taught to work with data within the framework of absolute certainty, 

but in real life we often have to make decisions in conditions of uncertainty. The market economy requires the skills to not 

only process the available statistical information, but also to understand what conclusions can be drawn from the information 

received, and to know how to predict future events. In this regard, in modern statistics it is impossible to do without knowledge 

of probabilistic methods. This paper discusses an approach to calculating the main statistical indices using the concept of 

probability.  

Keywords :  Statistical Indices, Probabilistic Methods, Uncertainty. 

Jel Codes :  C18. 
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Özet 

Bu makalenin amacı, olasılık yöntemlerini modern istatistik derslerinin öğretimine dahil etmenin önemini göstermektir. 

Günümüz koşullarında istatistiksel yöntem bilgisi, tahmin etme yeteneğini ifade eder, bu ne yazık ki çoğu istatistik dersinde 

yer almamaktadır. Öğrencilere genellikle mutlak kesinlik çerçevesinde verilerle çalışmaları öğretilir, ancak gerçek hayatta 

genellikle belirsizlik koşullarında kararlar vermemiz gerekir. Piyasa ekonomisi, sadece mevcut istatistiksel bilgileri işleme 

becerisi değil, aynı zamanda alınan bilgilerden hangi sonuçların çıkarılabileceğini anlama ve gelecekteki olayların nasıl tahmin 

edileceğini bilmeyi gerektirir. Bu bağlamda, modern istatistikte olasılıkçı yöntemler bilgisi olmadan yapmak imkansızdır. Bu 

makalede olasılık kavramını kullanarak ana istatistiksel endeksleri hesaplamaya yönelik bir yaklaşımı sunulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İstatistiksel Endeksler, Olasılıksal Yöntemler, Belirsizlik. 

Jel Kodlar ı:  C18. 
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CHINA’S PARTNERSHIP WITH GHANA IN MEASURING AID FOR TRADE AND ITS SOCIO -ECONOMIC 

IMPACTS: GHANA BEYOND AID 

Frank Okai LARBI (PhD)
13

, Eric Osei ADDO
14

, MA Zaoming (PhD)
15

 

Abstract 

The role of Aid remains a relevant concept in deciding the direction and content of development assistance. This paper argues 

that while there is a continuing strategic interest in aid, there has been growing anxiety with the performance of aid for trade 

as a development resource. The study employs ARDL cointegration technique to examine the extent to which China’s Aid-

for Trade impact on Ghana’s Per Capita growth during the transition period “Ghana beyond Aid” using data ranging from 

1961 to 2019. Based on the data, it is found that China’s Aid-for-Trade in Ghana has a positive and statistically significant 

impact on its Per Capita Growth as well as other controlling variables such as trade openness and business regulatory policy 

in both the short-run and the long-run. Furthermore, the Granger Causality test showed a unidirectional causal relationship 

that goes from Aid-for-Trade to Per Capita growth and also, a positive significant causal relationship between Per Capita 

Growth and other controlling variables. From a policy-oriented point of view, the study concludes by citing appropriate 

measures to help streamline the roadmap towards a Ghana beyond Aid policy in sustaining a stronger national development 

towards a workforce of industrial expansion.  

Keywords : S ino, Ghana, Aid for Trade, Per Capita Growth, Dependency Theory, Socio -Economic. 
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ENDÜSTRİ 4.0: OPTİMİZASYON TEKNİKLERI İLE LİMANDA BEKLEME SÜRELERİNİN AZALTILMASI  

 

Dr. Öğr. Üyesi M. Zahid Gürbüz
16

, Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Kıvrak
17

 

 

Özet 

Küreselleşmenin etkisiyle artan ticaret hacminde yüklerin taşınmasında önemli rol oynayan denizyolu, uluslararası ticaretin 

ana iletim hattıdır. Bu ticarette rol almak isteyen işletmeler için büyük sermaye yatırımı gerekirken, çalışan bir geminin günlük 

maliyeti de eklendiğinde işletme maliyeti yükselmektedir. Bekleme süresinin artması durumunda da yaşanan gecikmeler 

içinde gecikme cezaları ödenmektedir. Bundan dolayı gemilerin limanda bekleme sürelerinin kısalması büyük maddi tasarruf 

sağlayabilecektir. Bu tasarrufun sağlanabilmesi ve müşterilerine daha iyi hizmet için yarışan limanlar verimliliklerini teknoloji 

yardımıyla arttırmaya çalışmaktadır. Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren “Büyük Veri Analizi” ile dijital veriler analiz edilip anlamlı 

ve işlenebilir hale gelmesi lojistik sektöründe de kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında yaklaşık bir hafta önceden geliş 

süreleri bilinen gemilerin limanda geçirdiği sürenin azaltılması amaçlanmaktadır. Liman uzunluğunun imkan verdiği ölçüde 

aynı anda yük indirme ve bindirme için gemilerin limana yanaşıp süreçlerini hızlı bir şekilde tamamlamasına imkan veren 

yapay zeka destekli bir optimizasyon çözümü uygulanmıştır. Herhangi bir optimizasyon uygulanmadan tüm gemileri geliş 

sırasına göre limana alındığı varsayımı ile optimizasyon uygulayarak elde edilen bekleme süreleri değerlendirilmiştir. Önerilen 

çözüm sonrasında bekleme sürelerinde azalma olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Lojistik, Optimizasyon , Gemi. 

Jel Kodlar ı  : C61, L62, O31. 

 

INDUSTRY 4.0: REDUCING THE WAITING TIMES IN MARITIME PORTS  WITH OPTIMIZATION 

TECHNIQUES 

Dr . Öğr. Üyes i M. Zahid Gürbüz
18

, Dr. Öğr. Üyes i Oğuzhan Kıvrak
19

 

 

Abst ract 

Maritime transportation, which plays an important role in overseas shipping in the increasing trade volume with the effect of 

globalization, is the main transportation line of international trade. While large capital investments are required for businesses 

that want to take part in this trade, also the operating cost increases with the daily cost of a ship. In case of an increased 

waiting period, delay penalties are occupied. Therefore, shortening the waiting times of the ships at the port can provide great 

financial savings. Ports competing in order to achieve this savings and to serve their customers better try to increase their 

efficiency with the help of technology. With the "Big Data Analysis" that came into our lives with Industry 4.0, digital data is 

analyzed and made meaningful and processable, and also used in the logistics sector. Within the scope of this study, it is 

aimed to reduce the delay time spent by the ships whose arrival times are known about a week before at the port. An artificial 

intelligence supported optimization solution was implemented that allows ships to approach the port and complete their 

processes quickly for loading and unloading at the same time as the length of the port allows. The difference of the waiting 

times between the results obtained by applying optimization and results  taken to the port according to their arrival order 

without any optimization were evaluated. With the proposed solution, a decrease in waiting times has been observed. 

Keywords  : Lojistik, Optimizasyon , Gemi. 

JEL Codes  : C61, L62, O31. 
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OTOMATİK HAYVAN SAYIMI VE SAYILAN HAYVANLARIN DERİN ÖĞRENME METOTLARI İLE 

SINIFLANDIRILMASI 

 

Dr. Öğr. Üyesi M. Zahid Gürbüz
20

, Dr. Öğr. Üyesı Oğuzhan Kıvrak
21

, Dr. Öğr. Üyesi Aysun Güran
22

 

 

Özet 

İnek, koyun ve keçi gibi hayvanlardan elde edilen besinler çok değerli ve genellikle tercih edilen besinlerdir. Bu hayvanlardan 

sağlanan et, yün ve deri gibi ürünler Türkiye ekonomisi için büyük önem taşımaktadır. Küçük aile çiftliklerinde, çiftlik işçisi 

başına düşen bu hayvanların sayısı azdır; fakat büyük ölçekli çiftliklerde işçi başına düşen hayvan sayısı oldukça fazla 

olabilmektedir. Bu durumda büyük ölçekli çiftliklerde hayvanların takip edilmesi zor olmakta, eksilen ya da kaybolan bir 

hayvanın fark edilebilmesi uzun sürmektedir. Bundan dolayı anlık olarak hayvan gruplarından alınacak sayılar takibin daha 

kolay bir şekilde yapılabilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı inek, keçi ve koyunların görüntü işleme teknikleri ile 

saydırılması ve derin öğrenme ile sınıflandırılmasını sağlamaktır. Çalışmada evrişimsel sinir ağı (Convolutional Neural 

Network) derin öğrenme metodolojisi kullanılacaktır. Çalışmamızda anlık görüntü sisteme iletilecek ve sonuçlar anlık olarak 

işlenerek görüntüdeki hayvan sayısı ve sınıfı tespit edilecektir. Bu şekilde bir sistemin tasarlanması çiftçilere hayvan yönetimi 

konusunda destek sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler :Hayvan Sayımı, Hayvan Sınıflandırma, Görüntü İşleme, Evrişimli Sinir Ağı. 

Jel Kodlar ı  :Q16, O31, C45, C88. 

 

AUTOMATIC COUNTING of ANIMALS AND CLASSIFICATION OF COUNTED ANIMALS BY DEEP 

LEARNING METHODS 

ABSTRACT 

Animal source foods that come from cows, sheep and goats are very valuable and generally preferred commodities. The 

products like meat, wool and skins have an important place in Tukey’s economy.  In small family farms, the number of these 

animals per farm worker is low; however, the number of animals per worker in large-scale farms can be quite high. In this 

case, it is difficult to keep track of animals in large-scale farms, and it takes a long time to recognize a missing or lost animal. 

Therefore, the numbers that will be taken from the animal groups instantaneously will probably make the tracking processes 

easier. The aim of this study is to count the number of animals and to classify them with deep learning algorithms. 

Convolutional Neural Network deep learning methodology will be used as a classification method. The snapshot will be 

transmitted to the system to determine the number and the class of animals in the image. Designing a system in this way will 

be helpful to support farmers for livestock management. 

Keywords :   Animal Counting, Animal Classification, Image Processing, Convolutional Neural Network. 

Jel Codes  :Q16, O31, C45, C88. 
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FÜZYONVEC ALGORİTMASI İLE TÜRKÇE HABER METİNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  

Aysun Güran
23

 

 

Özet 

Kelime frekans bilgisine dayalı olan kelime gömme metotlarında karşılaşılan en büyük zorluk derlemdeki farklı kelimelerden 

oluşan sözlükteki boyut sorunudur. Analiz edilen veri kümesindeki metin sayısı arttıkça sözlük boyutu ile paralel olarak metin 

vektörlerinin boyutu da artmaktadır. Üstelik kelime frekansına dayalı olan yöntemlerde kelimeler arası anlamsal ilişkiler de 

dikkate alınmamaktadır. Word2Vec, Doc2Vec ve Fastext metotları kelimelerin diğer kelimelerle anlamsal ilişkilerini 

barındıracak şekilde yönetilebilir boyutlar ile sayısallaştırılmasını sağlayan yapay sinir ağlarına dayalı olan modellerdir. Bu 

çalışmada 5 milyona yakın bir sayıda Türkçe haber dokümanından oluşan bir derlem farklı metin ön işleme aşamalarından 

geçirilmiş ve  her bir ön işlem aşamasının sonucunda derlemdeki metinler  Word2vec, Doc2Vec ve FastText metotları ile 

eğitilerek derlemi oluşturan kelimelerin aralarındaki anlam ilişkiyi içeren kelime vektörleri elde edilmiştir. Bu kelime 

vektörlerinin kullanılması ile haber dokümanları bilgisayarların anlayabileceği şekilde sayısallaştırılmıştır. Daha sonra yaklaşık 

2 milyon haber dokümanı eğitim ve test amaçlı kullanılarak makine öğrenmesi metotları ile otomatik bir şekilde 

sınıflandırılmıştır. Çalışmamızın temel katkısı Word2vec, Doc2Vec ve FastText metotları ile elde edilen kelime vektörlerinin 

birleşimi ile oluşan ve en yüksek başarım değerine sahip olan FüzyonVec adını verdiğimiz kelime gömme tekniğinin önerilmiş 

olması ve çok geniş bir derlemin eğitilmesi ile elde edilen kelime vektörlerinin bu alanda çalışacak olan araştırmacıların 

kullanımına sunulmuş olmasıdır.   

Anahtar Kelimeler: Word2Vec, Doc2Vec, FastText, FüzyonVec, Metin ön işleme metotları, Metin sınıflama   

 

CLASSIFICATION OF TURKISH NEWS DOCUMENTS WITH FUZYONVEC ALGORITHM 

Abstract 

The biggest difficulty encountered in word embedding methods based on word frequency information is the dimension 

problem in the vocabulary which consists of different words of the corpus. As the number of documents in the analyzed 

corpus increases, the size of the document vectors increases in parallel with the vocabulary size. Moreover, semantic 

relationships between words are not considered in methods based on word frequency. The Word2Vec, Doc2Vec and Fastext 

methods are the models based on artificial neural networks that allow the vectorization of words with manageable dimensions 

to accommodate semantic relationships with other words. In this study, a corpus of approximately 5 million Turkish news 

documents was passed through different text preprocessing steps, and as a result of each preprocessing step, the documents 

in the collection were trained with Word2vec, Doc2Vec and FastText methods and word vectors containing the meaning 

relationship between the words forming the corpus were obtained. Afterwards, approximately 2 million news documents were 

automatically classified by using machine learning methods for training and testing purposes. The main contribution of our 

study is the proposal of a new word embedding technique called FusionVec that is formed by the combination of word vectors 

obtained with Word2vec, Doc2Vec and FastText. We showed that FusionVec architecture gives the highest performance 

results.  

Keywords : Word2Vec Doc2Vec, FastText, FüzyonVec, Text preprocessing methods, Text classification 
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THE DRIVING FORCES OF CHANGE IN ENERGY-RELATED CO2 EMISSIONS FROM 1998 TO 2017 IN 

TURKEY 

Abdulkadir Bektas
24

 

 

Abst ract 

Greenhouse gas (GHG) emissions have become a crucial priority of global environmental policy since the United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC
 

) entered into force on 21 March 1994. The leading cause of the 

increase in greenhouse gases triggering global warming in the atmosphere is the continuously growing demand for global 

energy due to population and economic growth. Energy efficiency and CO2 emissions reduction in Turkey’s high-energy 

intensive sectors are decisive for achieving a low-carbon transition. This study analyzed the change of energy-related CO2 

emissions in Turkey’s high energy-intensive sector (manufacturing industries) from 1998 to 2017 based on the Logarithmic 

Mean Divisia Index (LMDI) method. The LMDI method is used to decompose the changes in these sectors’ CO2 equivalent 

emissions into three driving forces; changes in economic activity, structure, energy intensity, energy composition and emission 

factors. Analysis results indicate that economic activity is one of the decisive factors behind the change in CO2 emissions and 

sectoral energy intensity. The activity effect has increased the CO2 emissions while energy intensity has decreased.  

Keywords : Emissions, driving factors, LMDI Method, Turkey 
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INTERNET OF THINGS AND CYBERSECURITY 

Assist. Prof. Dr. Hayrettin GÖKOZAN
25

 

 

Abst ract 

In this review article, the connection protocols used in the Internet of Things, the most general types of malware, security 

categories, threats and ways of protection from them are mentioned. Nowadays, many smart devices such as refrigerators, 

washing machines, electric heaters and coolers, lighting systems, medical devices, industrial automation devices, automobiles, 

traffic signals and other critical applications that are used both inside and outside the home can communicate with each other. 

Communication of objects with each other via a network is defined as the Internet of Things (IoT). These situations are called 

smart home, smart factory, smart city, smart traffic etc. IoT is a rapidly growing emerging topic of technical, social, and 

economic significance. Today, many studies on the Internet of Things have been done and are still being done in different 

fields. IoT systems use computer technologies and internet infrastructure. This infrastructure has two important foundations. 

These are hardware and software. All mechanical structures used in the system are called hardware. Software, on the other 

hand, is a compilation of programs created for devices to perform desired functions. These types of programs are for beneficial 

use. The software created with the aim of disrupting the functions of computers or other devices, collecting and using the 

user's confidential information without the user's knowledge is called malware (malicious software) or virus. Such software 

is installed on the system without the user's knowledge. An attack with the aim of damaging computers is called Cyber-attack. 

Cyber-security; It is an application to protect computers, servers, mobile devices, electronic systems, networks and data from 

malicious attacks. Cyber-attack and cyber-security, which is a very important issue for computer systems, also apply to IoT.  

Keywords : Internet of Things, Cyber-attack, Cyber-security. 

Jel Code: L96  

 

 

NESNELERİN İNTERNETİ ve SİBER GÜVENLİK  

Dr. Öğret im Üyes i Hayret t in GÖKOZAN
26

 

 

Özet 

Bu derleme çalışmada nesnelerin internetinde kullanılan bağlantı protokollerinden, en genel zararlı yazılım türlerinden, 

güvenlik kategorilerinden, tehditlerden ve bunlardan korunma yollarından bahsedilmektedir. Günümüzde hem ev içinde ve 

hem de ev dışında kullanılan buzdolabı, çamaşır makinası, elektrikli ısıtıcı ve soğutucular, aydınlatma sistemleri, tıbbi cihazlar, 

endüstriyel otomasyon cihazları, otomobiller, trafik sinyalleri ve diğer kritik uygulamalar gibi pek çok akıllı cihaz, kendi 

aralarında iletişim kurabilmektedir. Nesnelerin bir ağ üzerinden birbirleriyle haberleşmesi nesnelerin interneti  (IoT) olarak 

tanımlanmaktadır. Bu durumlar, akıllı ev, akıllı fabrika, akıllı şehir, akıllı trafik vb. olarak adlandırılırlar. IoT teknik, sosyal ve 

ekonomik öneme sahip, hızla büyüyen bir konudur. Nesnelerin interneti ile ilgili, günümüzde farklı alanlarda birçok çalışma 

yapılmıştır ve hala yapılmaktadır. IoT sistemler bilgisayar teknolojilerini ve internet altyapısını kullanmaktadır. Bu altyapının 

iki önemli temeli vardır. Bunlar donanım ve yazılımdır. Sistemde kullanılan tüm mekanik yapılar donanım olarak adlandırılır. 

Yazılım ise cihazların istenen fonksiyonları yerine getirebilmesi için oluşturulmuş programlar topluluğudur. Bu tür programlar 

iyi amaçlıdır. Bilgisayar veya diğer cihazların işlevlerini bozmak, kullanıcının gizli bilgilerini kullanıcının bilgisi dışında toplamak 

ve kullanmak amacı ile oluşturulan yazılımlar malware (malicious software) kötü amaçlı, zararlı yazılımlar veya virüs olarak 

adlandırılır. Bu tür yazılımlar kullanıcının bilgisi olmadan sisteme yüklenir. Bilgisayarlara zarar vermek amacı ile yapılan 

saldırıya Siber Saldırı denir. Siber güvenlik; bilgisayarları, sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları ve verileri 

kötü amaçlı saldırılardan koruma uygulamasıdır.  Bilgisayar sistemleri için çok önemli bir konu olan siber saldırı ve siber 

güvenlik, IoT için de geçerlidir.  

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti, Siber Saldırı, Siber Güvenlik. 
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AKILLI  EVLER İÇİN NESNELERİN İNTERNET TABANLI  DÜŞÜK MALİYETLİ HAVA KALİTESİ  İZLEME 

SİSTEMİ  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taştan
27

 

Özet 

Küresel iklim değişikliği, Covid-19 gibi pandemik salgınlar, sosyal ve iş hayatındaki değişimler, insanların  günlük yaşamlarının 

büyük bölümünü kapalı mekanlarda geçirmesine neden olmaktadır. Kapalı mekanlardaki spor, temizlik, uyku, yemek gibi 

insan faaliyetleri ve bu faaliyetlerde kullanılan parfüm, temizlik maddeleri, sigara, klima, fotokopi  ve fax makinaları gibi cihaz 

ve ürünlere bağlı olarak iç mekan hava kirliliği meydana gelmektedir. İç hava kalitesi (IAQ), yaşlılar, engelliler, bebekler, 

kronik hastalar gibi yaşamlarının çoğunu kapalı alanda geçiren birçok kişi için oldukça önemlidir ve düşük hava kalitesi, bu 

bireyler için çok önemli bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır.  Başlıca iç hava kirleticiler arasında azot dioksit (NO2), kükürt dioksit 

(SO2), ozon (O3), karbon monoksit (CO), karbon dioksit (CO2), uçucu ve yarı uçucu organik bileşikler (VOCs), partikül 

maddeler (PM) ve radon ve mikro organizmalar bulunur. Tütün dumanı, karbon monoksit, azot dioksit, formaldehit, asbest 

lifleri, mikroorganizmalar ve alerjenler gibi bazı kirleticiler sağlık sorunları ile yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. İç hava 

kirliliğine bağlı olarak insanlarda başta solunum yolu, kardiyovasküler ve cilt hastalıkları olmak üzere bir çok ciddi sağlık 

sorunları olabilmektedir. Bu nedenle, sağlıksız durumları tespit etmek için binalarda IAQ'nin gerçek zamanlı olarak izlenmesi 

çok önemlidir. Nesnelerin interneti (IoT) fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu bir 

iletişim ağıdır. Bu ağ, günlük hayatta kullandığımız çok farklı cihazlardan elde edilen milyarlarca veriyi toplayıp, kullanılabilir 

bilgilere dönüştürür. Akıllı evlerde konfor, sağlık hizmetleri, güvenlik ve enerji tasarrufu gibi konularda IoT teknolojisi 

kullanarak yaşam alışkanlıklarımızı değiştiren çok sayıda uygulama geliştirilmiştir. Son yıllarda düşük maliyetli sensörlerin 

üretimi ile birlikte hava kalitesi ölçüm sistemlerine olan ilgi artmıştır. İç ortamlarda hava kalitesini izlemek için Nesnelerin 

İnterneti gibi mobil teknoloji destekli düşük maliyetli cihazların geliştirilmesi, gözle görülemeyen fakat sağlığımıza olumsuz 

etkileri olan  iç mekan hava kirleticilerine karşı farkındalığımızı arttırdı.  Bu çalışmada iç mekan hava kalitesi ölçüm ve takibi 

için IoT tabanlı düşük maliyetli bir sistem tasarlanmıştır. Sistemde 32 bit'lik Wemos D1 Mini denetleyicisinin yanında 

PSM7003 lazer PM (PM1, PM2.5 ve PM10) sensörü, VCOs ve CO2 ölçümü için CCS811 sensörü  kullanılmıştır.  Geliştirilen IoT 

tabanlı ölçüm sistemi taşınabilirdir ve IAQ hakkında kullanıcılara gerçek zamanlı verileri aktarımı sağlamaktadır. Belirlenen 

limit değerlerin aşılması durumunda kullanıcılara gönderilen bildirimler sayesinde iç hava kalitesini arttıracak tedbirlerin 

alınmasını sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Nesnelerin interneti, iç hava kalitesi, PM7003, CCS811  
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INTERNET OF THINGS-BASED LOW COST AIR QUALITY MONITORING SYSTEM FOR SMART HO ME 

Ass t . Prof. Mehmet Taş tan
28

 

Abst ract 

Global climate change, pandemics, changes in business and social life cause people to spend most of their daily lives indoors. 

Indoor air pollution occurs due to human activities such as sports, cleaning, sleeping and eating in indoor spaces and devices 

and products such as perfume, cleaning agents, cigarettes, air conditioners, photocopy and fax machines used in these 

activities. Indoor air quality (IAQ) is very important for many people who spend most of their lives indoors, such as the elderly, 

disabled, infants and chronic patients, and low air quality poses a major health threat to these individuals. Major indoor air 

pollutants include nitrogen dioxide (NO2), sulfur dioxide (SO2), ozone (O3), carbon monoxide CO, carbon dioxide (CO2), 

volatile and semi-volatile organic compounds (VOCs), particulate matter (PM) and radon and micro-organisms. Some 

pollutants such as tobacco smoke, carbon monoxide, nitrogen dioxide, formaldehyde, asbestos fibers, microorganisms and 

allergens are known to be closely related to health problems. Due to indoor air pollution, people may have many serious 

health problems, especially respiratory, cardiovascular and skin diseases. Therefore, real-time monitoring of IAQ in buildings 

is essential to detect unhealthy situations. Internet of Things (IoT) is a communication network in which physical objects are 

connected to eachother or to larger systems. This network collects billions of data obtained from many different devices we 

use in daily life and converts it into usable information. Numerous applications have been developed in smart homes that 

change our living habits by using IoT technology in fields such as comfort, healthcare, security and energy savings. In recent 

years, interest in air quality measurement systems has increased with the production of low cost sensors. The development 

of low-cost mobile technology-supported devices such as the Internet of Things to monitor air quality in indoor environments 

has increased our awareness of indoor air pollutants that are invisible to the eye but have negative effects on our health. In 

this study, an IoT-based low-cost system is designed for indoor air quality measurement and monitoring. In addition to the 

32-bit Wemos D1 Mini controller, PSM7003 laser particulate matter (PM1, PM2.5 and PM10) sensor, and CCS811 sensor for 

measuring VCOs and CO2 are used in the system. The developed IoT-based measurement system is portable and provides 

real-time data transfer about IAQ to users. In case of exceeding the specified limit values, it ensures that measures are taken 

to increase indoor air quality by means of notifications sent to the users. 

Anahtar Kelimeler : Internet of things, Indoor air quality, PM7003, CCS811  
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EFFECTS OF FLUIDIZED BED TEMPERATURE ON MARULA FRUIT AS AN ENERGY SAVING AND 

THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM DRYING METHOD 

Muhammed Mercan
29
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30
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31
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32
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33

 

 

Abst ract 

Drying fruits in a fluidized bed produces dry fruits with improved quality in a much shorter time, improved rehydration times 

and qualities than conventional drying generally used. This, consequently, induces simultaneously the moisture and anti-

nutritional factor faster reductions than the conventional hot air drying. Marula, Sclerocarya birrea, is recognized for its rich 

valuable nutritional antioxidants.  Moreover, the Marula fruit is rich source of dietary fiber, protein and carbohydrates. Drying 

of Marula fruits could improve the commercial value of fruit and reduces the costs of packaging, handling, storage, and 

transportation. In this study, the Marula fruits were dried by using a fluidized bed dryer at 50°C, 60°C and 70°C. In order to 

compare the characteristics of dried fruits, the effects of drying temperature on the physical, chemical, textural and sensory 

properties were determined. The results of this study revealed that, fluidized bed drying temperature effected the quality 

characteristics of the fruits significantly (p<0.05). The fruit samples dried at 50 °C was took higher sensory scores than those 

dried at 60 and 70 °C. As the drying temperature increased, the hardness, chewiness and tensile strength of the fruits 

increased.  Activation energy and the Arrhenius type relationship increased with temperature. The fluidized bed highly 

recommended for drying of Marula fruit as an energy saving and homogeneous drying method. 

Keywords : Fluidized bed drying, Sclerocarya birrea, activation energy 
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POSSIBILITY OF USING ENERGY-SAVING MICROWAVE DRYING FOR BAEL (AEGLE MARMELOS) 

FRUIT ALTERNATIVE TO FREEZE DRYING FOR SENSORY ACCEPTABILITY 

Sibel Bölek
34

 

 

Abst ract 

One of the disadvantages of the freeze-drying, which provides the highest quality dried products, is high energy consumption. 

More rapid, energy-saving, safe, practical and controllable drying methods are required. In microwave drying, drying time is 

shortened owing to quick absorption of energy by water molecules, causes rapid evaporation of water, resulting in high drying 

rates of the food materials. In this study, comparison effects of microwave drying and freeze-drying on sensory properties of 

bael fruit, which has various nutritional and therapeutic properties were investigated. The importance of sensory properties 

was highlighted as one of the most influential factors determining eating behavior and within these, good taste, smell and 

appearance and texture were shown as the basic requirements of food consumption and indicators of whether a food is eaten 

or not. Moreover, potential of microwave drying as alternative to freeze drying was also investigated. In order to compare the 

dried bael fruit samples descriptive sensory analysis was conducted. 25 trained panelists were evaluated the samples. Panelists 

were trained on the products, and descriptors were chosen after suggestions from the panel leaders on the basis of consensus 

among the panelists.  In the results of this study, sensory characteristics of freeze-dried bael fruits are not different from 

microwave-dried bael fruits statistically (p<0.05). The results of this study indicated that microwave drying could be a 

promising innovative alternative for the rapid production of freeze-dried fruit materials while maintaining sensory quality 

Keywords : Microwave drying, freeze-drying, energy-saving, Aegle marmelos 
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EFFECTS OF CONVENTIONAL AND FLUIDIZED BED ROASTING ON BIOACTIVE COMPOUNDS AND 

ANTIOXIDANT ACTIVITY ON TAMARINDUS INDICA SEEDS 

Esra Alptekin
35

, Sevtap Kamçı
36

, Dilek Arslan
37

, Sibel Bölek
38

 

Abstract 

Being time and temperature dependent process, roasting causes several changes in flavor, color, texture, appearance, and 

chemical composition of roasted food products. Desired aroma and flavor develop owing to complex chemical reactions 

during roasting. Several chemical reaction mechanisms are significantly depending on the type of roaster. The design of 

roaster affects to the thermodynamics of roasting. Conventional method can ensure the developing typical aroma and flavor 

components of coffee. However, this method requires long roasting times and due to contacting with heated surfaces, the 

beans may burn.  In fluidized bed roaster the roaster is indirectly heated by hot air. That makes the roaster faster to control. 

In this study, comparison effects of conventional and fluidized bed roasting on bioactive compounds and antioxidant activity 

on Tamarindus indica seeds were investigated. For this aim, effects of conventional and fluidized bed roasting on protein, 

carbohydrate, fat contents and antioxidant activity of T. indica seeds were compared. The results of this study revealed that 

fluidized bed roaster performed a more effective and rapid roasting process without damaging the chemical components of 

the food. However, the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) activity of fluidized bed roasted T. indica seeds was higher 

than conventional roasted seeds. 

Keywords : roasting, antioxidant activity, Tamarindus indica 
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MICROWAVE ROASTED RED KIDNEY BEAN (PHASEOLUS VULGARIS) FLOUR ADDITION TO BREAD 

DOUGH AND ITS EFFECTS ON THE RHEOLOGICAL PROPERTIES 

Sibel Bölek
39

 

 

Abst ract 

The roasting process is the key factor when creating the typical food items characteristics such as aroma, texture and product 

color. Roasting is among the most important steps in generating the key odorants of foods. Microwave process can offer 

several distinct advantages when compared to conventional heat processes such as  speed of operation, energy savings, 

precise process control, faster start up and shut-down times. In this study, red kidney beans (Phaseolus vulgaris) roasted using 

a microwave oven at 360 W for 10 min. After grinding, the roasted kidney flour was blended with wheat flour at 0%, 5%, 

10% and, 15%. The effect of this blending on the rheological properties of the resulting dough was investigated using 

farinograph, extensograph and texture profile analyzer for quality assessment of the final product. The blending ratio effected 

the rheological properties of dough significantly (p<0.05). Extensograph measurements revealed that resistance of  bread 

dough increased as the proportion of red kidney bean flour increased. However, hardness and cohesiveness of the dough 

increased significantly as the proportion of red kidney bean flour increased. The farinograph analysis revealed that red kidney 

bean flour was able to absorb more water during mixing, thereby forming more cohesive and harder dough. 

Keywords : Microwave roasting, red kidney bean,  bread dough rheology 
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COIL CALCULATION AND THERMAL ANALYSIS OF INDUCTION WELDED FIBER REINFORCED 

THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS BY ULTRA -HIGH FREQUENCY  

Doç. Dr. Uğur ÇAVDAR, Dr. Öner Haşim OLGUN 

 

Abst ract 

In our work, thermoplastic composite fabrics were welded each other by using ultra high frequency induction system. For 

welding application of the thermoplastic materials, induction coil calculation were applied. 3 different coil design were used 

in this study. The optimum coil design were determined for thermoplastic composite materials. Samples were pressed between 

two tempered glass surfaces from 350 to 400°C under 600 kPa pressure for 150 seconds. In order to calculate thermal 

analyses, thermal camera and infrared thermometers were used in İnduction welding application of the compacts. It was 

observed that fiber reinforced composite materials were successfully welded each other with the ultra-high frequency induction 

system and selected induction coil was the optimum one for this process. 

Key Words: Carbon Fiber, Thermoplastic, Composite, Coil design, Thermal Analys, Induction Heating, Welding. 

 

 

İNDÜKSIYON KAYNAKLI ELYAF TAKVIYELI TERMOPLASTIK KOMPOZIT MALZEMELERIN BOBIN 

HESABI VE TERMAL ANALIZI  

Doç. Dr. Uğur ÇAVDAR , Dr. Öner HAŞİM OLGUN 

 

Özet 

Çalışmamızda termoplastik kompozit kumaşlar ultra yüksek frekanslı indüksiyon sistemi kullanılarak birbirine kaynaklanmıştır. 

Termoplastik malzemelerin kaynak uygulaması için indüksiyon bobini hesabı yapılmıştır. Bu çalışmada 3 farklı bobin tasarımı 

kullanılmıştır. Termoplastik kompozit malzemeler için optimum bobin şekli belirlendi. Numuneler, iki temperli cam yüzey 

arasında 350 ila 400 ° C arasında 600 kPa basınç altında 150 saniye süreyle preslenmiştir. Kompaktların İndüksiyon kaynağı 

uygulamasında ısıl analizleri hesaplamak için termal kamera ve infrared termometreler kullanılmıştır. Fiber takviyeli kompozit 

malzemelerin ultra yüksek frekanslı indüksiyon sistemi ile başarılı bir şekilde birbirine kaynatıldığı ve bu işlem için seçilen 

indüksiyon bobininin optimum olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Karbon Fiber, Termoplastik, Kompozit, İndüksiyon Bobini, Thermal Analiz, İndüksiyonla Isıtma, 
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THERMAL AND NUMERICAL ANALYSIS MODELING OF NANO PARTICLE REINFORCED FLUIDS  

Dr. Öğretim Üyesi Pınar ÇAVAR, Prof. Dr. Bekir SOLMAZ 

 

Abst ract 

In this study, the thermal modeling of nano-graphene parkicle reinforced liquids by numerically modeling was investigated. 

Water was used as the coolant in the study. The system was modeled by adding different nano-graphene particles of 5-50 

micron meter size to the coolant liquid between 1-10% by weight. All numerical solutions were implemented using a 

commercial finite volume software package called ANSYS Fluent. The effect of graphene particles on heat transfer was 

investigated and optiumum graphene reinforcement was determined. 

Keywords : Nano, Graphene, Fluid, ANSYS. 
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Özet 

Bu çalışmada, nano grafen parkikül takviyeli sıvıların numerik olarak modellenerek termal modellenmesi incelenmiştir. 

Çalışmada soğutma sıvısı olarak su kullanılmıştır. 5-50 mikron metre boyutundaki farklı nano grafen partikülleri ağırlıkça %1-

10 arasında soğutucu sıvıya eklenerek sistem modellenmiştir.  Tüm sayısal çözümler ANSYS Fluent adlı ticari bir sonlu hacimli 

yazılım paketi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Grafen partiküllerin ısı tranferine etkisi incelenmiş, optiumum grafen takviyesi 

belirlenmiştir. 
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THE EFFECT OF MICROWAVE BORONIZING ON ABRASION RESISTANCE OF AISI  304L METALLIC 

BIOMATERIAL 

Dr. Dilek ARSLAN
40
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41

 

 

Abst ract 

Low resistance to abrasion of metallic biomaterials which are widely used thanks to their high mechanical properties 

negatively affect the biocompatibility of them. However, the abrasion resistance of metallic biomaterials can be improved by 

coating with a bioactive hard layer. This bioactive hard layer will not only increase abrasion resistance but also reduce the 

risk of metallose caused by the wearing biomaterial in the surrounding tissues. A bioactive boride layer with high hardness is 

formed on the surface of metallic biomaterial by boronizing. In many studies in the literature, it has been reported that boron 

has protective and therapeutic bioactive properties on the central nervous system, various cancers and orthopedic disorders. 

In this study, AISI 304L stainless steel metallic biomaterial was pack boronized by using Ekabor-II powder with microwave 

heating at 900 ° C for 2 and 4 hours. As a result of the abrasion tests carried out after the process, the specific wearing rate 

of the boronized AISI 304L biomaterial was determined and the abrasion losses were calculated as volumetric loss. The results 

of this study denoted that the boride layer obtained on the surface by microwave boronizing process significantly increased 

the abrasion resistance of AISI 304L metallic biomaterial. 

Keywords  : Microwave Boronizing, Abrasion Resistance, Metallic Biomaterial. 
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ENDÜSTRİYEL SOSYAL HİZMET YAKLAŞIMININ ENDÜSTRİ ÇALIŞANLARININ İŞE İLİŞKİN YAŞAM 

KALİTE ALGILARINA ETKİSİ   
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42
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ÖZET 

Endüstride çalışan bireylerin her açıdan iyilik halleri sadece çalışanın bireysel yönden kazanımını değil, şirketlerin de etkinliğini 

ve verimliliğini arttırıcı bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda, çalışmayı sadece çalışanın sarf ettiği çaba değil, aynı zamanda iş, aile 

ve sosyal çevresiyle olan etkileşiminin de işgücü performansına etkisi olacağı varsayımına dayanmaktadır. Bu çalışmayla 

amaçlanan, sosyal çalışmacıların endüstride istihdamına yönelik olarak yapabilecekleri yaklaşımlar ve davranımlar olabileceği 

düşüncesini ileri sürerek gündeme taşımaktır. Çalışmada, endüstride çalışma yaşamının kalitesini ölçmek amacıyla Van Laar 

vd. (2007) tarafından geliştirilen, Duyan vd. (2013)’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yaptığı 24 maddelik İşe 

İlişkin Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada açıklayıcı faktör analizi yapılarak,  Cronbach’s Alpha değeri, Duyan vd. 

(2013)’nin çalışmalarındaki güvenirlikle aynı olduğu (0,899) ve boyutlar ise: Kararlara Katılım(6), İş ve Yaşam Mutluluğu(7), 

Genel İyilik Hali(6) ve İşyerinde Stres(3) şeklinde, 6 boyut yerine, bu çalışmada 4 alt boyut elde edilmiştir. Analiz sonucunda, 

çalışan cinsiyetinin iş yaşam kalitesi alt boyutları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değilken; eğitimin ve mesleki yeterliliklerin 

sadece “genel iyilik hali” boyutu üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. İşyerinde pozisyonun iş yaşam kalitesi alt boyutlarından 

“kararlara katılım ve genel iyilik hali” boyutları üzerinde ve sosyal yaşama zaman ayırma bağımsız değişkenin de iş yaşam 

kalitesi alt boyutlarından “kararlara katılım, tatmin mutluk ve genel iyilik hali” boyutları üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.  
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TMS 24 İLİŞKİLİ  TARAF AÇIKLAMALARI STANDARDININ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE 

UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA  
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44
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Özet 

TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı işletmelerin finansal durumu ile performansının, ilişkili tarafların varlığından, bu 

taraflarla girişilen işlemler, taahhütler ve mevcut bakiyelerden etkilenebileceği olasılığına dikkat çekmek için gerekli olan 

açıklamaların finansal tablolarda yer almasını sağlamaya yönelik bir standarttır. Söz konusu standartta ilişkili taraflar finansal 

tablo hazırlayan işletmeyle ilişkili olan kişi veya işletmeler olarak tanımlanmıştır. Raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında 

kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transfer edilmesi durumunda 

söz konusu ilişkili taraflarla işlem yapıldığı kabul edilmektedir. Bu durumda raporlama yapan işletme ilişkili taraflarla yapmış 

olduğu işlemlerle ilgili olarak standartta belirtilen birtakım açıklamaları yapmak durumundadır. Standartta belirtilen ilişkili 

taraf, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda Risk Grubu olarak ifade edilmiştir. Bununla birlikte içerik olarak standartla aynı 

anlamı ifade etmektedir. Bu çalışma TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları Standardının Türk bankacılık sektöründeki uygulanışı 

araştırmaktadır. Bu kapsamda bankacılık sektörüne yönelik yasal ve kurumsal düzenlemeler incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Raporlama, TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı, Bankacılık Sektörü, Risk Grubu 

JEL Kodlar ı:  

 

A RESEARCH ON THE APPLICATION OF TAS 24 RELATED PARTY DISCLOSURES STANDARD IN 

TURKISH BANKING SECTOR 

Abstract 

TAS 24 Related Party Disclosures Standard is a standard to ensure that an entity's financial statements contain the disclosures 

necessary to draw attention to the possibility that its financial position and profit or loss may have been affected by the 

existence of related parties and by transactions and outstanding balances with such parties. A related party is defined in the 

standard as that a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements. It means that a related 

party transaction has occurred in case of a transfer of resources, services, or obligations between related parties, regardless of 

whether a price is charged. In this case, the reporting entity must make some explanations specified in the TAS 24 regarding 

the transactions made with related parties. The related party specified in the TAS 24, in the Banking Law numbered 5411, is 

called the Risk Group. However, both of them has the same mean in content. This study focuses on the application of the 

TAS 24 Related Party Disclosures Standard in the Turkish banking sector. In this scope, legal and institutional regulations 

regarding the banking sector has been examined. 

Keywords : Financial Reporting, TAS 24 Related Party Disclosures Standard, Banking Sector, Risk Group 
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İKTİSAT-ETİK  İLİŞKİSİ  AÇISINDAN PİYASA TOPLUMU  
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 46

 

 

Özet 

İktisadın temel prensiplerinin doğa kanunlarına göre olmasını savunan düşünce, iktisat biliminde baskın olarak kabul görmüş 

ve ekonomik bakımdan hayatta kalmayı sağlayacak şartların etik olarak uygun olduğuna dair inançla beraber; kapitalist 

sistemin ahlaki temelini oluşturmuştur. İnsanların kazançlarını sürekli artırmayı arzulayan davranış beklentisinin bir sonucu 

olarak, ekonomi piyasaya indirgenerek toplumdan ayrıştırılmakta ve bireyi bir meta haline getirmektedir. Bu doğrultuda, 

toplumsal düzenin gerekli kurumları piyasa mekanizmasına göre düzenlenmekte ve insanların kazanç elde etme güdüsü ve aç 

kalma korkusu, evrensel güdüler haline gelmektedir. Kısacası, ana akım iktisadın kişisel çıkar ve maksimizasyon temelindeki 

insan tasavvuru, iktisat biliminin ekonomik olaylara karşı bütüncül bir yaklaşımına engel olmaktadır. Geçtiğimiz yüzyılın 

önemli düşünürlerinden Karl Polanyi’ye göre; emek, toprak ve paranın metalaşması ile beraber piyasa ekonomisi, bir piyasa 

toplumuna dönüşmüştür. Piyasanın sürekli genişlediğini vurgulayan Polanyi, toplum içinde piyasanın genişletici güçlerini 

belirli yönlerde kısıtlayan karşıt hareketlerin kaçınılmaz olarak ortaya çıkacağını ve bu iki karşı hareketin bir ikili devinim 

oluşturacağını savunmaktadır. Polanyi ile aynı dönem yaşayan, bir diğer önemli düşünür Friedrich Hayek’e göre ise; 

insanların daha iyi maddi şartlara ulaşabilmesinin tek yolu, piyasa ile mümkündür. Diğer yandan, küresel ekonomi anlayışının 

tüm dünyada kabul görmesi ile beraber piyasa sistemi; birbirini tanımayan bireylerin arasındaki işlemlerin yürütülmesi için 

“evrensel bir piyasa ahlâkı” gerekliliği duymaktadır. Tüm etnik, dinsel, sosyal ve kültürel farklılıkları içine alabilecek böyle bir 

ahlâk anlayışının olabilirliği ve bu ortak anlayışın hangi kriterlere göre belirlenmesi gerektiği, tartışılagelen önemli bir konudur. 

Peki, piyasa ekonomisi ortak bir ahlâk anlayışı gerektirir mi? Bu ortak ahlâk anlayışı hangi kriterlere göre belirlenmektedir? 

Bu çalışmada; Karl Polanyi, Friedrich Hayek, Adam Smith ve Bernard Mandeville’in görüşleri temelinde, piyasa merkezli bir 

toplumun etik sorgulaması yapılmakta ve piyasanın evrensel bir ahlâk anlayışı oluşturma çabası, iktisat-etik ilişkisi bağlamında 

ele alınarak alternatif görüşler sunulmaktadır.     
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MARKET SOCIETY IN TERMS OF ECONOMICS -ETHICS RELATIONSHIP 
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Abst ract 

The idea that the basic principles of economics should be according to the laws of nature has been accepted as dominant in 

economics. The moral basis of the capitalist system; it was formed with the belief that the conditions for economic survival 

were ethically appropriate. As a result of the expectation of behavior that desires to continuously increase people's revenues; 

the economy is reduced to the market, separated from the society and turns the individual into a commodity. In this regard, 

the necessary institutions of the social order are arranged according to the market mechanism and the motivation of people 

to gain profit and the fear of starvation become universal motives. In short, the human model of mainstream economics on 

the basis of self-interest and maximization hinders a holistic approach of economics to economic events. According to Karl 

Polanyi, one of the important thinkers of the last century; With the commodification of labor, land and money , the market 

economy has turned into a market society. Polanyi emphasized that the market is constantly expanding. Opposing 

movements that constrain the expanding forces of the market in certain directions will inevitably emerge in society. These 

two counter movements constitute a double movement. According to Friedrich Hayek, another important thinker who lived 

in the same period with Polanyi; The only way people can reach better material conditions is possible with the market. On 

the other hand, with the acceptance of the global economy all over the world, the market system; It needs a "universal market 

ethics" to carry out transactions between individuals who do not know each other. The possibility of such an understanding 

of morality that can include all ethnic, religious, social and cultural differences and the criteria on which this common 

understanding should be determined is an important issue that has been discussed. In this case, does a market economy 

require a common ethic? By what criteria is this common ethic determined? In this study; Ethical questioning of a market-

centered society is made on the basis of the views of Karl Polanyi, Friedrich Hayek, Adam Smith and Bernard Mandeville. 

The effort of the market to create a universal understanding of morality is discussed in terms of the relationship between 

economics and ethics, and alternative views are presented.     

Key Words : Ethics, Economics and Ethics, Market Ethics 
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SEÇİLİ  OECD ÜYE ÜLKELERİNDE motor lu taş ıt lar  vergis i HASILATININ karbon EMİSYONU 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  
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48
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Özet 

Sanayi devrimi sonrasında artan ekonomik faaliyetler yarattığı artı değerlerin yanı sıra birtakım olumsuz sonuçlara da sebep 

olmuştur. Bu olumsuz sonuçların en önemlilerinden biriside çevreye salınan karbon vb. gazlar sebebiyle oluşan hava kirliliği 

ve bu sera gazlarının ozon tabakasında yarattığı tahrip sonucu ortak bir sorun olarak karşımıza çıkan küresel ısınmadır. 

Ülkelerin üretim faaliyetlerini gerçekleştirme, enerji ihtiyaçlarını karşılama ve artan uluslararası ticaret neticesinde yaygınlaşan 

ulaşım ağları gibi sebepleri ile karbon emisyonu çok yüksek seviyelere ulaşmıştır. Bunlara ek olarak bireysel araç ediniminde 

meydana gelen artış ve bu araçların çevreye saldığı karbon gazı ülkelerin toplam karbon emisyonlarının gün geçtikçe daha 

büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Günümüzde çevresel vergiler olarak nitelendirilen vergiler ile çevreye olumsuz etkileri olan 

faaliyetlerin kısıtlanması yoluna gidilmektedir. Bu kapsamda özellikle gelişmiş ülkelerde son yıllarda motorlu taşıtların 

vergilendirilmesi hususunda gerek matrahın tespiti gerekse verginin hesaplanmasında araçların motor hacmi, karbon emisyon 

değerleri veya alternatif yakıtlı olma durumu gibi çevresel faktörler nispetinde uygulamalara yer verilmektedir. Bu uygulamalar 

ile daha düşük karbon salınımına sahip araçları teşvik etme ve yüksek karbon salınımlı araçları daha yüksek düzeyde 

vergilendirerek karbon emisyonu üzerinde azaltıcı etki yaratmak amaçlanmaktadır. Bu özelliği göz önünde 

bulundurulduğunda çevresel bir vergi olarak nitelendirilebilen motorlu taşıtlar vergisi bazı ülkelerde ise servet vergisi biçiminde 

yer almaktadır. Çalışmamızda 29 seçili OECD üye ülkesinde motorlu taşıtlar vergisi hasılatının karbon emisyonu üzerindeki 

etkileri analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında motorlu taşıtlar vergisi hasılatında meydana gelen artışların karbon 

emisyonu üzerinde azaltıcı etkisi olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar panel sonuçları olup ülke spesifik etkileri değil 

panelin bütünü genelinde bizlere bilgi vermektedir. Buna ek olarak modelde kontrol değişkeni olarak analize dahil edilen 

şehirleşme oranı değerlendirilecek olursa; şehirleşme düzeyinde meydana gelen artışların karbon emisyonu üzerinde arttırıcı 

etkisi olduğu gözlemlenmektedir. Şehirleşme düzeyinde meydana gelen artışların yarattığı sıkışıklık ve bireysel araç ediniminde 

meydana gelen artışlar da dikkate alındığında elde edilen sonuçlar beklendiği şekildedir. 
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Abst ract 

Increasing economic activities after industrial revalution have caused both some positive consequences and some negative 

consequences. One of the most important of these negative consequences is air pollution caused by carbon gases releasing 

to the environment and global warming that is an environmental problem and common issue as a result of descruction of the 

ozon layer because of greenhouse gases. Carbon emissions have reached significant levels due to expanding transportation 

network which caused by increasing international trade, carrying out production activities and supplying with energy 

requirement. In addition to these reasons, the increase of individual vehicle acquistion and the carbon gases emitted by these 

vehicles account for a larger part of the total carbon emissions of those countries day by day. Activities that have a negative 

impact on the environment are trying to be restricted with taxes called as environmental taxes today. Within this scope, 

recenty, practices based on environmental factors both determination of the tax base and engine capacity, carbon emission 

value and alternative fuel usage in the calculation of the tax have included in develop countries especially regarding the 

taxation of motor vehicles. With these practises, it is aimed to create reducing effect on carbon emission by encouraging 

vehicles with lower carbon emissions and taxing vehicles with higher carbon emissions at higher level. Considering this 

feature, motor vehicle tax can be called as an environmental tax. However, in some countries it is regarded as wealth tax. In 

our study, the effect of motor vehicle tax revenues on carbon emissions In 29 selected OECD member countries were 

analyzed. According to findings, it is revealed that the increasing in motor vehicle tax revenues has a reducing effect on carbon 

emissions. The results do not indicate country specific effect but panel effects. So it gives us information throughout the entire 

panel data. In addition , if the ubranization rate , as control varaible, is evaluated, it is observed that increases in urbanization 

level have increasing effect on carbon emissions. The result are parallel with considering the congestion created by the 

increase in the level of urbanization and individual vehicle acquistion.  

Key Words :Motor Vehicle Tax, Environmental Tax, Carbon Emission. 
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Özet 

Depolama insanlık tarihinden günümüze kadar var olan fakat son yüzyılda önemini iyice artırmış, lojistik yönetiminde önemli 

bir yere yükselmiş en büyük maliyet kalemlerinden biridir. Birim maliyete etki etmesi nedeni ile depo yapısı, işletmelerin istek 

duyduğu bir yapı değil zorunluluk sonucu işletmek durumunda kaldığı bir yapıdır. Dolaysıyla bu etkiden kurtulmak isteyen 

işletmeler depolarını ve stok yönetimlerini sürekli geliştirmeye çalışmaktadır. Gelişen depolarda ise hem daha fazla malzeme 

stoklanabilecek hem de maliyetleri giderek azalacaktır. Bunu en kısa sürede yapan işletmeler maliyetini düşürerek rekabet 

avantajı sağlayabilecektir. Depolarda olduğu gibi burada çalışan kişilerde de sürekli bir değişim söz konusudur. Hem 

makinalar hemde bilgisayar sistemleri insan faktörü olmadan bütün depolama faaliyetlerini kendisi yapamazken Endüstri 

4.0’ın ortaya çıkmasıyla bütün bu işlemleri çok az insana ihtiyaç duyarak daha hızlı, daha doğru, daha güvenli ve en az hata 

ile gerçekleştirebilen akıllı depolar ortaya çıktı (Adıgüzel, 2019:106). Bu depolarda insanlar artık depolama faaliyetlerini 

gerçekleştirmek veya oradaki makinaları yönetmek yerine daha çok depolama yönetiminde yer almaya başladı. Geleneksel 

depo yönetiminde çalışanların temel yetenekleri göz önüne çıkarken akıllı depo yönetiminde ise daha çok teknik yeteneklere 

doğru yönelim başladı. İşletmelerin yeni istihdam edeceği çalışanlarda aradıkları özelliklere bakıldığında temel yeteneklerin 

yanında artık teknik ve yönetsel yetkinliklerde göze çarpmaya başladı.Bu noktada bu çalışmada literature araştırması ile depo 

yönetiminde çalışan kişilerin yetkinliklerinin endüstri 4.0 kapsamında nasıl şekilleneceği değerlendirilmeye çalışılacaktır.  
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Abst ract 

Depolama Storage is one of the biggest cost items that existed from human history until today., but it has increased its 

importance in the last century and it has reached an important place in logistics management. Because of its impact on unit 

cost, the warehouse structure is not a structure that businesses desire, but a structure that they have to operate as a result of 

necessity. Therefore, businesses that want to get rid of this effect are constantly trying to improve their warehouses and stock 

management. In developing warehouses, more materials will be stocked and their costs will gradually decrease. Businesses 

that do this in the shortest time will be able to provide competitive advantage by reducing their costs. As in warehouses, there 

is a constant change in the people working here. While both machines and computer systems cannot perform all storage 

activities themselves without human factors, with the emergence of Industry 4.0, smart warehouses that can perform all these 

operations faster, more accurately, more securely and with minimum errors have emerged with the emergence of Industry 

4.0 (Adıgüzel, 2019:106). In these warehouses, people started to take part in storage management rather than performing 

storage activities or managing the machines there. While the basic skills of employees in traditional warehouse management 

came into consideration, the trend towards technical skills began in smart warehouse management. Considering the 

qualifications that businesses seek in new employees, they have started to stand out in technical and managerial competencies 

as well as basic skills. At this pointi in this study, it will be tried to evaluate how the competencies of people working in ware 

house management will be shaped within the scope of industry 4.0 through literature research. 

Key Words : Talent Management, Warehouse Management, Industry 4.0. 
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EKONOMİK BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN BANKA KREDİLERİ VE RİSK TRANSFER 

YÖNTEMLERİ: BİR UYGULAMA 

Arş. Gör. Uğur Türkel
56

 

 

Özet 

Sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin sağlanması birçok faktöre bağlıdır. Bunlardan biri de banka kredilerinin etkin ve 

verimli alanlarda kullanılarak, katma değer yaratabilmesidir. Bu durum sağlanırken bankalar, kredi riski gibi, risklerle de 

karşılaşmaktadırlar. İlgili riskler bankalarca yönetilebileceği gibi, çeşitli kurumlarla da paylaşılıp transfer edilebilmektedir. Bu 

kapsamdaki yaygın uygulama alanlarından biri olan kredi garantörlüğünün de, günümüzde diğer ekonomik unsur ve 

faaliyetlerle yakın etkileşimi olmaktadır. Çalışmada kredi garantörlüğü kapsamında kullandırılan kredilerin; sanayi üretimi,  

dış ticaret ve istihdam gibi unsurlar üzerindeki etkileriyle beraber milli gelir ve büyüme yaratabilme imkânları iki farklı model 

oluşturularak incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Milli Gelir, Kredi Garantileri, Ekonomik Büyüme 

Jel Kodlar ı  : H81. 
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ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ VE YAŞANAN SORUNLAR  

Prof. Dr. Tülin CANBAY, Öğr. Gör. Hilal CURA 

 

ÖZET 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler günlük hayatta olduğu gibi ticari 

yaşamda da etkisini göstermektedir. Teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin getirmiş olduğu en önemli yeniliklerden biri 

elektronik ticaret kavramıdır. Elektronik ticaret geleneksel ticaretten farklı olarak ülkelerin sınırları dışında kolayca faaliyet 

yürütülmesine olanak tanımaktadır. Bu nedenle, elektronik ticaret uluslararası bir etkiye de sahiptir. Elektronik ticaretin ticari 

faaliyetlerde yaygın olarak kullanılması, işletmelere ve tüketicilere pek çok avantaj sunarken, devletler açısından elektronik 

ticaretin vergilendirilmesi hususunda sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan çalışmanın amacı, günümüz ticari 

hayatında kapsamı genişleyen elektronik ticaretin vergilendirilmesi ile ilgili sorunların tespiti ve kamunun gelir kaybına yol 

açan sorunun giderilmesine yönelik çözüm arayışlarının değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. 

Çalışma üç bölüm olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, elektronik ticaret kavramı ve bileşenleri ele alınmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, Dünyada ve Türkiye’de elektronik ticaretin gelişimine yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü ve 

son bölümünde ise elektronik ticaretin vergisel boyutu, elektronik ticaretin vergilendirilmesi sürecinde karşılaşılan sorunlar ve 

vergilendirme sorunlarına yönelik çözüm arayışları değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, Küreselleşme, Vergilendirme. 

 

TAXATION OF ELECTRONIC TRADE AND ITS PROBLEMS 

ABSTRACT 

Developments in information and communication technologies have an impact on commercial life as well as on daily life. 

One of the most important innovations brought by technological developments and globalization is the concept of electronic 

commerce (e- commerce). Unlike traditional commerce, e-commerce allows for easy operation outside the borders of 

countries. Therefore, e-commerce has an international impact. While the widespread use of electronic commerce in business 

activities offers many advantages to businesses and consumers, problems arise with regard to the taxation of e-commerce for 

governments. The aim of this study was to determine the problems related to the taxation of ever-expanding electronic 

commerce in today's commercial life and to evaluate the search for a solution for the problem of public revenue loss. 

The study has three sections. The first section of the study discusses e-commerce concept and its components. The second 

section of the study focuses on the development of e-commerce in Turkey and in the world. In the third and last section of 

the study, the tax dimension of e-commerce, the problems encountered during its taxation and the search for solutions for 

taxation problems are evaluated. 

Key Words: E-Commerce, Globalization, Taxation. 

 

  



V I I .  U L U S L A R A R A S I  S T R A T E J İ K  A R A Ş T I R M A L A R  K O N G R E S İ  ( U S A K )  | 33 

 

 

İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNE GÖRE SEÇİLMİŞ ÜLKE EKONOMİLERİ İÇİN EKONOMİK 

BÜYÜMENİN BELİRLEYİCİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ  

Dr.Öğr.Üyesi Şahin BULUT 
57

, Dr.Öğr.Üyesi ADEM Babacan
58

, Dr.Öğr.Üyesi Şaban Ertekin
59

 

 

Özet 

Ekonomileri yeterince büyütebilmek için yöneticiler çeşitli politikalar üretmekte ve kullanmaktadır. Ekonomik büyümenin 

sürdürülebilir olması ekonominin iyiye gittiğinin en temel göstergelerindendir. Nüfus, fiyatlar genel düzeyi, işsizlik, kamu 

harcamaları, vergi yükü ve ticaret hacmi vb. ekonomik büyümeyi etkileyen temel makroekonomik değişkenlerdendir. Bu 

değişkenlerin seçilmiş ekonomileri nasıl etkilediği panel veri analizi yardımıyla araştırılacaktır.   

Çalışmada Birleşmiş Milletlerin insani gelişmişlik 2019 raporuna göre seçilmiş olan ülkeler ve sınıflamaları şu şekildedir. Düşük 

insani gelişmiş ülkeler: Nijer, Nijerya, Tanzanya ve Uganda, orta insani gelişmiş ülkeler: Hindistan, Irak, Kenya ve Vietnam, 

yüksek insani gelişmiş ülkeler: Brezilya, Çin, Güney Afrika ve Tayland, çok yüksek insani gelişmiş ülkeler: Amerika Birleşik 

Devletleri, İtalya, Norveç ve Türkiye’dir. Çalımada kullanılan veriler yıllık olup 2005-2017 yıllarını kapsamaktadır. 

Anahtar Kelimeler : İnsani Gelişmişlik Endeksi, Panel Veri, Ekonomik Büyüme. 

Jel Kodlar ı  : C33, O15, O47. 

 

THE DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH FOR COUNTRY ECONOMIES SELECTED ACCORDING 

TO THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX: PANEL DATA ANALYSIS  

Asts .Prof. Şahin Bulut  
60

, As ts .Prof. Adem Babacan
61

, Asts .Prof. Şaban Ertek in
62

 

 

Abst ract 

Governments produce and use various policies in order to grow economies sufficiently. The sustainability of economic growth 

is one of the main indicators that the economy is getting better. Population, general level of prices, unemployment, public 

spending, tax burden and trade volume etc. are among the main macroeconomic variables affecting economic growth. How 

these variables affect selected economies will be examined with the help of panel data analysis. 

The selected countries and their classifications according to the United Nations human development report 2019 used in the 

study are as follows: low human development countries: Niger, Nigeria, Tanzania and Uganda; medium human development 

countries: India, Iraq, Kenya and Vietnam; high human development countries: Brazil, China, South Africa and Thailand; 

very high human development countries: United States, Italy, Norway and Turkey. The data used in the study are annual 

and cover the years 2005-2017. 

Key Words : Human Development Index, Economic Growth, Panel Data. 

Jel Codes : C33, O15, O47 
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SINIF KURALLARINI BENİMSEME DÜZEYLERİ İLE COVID -19 

SALGINI SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ  

Murat Yiğittekin
63

, Hamit İmalı
64 

, Sabri Daşo
65

 

 

Özet  

Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş ilinin Göksun ilçesinde öğrenim görmekte olan ortaöğretim öğrencilerinin sınıf 

kurallarını benimseme düzeyi ile COVİD-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime yönelik tutumları arasında ilişkinin olup 

olmadığını ve ilişki var ise hangi düzeyde olduğunu belirlemektir. Mevcut çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin sınıf kurallarını 

benimseme düzeyi ile covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime yönelik tutumları arasında ilişki incelendiğinden çalışma 

ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın evreni 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminde 

Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde ortaöğretim düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden oluşmaktadır. Örneklem 

ise basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 573 öğrencidir. Çalışmanın sonucuna göre, araştırmaya katılan 

ortaöğretim öğrencilerinin sınıf kurallarını benimseme düzeyleri ile COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime yönelik 

tutumları arasında istatistiksel olarak düşük düzeyde ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim 

arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amacıyla, ortaöğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime hazırbulunuşluklarına yönelik 

araştırmalar yapılarak alanyazın zenginleştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler : Sınıf Kuralları, Uzaktan Eğitim, COVID-19. 

Jel Kodlar ı  : I210 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY SCHOOL STUDENTS' LEVEL OF ADOPTION OF 

CLASSROOM RULES AND THEIR ATTITUDES TOWARDS DISTANCE EDUCATION DURING THE 

COVID-19 OUTBREAK PROCESS 

Murat  Yiğit tek in
66

, Hamit  İmalı
67 

, Sabri Daşo
68

 

 

Summary 

The aim of this study is to determine whether there is a relationship between the level of adoption of classroom rules of high 

school students studying in Göksun, district of Kahramanmaraş, and their attitudes towards distance education during the 

COVID-19 outbreak, and to determine  if there is a relationship, at what level the relationship exists. Since the current study 

examines the relationship between high school students' level of adoption of classroom rules and their attitudes towards 

distance education during the covid-19 outbreak, the study is designed in the relational screening model. The population of 

the research consists of students studying at high school education level in Göksun, the district of Kahramanmaraş province 

,in the second term of the 2019-2020 Academic Year. The sample consists of 573 students, selected by simple random 

sampling method. According to the results of the study, it was concluded that there was a statistically very low relationship 

between the level of adoption of classroom rules of high school students participating in the study and their attitudes towards 

distance education during the COVID-19 outbreak. In order to reveal the relationship between distance education and face-

to-face education, the literature should be enriched by conducting researches about on the readiness of secondary education 

students for distance education. 

Anahtar Kelimeler : Classroom Rules, Distance Learning, COVID-19. 

Jel Kodlar ı  : I210 
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1944-1958 YILLARI ARASI BULGARİSTAN’DA DİL PLANLAMALARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKÇENİN 

KONUMU  

 Dr. Öğr. Üyesi Harun BEKİR
69

 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Bulgaristan’da 1944-1958 yılları arasında var olan Komünist rejim döneminde Türkçeye yönelik dil 

politikalarını ortaya koymak, Türk toplumunun ana dilini kullanma sahalarını gözden geçirmek, bu toplumun eğitim ve kültür 

hayatı üzerindeki etkilerini belirlemek, dil politikası çerçecesindeki uygulamaların hangi amaca hizmet ettiğini tespit etmektir. 

Amacımıza ulaşmak için de önce toplumdilbilim (sosyolengüistik) dalındaki dil politikası ve dil planlaması kavramlarıyla ilgili 

farklı tanımlar ve konuyla ilgili farklı yaklaşımlar değerlendirmektedir. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. 

Çalışmada ele aldığımız dönemle ilgili dil politikalarına kaynak teşkil eden yasal düzenlemelerle devlet yönetiminin almış 

olduğu kararlar ve uygulamalar gözden geçirilmekte; kitap, makale, bildiri, gazete haberleri ve devlet arşivinden elde edilen 

veriler toplanmakta ve incelenmektedir.  

 Anahtar Kelimeler : Bulgaristan, Türk dili, dil politikaları. 
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MANİSA’NIN FARKLI İLÇELERİNDE, İLÇE KAYMAKAMLIKLARI VE MANİSA CELAL BAYAR 

ÜNİVERSİTESİ  ORTAKLIĞI İLE UYGULANAN PROJELERİN KARŞILAŞTIRILMASI  

Yeliz AYCAN
70
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71

 

 

Özet 

Günümüzde teknolojik gelişmeler gün geçtikçe hızla artmaktadır. Bu gelişmeler; beraberinde yeni iş sahaları ve yeni iş 

kimlikleri ortaya çıkarmaktadır. Piyasada oluşan bu yeni mesleklere ulaşım kanallarının gençlere aktarım konusunda sıkıntı 

yaşandığını düşünerek, ortaöğretim öğrencilerine yönelik mesleki farkındalık projeleri uygulandı. Manisa İlinin farklı ilçelerinde 

uygulanan bu projeler ile farklı kültürlerin farklı nüfus yapısına sahip bölgelerdeki öğrencilerin mesleklere yönelik bilgilerinin 

farklı olduğunu saptadı. Bu kapsamda: 2017 yılında Manisa’nın Kırkağaç İlçesinde “Bilinçli Gençlik Başarılı Gelecek!” projesi, 

2017 Yılında Manisa’nın Gördes İlçesinde “Başarı İçin Doğru Meslek” ve 2018 yılında Manisa’nın Kırkağaç İlçesinde “İyi Bir 

Meslek Mutlu Yarınlar” projeleri tamamlandı.  

Proje kapsamında öğrencilere öncelikle ön anket testi uygulanarak meslekler hakkındaki bilgileri ve bu mesleklere nasıl 

ulaşabileceklerine dair bilgileri ölçüldü. Aynı gruplara kariyer basamakları eğitimi verilerek ve yaklaşık 100’e yakın meslek 

anlatıldıktan sonra uygulanan ön anket tekrar uygulanarak öğrencilerin görüşlerindeki değişimleri analiz edildi. 

Manisa’nın demografik ve kültürel yapıları farklı  üç ilçesinde, 2017-2018 Yılarında yapılan bu projelerin sonuçları 

karşılaştırılacak ve analizleri yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Meslek, Kariyer, Küreselleşme 

 

COMPARISON OF PROJECTS MADE IN DIFFERENT DISTRICTS OF MANISA WITH THE PARTNERSHIP 

OF DISTRICT GOVERNORSHIPS AND MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITY 

Abstract 

Today, technological developments are increasing day by day. These developments reveal new job fields and new job 

descriptions. Considering that there is a problem in transferring these new professions to young people, vocational awareness 

projects have been implemented for secondary school students. With these projects implemented in different districts of 

Manisa Province, it was determined that students in regions with different culture and population structure had different 

knowledge of professions. In this context: "Conscious Youth Successful Future!" In Kırkağaç District of Manisa in 2017 Project 

"," The Right Vocation for Success project "in Gördes District of Manisa in 2017 and" A Good Vocation Happy Tomorrow 

project "in Kırkağaç District of Manisa in 2018 were completed. Within the scope of the project, the pre-questionnaire test 

was applied to the students, and their knowledge about professions and how they could reach these professions were 

measured. By giving "career steps" training to the same groups and explaining about 100 professions, the questionnaire was 

applied again and the changes in students' opinions were analyzed. The results of these projects, which were carried out in 

three districts of Manisa with different demographic and cultural structures in 2017-2018, will be compared and analyzed. 

Keywords : Profession, Career, Globalization 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmeni adaylarının fen öğretiminde kullanılan araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme 

yaklaşımı ile ilgili görüşlerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. 

Çalışmanın örneklemi 2019-2020 eğitim öğretim yılında Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir devlet üniversitesindeki eğitim 

fakültesinde öğrenim görmekte olan fen bilgisi öğretmenliği 3.sınıf (25) öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama 

aracı olarak, “Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkisi” konusuna da uzman görüşü alınarak hazırlanmış soru sonuç 

kâğıdı, deney tasarım kâğıdı ve uygulama sonrası görüş formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. 

Bu çalışma 4 ders saatinde uygulanmıştır. Araştırmacı, öğretmen adaylarını her grupta beş kişi olacak şekilde gruplara ayırmış 

gruplar öğrencilerin isteğine göre belirlenmiştir. Araştırmacı, öğretmen adaylarına konuyla ilgili sırayla resimler göstererek bu 

resimlerin hangi konuyu içerdiğine dair bir tartışma ortamı oluşturmalarını istemiştir. Öğretmen adayları, tartışma sonunda 

grup olarak ortak karara vardıkları sonuçları araştırmacı tarafından verilen soru sonuç kâğıdına aktarmışlardır. Daha sonra 

öğretmen adaylarından, tartışma sonunda ortak karara vardıkları konu ile ilgili günlük hayat problemi oluşturmaları ve bu 

problemin çözümüne yönelik bir deney tasarlamaları ve tasarlanan deneyin, deney tasarım kağıdına yazılarak hayata 

geçirmeleri istenmiştir. Deneyler tamamlandıktan sonra grup sözcüleri tasarladıkları deneyi sınıf arkadaşlarına anlatarak 

deneyi herkesin gözlemlemesini sağlamışlardır. Son olarak araştırmacı, konuyu anlatarak süreci tamamlamıştır. Uygulama 

bittikten sonra öğrencilere görüş formu dağıtılarak yöntem ile ilgili öğrenci görüşleri alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre tüm 

gruplar, uygulama sırasında araştırmacı tarafından ilgili resimlerin gösterilmesiyle konunun farkına varmışlardır. Öğretmen 

adaylarından oluşan gruplardan sadece 2 grup konunun kazanımını tam olarak içeren deney tasarlarken diğer gruplar 

kazanıma yakın deneyler tasarlamışlardır. Uygulama sonrası görüş formundan elde edilen bulgulara bakıldığında öğretmen 

adaylarının; fen öğretiminde sorgulama yönteminin öğrencilerin merak duygularını geliştirdiği, aktif katılımın sağlandığı, 

yöntemin öğrenci merkezli bir yöntem olduğu, öğrencileri düşünmeye sevk ettiği, araştırma becerilerini geliştirdiği, etkili bir 

yöntem olduğu, yaparak yaşayarak öğrenme sağladığı, özgüveni arttırdığı, problem çözme becerisi geliştirdiği, öğrenmeyi 

kolaylaştırdığı, keşfetme olanağı sağladığını, öğrencilerin tahmin yeteneklerini geliştirdiği ve yöntemin yaratıcılığı sağladığı 

görüşlerinin olduğu ortaya çıkmıştır.Sonuç olarak öğretmen adaylarının, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme 

yaklaşımının doğasına uygun olarak tartışma sürecinde etkili iletişim kurarak uygun deney düzenekleri hazırlamaya çalıştıkları 

görülmüştür. Ayrıca, öğretmen adaylarının sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına göre konunun kazanımlarını içeren 

deneysel düzeneği hazırlarken zorluk yaşadıkları görülmüştür. Fakat bu zorluğu grup çalışmasıyla aşmışlardır. Buda yöntemin 

grupla öğrenmelerde etkili olduğunu göstermektedir. Bu yaklaşımın öğrencilerin 21.yy becerilerinin gelişimde etkili bir yöntem 

olacağı düşünülmektedir. Uygun olan konularda bu yöntemin etkin şekilde kullanılması öğrenci başarısını olumlu yönde 

etkileyebilir.  

Anahtar Kelimeler :Araştırma ve Sorgulamaya Dayalı Öğrenme, Durum Çalışması, Öğretmen Adayı Görüşleri. 
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PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ OPINIONS ON INQUIRY-BASED LEARNING APPROACH 

Abstract 

The aim of this study is to examine the opinions of preservice science teachers on inquiry-based learning approach used in 

science education. This study was carried out by using case study. The sample of study consists of 3rd grade preservice 

science teachers (25) who are studying at faculty of education in a state university in Mediterranean Region in 2019-2020 

academic year.  In the study, question-result paper, experiment al design paper and post-application opinion form were used 

as data collection tools prepared using the expert opinion on “The effect of acids and bases on various substances”. The data 

were analyzed using content analysis. This study was conducted in 4 lessons. The researcher created the groups with five 

people in each group. The researcher showed pictures on the subject to preservice teachers, and asked them to create a 

discussion environment on which topic these pictures related. At the end of discussion, preservice teachers reported the results 

they reached as a group on the question-result paper provided by researcher. Then, they were asked to create a daily life 

problem related to joint decision at the end of discussion, to design an experiment for the solution of this problem and to put 

the designed experiment into practice by writing it on experimental design paper. After the experiments were completed, 

group spokes people explained the experiment they designed to their classmate sand made everyone observe the experiment. 

Finally, the researcher completed the process by explaining the subject. After the application was completed, an opinion form 

was distributed to students and student opinions were received about the method. According to findings, all groups realized 

the subject by showing related pictures by researcher during application. While only two groups designed the experiment that 

included the acquisition of the subject exactly, others designed experiments close to acquisition. Considering the findings 

obtained from post-application opinion form, opinions of preservice teachers are revealed as; In science teaching, the method 

of inquiry is a student-centered method, improves students' curiosity, provides active participation, encourages students to 

think, improves research skills, provides learning by doing, increases self-confidence, develops problem-solving skills, makes 
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it easier to learn, allows students to discover and the method provides creativity. As a result, it was seen that preservice 

teachers tried to prepare appropriate experimental mechanisms by communicating effectively in the discussion process in 

accordance with the nature of inquiry-based learning approach. In addition, it has been observed that preservice teachers 

have difficulties in preparing the experimental setup that includes the acquisitions of the subject according to the inquiry-

based learning approach. But they overcame this problem with group work. This  approach is thougt will be an effective 

method of development of students' 21st century skills. 

Effective use of this method in subjects that are appropriate can positivelyaffect student success.  

Keywords : Inquiry-based learning, case study, preservice science teachers. 
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN HİZMET İÇİ  EĞİTİM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN YETİŞKİN 

EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin almış oldukları hizmet içi eğitimlere ilişkin görüşlerini yetişkin eğitimi ilkeleri 

açısından değerlendirmektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu Kahramanmaraş ilinde görev yapmakta olan 15 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde 

kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler toplanırken yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler MAXQDA 2020 programı kullanılarak betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bulgular 

değerlendirildiğinde araştırmaya katılan 15 katılımcıdan çoğunluğunun zorunlu olarak eğitimlere katıldığı görülmektedir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğu zorunlu olarak eğitime katılmalarına rağmen, aldıkları hizmet içi eğitimlerde aktif katılım 

sağlamışlardır. Katılımcılardan yedisi almış oldukları eğitimlerde, eğiticilerin isteksiz ve alanında yetersiz olduklarını belirtmiştir. 

Çalışmanın sonucuna göre hizmet içi eğitim süreçleri genellikle düz anlatım, karşılıklı sohbet ve tecrübe aktarımı şeklinde 

gerçekleşmiştir. Bununla birlikte eğitimin zamanlaması ve gönüllülük açısından katılımcıların istekleri ön planda tutulmamıştır. 

Hizmet içi eğitimlerde yetişkin eğitiminin temel ilkelerine riayet edilmesi gerektiği önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Okul yöneticileri, hizmet içi eğitim, yetişkin eğitimi 
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Abstract 

The aim of this study is to evaluate the opinions of school administrators about the in-service training they have received in 

terms of adult education principles. Case study design, one of the qualitative research designs, was used in the study. The 

study group of the research consists of 15 school administrators working in Kahramanmaraş. Convenience sampling was used 

to determine the sample. Semi-structured interview form was used while collecting data regarding the research. The data 

obtained were evaluated by descriptive analysis method using the MAXQDA 2020 program. When the findings are evaluated, 

it is seen that the majority of the 15 participants participating in the study attended the training compulsory. Although the 

majority of the participants attended the training compulsorily, they actively participated in the in-service trainings they 

received. Seven of the participants stated that the trainers were unwilling and incompetent in the training they received. 

According to the results of the study, the in-service training processes were generally carried out in the form of direct lectures, 

mutual conversation and experience transfer. However, in terms of the timing of the training and volunteering, the requests 

of the participants were not considered. It can be suggested that the basic principles of adult education should be respected 

in in-service trainings.  

Keywords : School administrators, in-service training, adult education 
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8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMİŞ ORAN ORANTI SORULARINA 

VERDİKLERİ CEVAPLARDAKİ HATALARIN İNCELENMESİ  
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 78
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, 8. Sınıf öğrencilerinin, oran-orantı konusundaki fen bilimleri ile ilişkilendirilmiş sorulara verdikleri 

cevaplardaki hataları incelemektir. Araştırmanın katılımcıları, uygun örneklem yöntemi ile belirlenmiş olan Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde bir il merkezindeki devlet ortaokulunda bulunan 8. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışma tarama 

yöntemi kullanılarak tasarlanmış ve veri toplama aracı olarak sekiz açık uçlu sorudan oluşan form 2018-2019 eğitim öğretim 

yılının ikinci yarıyılında öğrencilere uygulanmıştır. Sorular oran-orantı konusu ile ilgili olup içeriğinde fen bilimleri dersindeki 

“sabit süratli hareket, basit makineler, karışımlar ve kütle-ağırlık” konuları ile ilişkili durumlar yer almaktadır. Verilerin 

analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmış ve öğrencilerin yapmış oldukları hatalara odaklanılmıştır. Elde edilen bulgular, 

öğrencilerin oran orantı konusundaki sorularda yapmış oldukları hataların daha çok orantıyı doğru kuramama ile ilgili 

olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin orantı kurma konusunda bilgiye sahip oldukları fakat sorularda bulunan fen kavramları 

hakkında eksik bilgiye sahip olduklarından dolayı da orantıyı yanlış kurdukları görülmektedir. Bunun yanında bazı 

öğrencilerin dört işlem yaparken hata yaptıkları görülmüştür. Öğrencilerin hataları  çoğunlukla “kütle-ağırlık” ve “basit 

makineler” konusu ile ilişkilendirilmiş sorularda yaptıkları görülmüştür. Diğer taraftan, öğrencilerin neredeyse yarısının, “kütle-

ağırlık, karışım ve basit makineler” ile ilişkilendirilmiş oran orantı sorularını boş bırakmayı tercih ettikleri tespit edilmiştir. Sonuç 

olarak, fen bilimleri dersinin en çok ilişkili olduğu oran-orantı konusunda,  öğrencilerin sadece matematik ile ilgili değil aynı 

zamanda fen bilimleri konularında yer alan eksiklikliklerinden dolayı hatalar yaptıkları söylenebilir. Bu sebepten, fen bilimleri 

ve matematik öğretmenlerinin birbirlerinin derslerini destekleyecek şekilde işbirliği yapmalarının önemi bir kez daha ortaya 

çıkmaktadır.  
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Summary 

The aim of this study is to examine 8
th

 grade students’ errors in of ratio-proportion questions related to science topics. The 

participants of the study, 8
th

 grade students from a state middle school in a provincial center in the Southeastern Anatolia 

region, were determined by using convenience sampling method. The study was designed as a survey study. As data 

collection tool, a form including eight open-ended questions was prepared. After expert opinions were taken, the form was 

conducted to students in the second semester of the 2018-2019 academic year. Descriptive analysis technique was used in 

the analysis of the data. Questions used in the form were about ratio and proportion topic and the content of them were 

related to science topics specifically “constant speed motion, simple machines, mixtures and mass-weight”. During the 

analysis of the data process, the errors of the students were focused on. The findings show that students’ errors were mostly 

related to not to able to form the proportion correctly. Even the students have the knowledge of forming the proportion, they 

had difficulty because of the lack of knowledge about basic science concepts. In addition, some of them made error in ratio 

and proportion questions because of the simple computational mistakes. Most of the students had errors in the ratio and 

proportion questions related to  the science topics of “simple machines and mass-weight”. On the other hand, it was found 

that almost half of them preferred to not to write the answers the ratio-proportion questions related to “mass-weight, mixture 

and simple machines” topics. As a result, it can be said that students had difficulties lack of not only related to mathematical 

knowledge but also science knowledge in ratio-proportion topic which have undeniable connection with science course. For 

this reason, effective collaboration between science and mathematics teachers become as an important issue to support each 

other’s teaching in order to overcome these kind of student errors.  

Keywords : Science, ratio-proportion, integration, 8
th

 grade students.  
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ÖĞRETMENLERİN İDEALİSTLİK DÜZEYLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ İLE İLİŞKİSİ  
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Özet 

Bu araştırmanın amacı; öğretmenlerin idealistlik düzeyleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. 

Araştırma nicel bir çalışma olup ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim-öğretim 

yılında Gaziantep ili İslahiye ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev 

yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evren içerisinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile 

seçilen 365 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Can ve diğerleri (2019) tarafından geliştirilen 

“İdealist Öğretmen Ölçeği”, Çoşkun (2009) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği” ve araştırmanın 

amaçlarına yönelik hazırlanan ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizi için 

SPSS 21.0 programının kullanıldığı çalışmada, öğretmenlerin idealistlik düzeyleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri 

arasındaki ilişkiyi bulmak için Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada öğretmenlerin idealistlik düzeyleri 

ile yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin demografik özelliklere değişip değişmediğini bulmak için Levene’s Testi, Bağımsız 

Gruplar için t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular 

sonucunda, öğretmenlerin idealistlik düzeylerinin eğitim durumu, branş, görevli olduğu okul ve okullarındaki öğretmen sayısı 

değişkenlerine göre istatistiksel anlamlı farklılıklar gösterdiği, bununla birlikte yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin sadece kıdem 

durumu değişkenine göre istatistiksel anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin idealistlik 

düzeylerinin ve yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yüksek düzeyde olduğu ve aralarındaki ilişkinin pozitif yönlü ve düşük 

seviyede olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. İdealistlik ve yaşam boyu öğrenme konusunda uygulayıcılara ve çalışanlara çeşitli 

öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : İdealist Öğretmen, Yaşam Boyu Öğrenme, Eğitim, Öğretmen 
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Özet 

Asur krallarının hem övünmek hem de görevini eksiksiz olarak gerçekleştirdiğini Tanrı Asur’a iletmek için kullandıkları 

yıllıklarda tanrısal seçilmişlik vurgusu daima öne çıkarılmıştır. Bu vurgunun, kralların tercihi ya da gelenekselleşmiş olan tarih 

yazımının bir sonucu olduğu hakkında farklı görüşler bulunmasına rağmen kralların meşruiyet kaynağı olarak tanrıların 

varlığını kullandığı ve tanrılar tarafından seçilmiş olduğunu vurgulamak istedikleri konusunda görüş birliği bulunmaktadır. 

Tanrısal seçilmişlik vurgusu tüm Asur kralları tarafından kullanılsa da bazı krallar yıllıklarında bu olguyu güçlü şekilde 

vurgulayarak öne çıkarmıştır. Bu vurgunun öne çıkarıldığı yıllıklardan biri IV. Şamsiadad’a ait olup metin, “Şamsiadad (IV) 

güçlü kral, evrenin kralı (Tanrılar) Asur ve Şamaş tarafından seçilen, tanrıların sevidiği” ifadesi ile başlamış devamında kral, 

seferlere çıkarak ve tapınaklar yaptırarak tanrılara karşı görevlerini yerine getirdiğinden bahsetmiştir. Asur kralları, krallık 

tahtına tanrıların seçimi ile oturduklarını öne sürdürdükleri gibi yaptıkları tüm savaşları da Tanrı Asur adına gerçekleştirdiklerini 

yıllıklarında belirtmişlerdir. Bu yıllıklardan biri II. Asurnasirpal’e ait olup metinde “Asurnasirpal (II), güçlü kral, evrenin kralı, 

rakibi olmayan kral, (dünyanın) dört bucağının kralı, tüm insanların güneşi, (Tanrılar) Enlil ve Ninurta tarafından seçilen, 

(Tanrılar) Anu ve Dagan’ın sevdiği, büyük tanrıların yıkıcı silahı, dindar, Tanrı Enlil’in gözde kralı, (Enlil’in) saltanatını kuran, 

rahipliği (Enlil’in) kutsallığını memnun eden, efendisi (Tanrı) Asur’un desteğiyle hareket eden, (dünyanın) dört bucağında 

rakip bir kralı olmayan kral, muhteşem çoban, savaşlarda korku nedir bilmeyen (II. Asurnasirpal)” denilerek kralın tanrılar 

tarafından seçilmişliğinin yanında yönettikleri içinde her yönden en yüceltilmiş olduğu açıklanmıştır. Ayrıca metinde tanrıların 

yıkıcı silahı ifadesi ile kralın tanrıların dünyadaki cezalandırıcı eli olduğuna iması yapılmış böylece Asur krallarının tüm askeri 

faaliyetlerinin tanrıların isteği ile onların seçilmiş kişisi tarafından yapıldığı açık şekilde belirtilmiştir.  Bu çalışma, Asur kral 

yıllıklarındaki anlatımları referans alarak Asur krallarının tanrılar tarafından kral olmak için seçilmiş olması bahsini açıklayarak, 

seçilmiş kişi olan kralın askeri ve siyasi otoritesini sağlamak için tanrıların gücünü nasıl kullandığını ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. 
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KENT SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE STRATEJİK PLANLAMA  

Dr. Öğr. Üyesi Onur Akçakaya
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Özet 

Günümüz kentleri, hızlı nüfus artışının getirdiği sosyal, ekonomik ve çevresel maliyetleri derinden hissetmektedir. Sosyal ve 

ekonomik sorunlara eşlik eden çevre sorunları, insanoğlunu ve ekosistemdeki diğer canlı popülasyonlarını ciddi bir şekilde 

tehdit etmektedir. Sürdürülebilirlik olgusu altında toplayabileceğimiz bu sorunlar özellikle kentlerde yoğun bir şekilde 

hissedilmektedir. Bu çalışma, kent sürdürülebilirliği olgusunu stratejik planlama yaklaşımı çerçevesinde ele almayı 

amaçlamaktadır. Teorik bir özellik taşıyan bu çalışma, kent sürdürülebilirliğini bir süreç olarak ele alması ve bu süreci stratejik 

planlama süreci ile entegre etmesi açılarından önem arz etmektedir. Antik çağlardan günümüze var olan çevre bilinci, 18. 

yüzyılda sürdürülebilirlik düşüncesinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Sürdürülebilirlik, 1987 yılındaki Brundtland 

Raporu ile birlikte uluslararası zemine taşınmıştır. Sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkışı itibariyle çevresel boyuta öncelik 

tanıyan bir kavram olmasına rağmen son yıllarda sosyal ve ekonomik boyutları da içine alarak genişlemiştir.  Bazı yazarlar 

tarafından eleştirilmekle birlikte sürdürülebilirliğin çok boyutlu yapısı literatürde yaygın bir şekilde kabul görmüştür. Kavramın 

kent alanına yansıması ile kent sürdürülebilirliği ya da kentsel sürdürülebilirlik kavramları ortaya çıkmıştır. Günümüzde kent 

yönetimlerinin, özellikle de metropoliten kentlerin, en önemli gündem maddelerinden birisi sürdürülebilirliktir. Londra’dan, 

New York’a, İstanbul’dan Pekin’e kadar birçok kent, sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarda strateji yarışına girmiştir. Kent 

sürdürülebilirliği literatürde çoğu kez stratejik yönetim süreci çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu süreç, stratejik planlama, 

performans esaslı bütçeleme, uygulama ve izleme/değerlendirme gibi alt aşamaları içermektedir. Bu aşamalar sosyal, 

ekonomik ve çevresel alanlarda izlenebilecek farklı plan, program ve uygulamaları kapsamaktadır. Sürecin ilk aşaması olan 

stratejik planlama aşamasında, kentsel sürdürülebilirlik hedefleri belirlenmektedir. Kentsel sürdürülebilirlik hedefleri her kentin 

kendine özgü gereksinimleri, mevcut koşullar ve vatandaşların beklentileri dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu aşamada 

öncelikle yapılması gereken geniş bir paydaş katılımı aracılığıyla kentin sorunlarının tespit edilmesidir. Ayıca bu sorunlarla 

mücadelede yerel yönetim kuruluşunun güçlü ve zayıf yanları ile kriz ve fırsatlar tespit edilmeye çalışılır. Planlama aşaması 

paydaş görüşleri ile uyumlu stratejik amaç ve hedeflerin tespit edilmesi ile devam etmektedir. Stratejik amaç ve hedefler temel 

hizmet alanlarına göre kategorize edilir. İkinci aşama bütçeleme aşamasıdır. Hazırlanan taslak bütçe stratejik plandaki amaç 

ve hedeflerle eşgüdümlü olmalıdır. Kaynak tahsisinde en fazla amaç ve hedefin bulunduğu hizmet alanlarına öncelik 

verilmelidir. Örneğin stratejik planda çevre temel hizmet alanı ile ilgili stratejik amaç ve hedeflerin sayısının en fazla; ulaşım 

temel hizmet alanındakilerin ise en az olduğunu varsayalım. Bu durumda bütçede çevre harcamalarına ayrılan payın en 

yüksek ulaşım harcamalarına ayrılan payın ise en az olması gerekmektedir. Bütçe ile plan eşgüdümlü olarak hazırlanmazsa 

stratejilerin uygulanabilirliği tehlikeye girebilir. Üçüncü aşama olan uygulama aşaması stratejik planın nasıl tatbik edileceği ile 

ilgilidir. Hangi stratejiler, hangi uygulamalarla, ne zaman hayata geçirilecek sorusunun yanıtını uygulama planları vermektedir. 

Öte yandan, herhangi bir hizmet alanında oluşturulan stratejilere yönelik standartların karşılanması da uygulama planları ile 

mümkün olmaktadır. Etkili bir uygulama için bütçenin hazırlanmasında olduğu gibi uygulama planlarının da stratejik planlar 

ile eşgüdümlü olarak hazırlanması gerekmektedir. Son aşama izleme ve değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada sürecin 

başında belirlenen stratejik amaçlara ne seviyede ulaşılıp ulaşılmadığı denetlenmektedir. Hangi stratejik hedeflere ulaşılmıştır? 

Ya da hangilerine ulaşılamamıştır? Bu durumun tespiti yapılmalıdır. Stratejilerin başarısı performans göstergeleri ile tespit 

edilmektedir. Performans göstergeleri rasyonel, ölçülebilir ve anlaşılabilir olmalıdır. Performans değerlendirmesi sonucunda 

başarısız olunan stratejilerde neden başarısız olunduğunun nedenleri belirlenmelidir. Bu tespitlere göre bazı stratejiler 

değiştirilebilir, revize edilebilir ya da bütünüyle kaldırılabilir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken husus, performans 

ölçümünün objektif bir şekilde yapılmasıdır. Performans değerlendirmesinin objektif bir şekilde yapılmaması durumunda 

sürecin başarısı ya da başarısızlığı tam anlamıyla tespit edilememektedir. Bu durum sürecin süreklilik arz eden bir şekilde 

iyileştirilmesinin önüne geçmektedir. Bu sebeple oluşturulan performans göstergeleri ile objektif bir değerlendirme yapılmalı, 

tüm stratejilere yönelik göstergeler değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Başarı oranını yükseltmeye dayalı, objektiflikten uzak, 

yaratıcı ölçme ve değerlendirme kuruma katkı sağlamadığı gibi büyük zararlar da vermektedir. Son olarak performans 

değerlendirmesinin sonuçları faaliyet raporları ile kamuoyuna duyurulmalıdır. Bu çerçevede faaliyet raporları açıklık, şeffaflık 

ve hesap verebilirliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.  
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Özet 

Doğrudan yabancı Yatırımlar (DYY) yalnızca gelişmekte olan ülkeler için değil gelişmiş ülkeler için de oldukça önemlidir. Zira 

DYY'ler hem kaynağın çıkış yaptığı ev sahibi ülkelerde hem de kaynağın giriş sağladığı misafir ülkelerde çeşitli etkilere neden 

olmaktadır. Kaldı ki, DYY’leri kendilerine çekebilmek adına ülkeler çeşitli politikalar izlemekte ve teşvikler sunmaktadırlar. 

Ancak bu politika ve teşvikler sonucunda ülkeye çekilebilen DYY’lerin sağladığı avantajlar yanında dezavantajlarda söz 

konusudur. Çalışmada bu dezavantajlardan biri olan vergi gelirleri üzerinde durulacaktır. Zira çalışmaların bir kısmı DYY 

akımlarının vergi gelirlerini pozitif yönde etkilediği diğer bir kısmı ise tam tersi bir etkinin varlığına işaret etmektedir. Dolayısıyla 

böylesi bir konuyu incelemek bizlere neden böyle farklı sonuçlara varıldığını görebilmeyi ve bunun nedenlerini 

belirleyebilmeyi sağlayacaktır. Çalışmada izlenecek yöntem öncelikle ilgili yazındaki ampirik çalışmaların irdelenmesi ardından 

elde edilen bulgular neticesinde farklılıkların karşılaştırılması ve yorumlanması şeklindedir. 

Anahtar Kelimeler :Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY), Vergi Gelirleri. 
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DOES FOREIGN DIRECT INVESTMENTS REDUCE TAX REVENUES?  

Abst ract 

Foreign Direct Investment (FDI) is very important not only for developing countries, but also for developed countries. Because 

FDI causes various effects both in the host countries where the source exits and in the guest countries where the source enters. 

Moreover, countries follow various policies and offer incentives in order to attract FDI. But as a result of these policies and 

incentives, there are disadvantages as well as advantages provided by FDI that can be attracted to the country. The study will 

focus on tax revenues, which is one of these disadvantages. Because some of the studies indicate that FDI flows have a 

positive impact on tax revenues, and the other shows the opposite effect. Therefore, examining such a subject will allow us 

to see why such different conclusions have been reached and to determine the reasons for this. The method to be followed 

in the study is to compare and interpret the differences as a result of the findings obtained after examining the empirical 

studies in the relevant literature. 

Keywords  :Foreign Direct Investments, Tax Revenues. 
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Özet 

Covid-19 pandemi süreci sadece bir sağlık sorunu değil, ekonomik ve sosyal boyutları olan  küresel bir sorundur. Pandeminin 

toplum sağlığı üzerinde yarattığı etki ülke ekonomileri ve işgücü piyasalarında bugüne dek görülmemiş olumsuzluklar 

yaratmıştır. Pandemi ile mücadele kapsamında kısmi veya genel tecrit uygulamaları sebebiyle  mal ve hizmetlere yönelik 

talebin azalması, işletmelerin faaliyetleri ve çalışanların büyük çoğunluğunun hareketliliğinin kısıtlanması sebebiyle birçok 

işletme işten çıkarma ya da çalışma sürelerini azaltmak durumunda kalmıştır. Dünya işgücünün %81’ini oluşturan yaklaşık 

2,7 milyar çalışan bu süreçten olumsuz olarak etkilenmiştir. Dünya genelinde bütün ülkeler yaşanan tüm olumsuzlukların 

etkisini en aza indirebilmek ve pandemi ile mücadele edebilmek için sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, sosyal 

korumanın kapsamını genişletmek, istihdamda devamlılığı sağlamak ve temel bir geliri garanti etmek için çeşitli tedbirler 

getirmişlerdir. Özellikle istihdamın devamlılığı ve yaşanan gelir kayıplarının telafisi için aktif ve pasif istihdam politika 

uygulamalarının kapsamı genişletilmiş ve erişimi kolaylaştırılmıştır. Teorik bir çerçevede yürütülen çalışmanın amacı pandemi 

ile mücadelede döneminde Türkiye’de uygulanan pasif istihdam politikalarının önemine vurgu yapmaktır. Literatürde 

istihdam politikalarının etkinliğini ve aktif istihdam politikalarının üstünlüklerini tartışan çalışmaların olduğu görülmektedir. 

Çalışma pandemi döneminde pasif istihdam politikalarının öne çıkan önemini ortaya koyması yönüyle literatüre katkı 

sağlayacaktır. Türkiye’de pasif işgücü piyasası politikaları olarak işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ve kısa çalışma ödeneği 

uygulamaları yer almaktadır. İşsizlik sigortası ile işsiz kalan kişilere maddi kaynak sağlanarak kendine en uygun işi bulabilmesi 

sağlanmaktadır. Ücret garanti fonu ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü durumlarda çalışanların üç aylık ücret alacakları 

garanti edilmektedir. Kısa çalışma, olağanüstü hallerde işverene çalışma süresini azaltabilme ya da geçici bir süre için işçilerin 

sözleşmelerini askıya alma hakkı tanıyan bir istihdam politikası aracıdır. Bu bağlamda kısa çalışma, ortaya çıkan olumsuz 

ekonomik şartlarda, işverenlerin işçileri işten çıkartmalarına mani olmak ve işçilerin de belirli bir gelir garantisi altında olumsuz 

dönemin aşılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de, uygulanan pasif istihdam politika araçları içerisindeki 

işsizlik sigortası, ön planda iken pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği ön plana çıkmıştır. Ocak-Temmuz döneminde 

yaklaşık 3,5 milyon çalışan  Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanırken yaklaşık 367 bin kişi işsizlik sigortası ödeneği almaya 

hak kazanmıştır. Ekonomik durgunluk dönemlerinde pasif istihdam politikaları istikrar sağlayıcı bir araç olarak öne 

çıkmaktadır. 
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PASSIVE EMPLOYMENT POLICIES DURING THE FIGHT AGAINST PANDEMIA  

Dr. Öğr. Üyes i Ali Kemal Nurdoğan 

Abst ract 

The Covid-19 pandemic process is not just a health problem, it is a global problem with economic and social dimensions. 

The impact of the pandemic on public health has created unprecedented adversities in the country's economies and labor 

markets. Within the scope of combating the pandemic, many businesses had to lay off or reduce their working hours due to 

the decrease in demand for goods and services due to partial or general isolation practices, the restriction of the activities of 

the enterprises and the mobility of the majority of employees. Approximately 2.7 billion employees, which make up 81% of 

the world workforce, were negatively affected by this process. All countries around the world have introduced various 

measures to facilitate access to healthcare services, to expand the scope of social protection, to ensure continuity in 

employment and to guarantee a basic income in order to minimize the impact of all adversities and combat the pandemic. 

The scope of active and passive employment policy implementations has been expanded and access has been facilitated, 

especially for the continuity of employment and compensation for lost income. The aim of the work carried out in the 

theoretical framework in the fight against the pandemic period is to emphasize the importance of passive employment policies 

implemented in Turkey. There are studies in the literature that discuss the effectiveness of employment policies and the 

advantages of active employment policies. The study will contribute to the literature as it reveals the prominent importance 

of passive employment policies during the pandemic period. Unemployment insurance as passive labor market policies in 

Turkey, is located wage guarantee fund and short-time working allowance applications. Unemployment insurance provides 

financial resources for unemployed people to find the most suitable job for themselves. With the wage guarantee fund, 

employees are guaranteed to receive quarterly wages in cases where the employer has difficulty in payment. Short-time 

working is an employment policy tool that gives the employer the right to reduce working time or to suspend workers contracts 

for a temporary period in emergency situations. In this context, Short-time working aims to prevent employers from firing 

workers in adverse economic conditions and to help workers overcome the negative period under a certain income guarantee. 

In Turkey, the passive employment policy instruments applied in the unemployment insurance, short-time working allowance 

is at the forefront of the pandemic, while the process come to the fore. Approximately 3.5 million employees benefited from 

the short-time working allowance in the January-July period, while approximately 367 thousand people were entitled to 

unemployment benefits. In times of economic recession, passive employment policies stand out as a stabilizing tool. 

Keywords  : Covid-19, passive employment policies, short-time working allowance. 
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88

 

Özet 

Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği Yeni Koronavirüs Hastalığı 

(COVID-19) ve yayılımını engelleyici bir takım önlemler nedeniyle tüm dünyada sosyal ve ekonomik anlamda zorluklar 

yaşanmaktadır. Salgının dünya ekonomisi üzerindeki etkisinin diğer dünya krizlerinden daha fazla olacağı, büyüme hızının 

negatif seyir izleyeceği, bütçe açıkları,  dış borç geri ödemeleri, enflasyon ve faiz üzerindeki değişimler değerlendirildiğinde 

bunların olası etkilerinin 2021 yılı itibari ile daha fazla hissedileceği kanaati ve beklentisi hâkimdir. Dünya ekonomisindeki bu 

gelişmeler işletmeler açısından ciddi gelir kayıplarına neden olmuş ve vergi mükellefi olarak yükümlülüklerini yerine getirmekte 

zorlanmışlardır. Bu durum hükümetleri ekonomik tedbirlerin yanında, mükellefleri rahatlatacak vergi ile bir takım 

düzenlemeler yapmaya itmiştir. Çalışmamızda Dünya’da ve Türkiye’de ne gibi vergisel düzenlemelerin yapıldığı, bu 

tedbirlerin yeterli olup olmadığı ve amacına ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilmek istenmiştir. Bu amaçla Türkiye’nin yanında, 

salgından en çok etkilenen ülkelerden Çin, ABD, Brezilya, İtalya, İspanya ve İran’da yapılan vergisel düzenlemeler ele 

alınmıştır. Bu kapsamda bahsi geçen ülkelerde, genellikle mücbir sebep varlığı kabul edilerek,vergi ödemelerinin belli 

süreliğine askıya alınması, stopaj, sosyal güvenlik, zorunlu sigorta primleri, katma değer vergisi ödemelerinin ertelenmesi, 

vergi indirimleri, beyan ve bildirim sürelerinin ertelenmesi, işlemlerin elektronik ortama taşınması gibi düzenlemelere yer 

verildiği ve ertelenen süre sonunda yeniden süre uzatımına gidildiği belirlenmiştir. Devam eden salgının ekonomiye, 

mükelleflere ve mükellef sayılarına, dolayısıyla vergi gelirlerine olumsuz etkisinin önümüzdeki zaman diliminde artarak devam 

edeceği beklenilmektedir. Bu beklenti, bir yandan hükümetlerin vergi dışında gelir kaynakları oluşturmasını zorunlu kılarken, 

bir yandan da vergiye yönelik önlemlerin genişletilerek arttırılması gereğini ortaya çıkarmakta, hatta vergi affının haklı 

gerekçelerini olgunlaştırmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Vergisel Önlemler 

 

Abst ract 

In the whole World social and economic difficulties have been Experienced due to corona virus disease covıd 19 emerging 

and spreading all over the world that is declared pandemic by World Health Organisations. When budget deficits, foreign 

debt repayment, changes in inflation and interest are being evaluated, the impact of epidemic on the world economy will be 

more than other world crisis and growth rate will be negative. The effects of those issues will be felt more in 2021. These 

developments in the world economy caused serious revenue losses in terms of businesses and they had very hard time 

fulfilling their obligations as  taxpayers. This situation pushed governments to make arrangements like taxes to relieve the tax 

payers and economic measure. In our study it is evaluated what tax regulations have been made ib turkey and in the world. 

Also it is researched whether these measures are sufficient or they achieve their goals. For this purpose tax regulations in 

China, USA. Brazil,Italy, Spain, Iran in addition to turkey are discussed. In this context has been determined that there are 

regulations such as suspension of tax payment for a certain period of time, stoppage, social security, compulsory insurance 

premiums, post ponement of value added tax payment, tax reduction, post ponement of the declaration and natification 

periods, transfer of processes to electronic environment accepting mandatory reason. At the and of the delayed period, a new 

times extersion is determined. It is expected that the negative impact of the angoing epidemic on tax payers, and tax revenues 

on the economy and the number of tax payers will continue to increase in our time span. On the one hand, this expactation 

necessitates governments to create sources of incame other than tax, on the other than tax, on the other hand, it raises the 

need to expand and increase the measures for taxation. It even matures the justification of tax amnesty. 

Keywords : Covid-19, Pandemic, Taxation Measures 
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89
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ÖZET 

Stratejik yönetim, işletmenin uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesini mümkün kılacak ve ona rekabet üstünlüğü ve 

ortalamanın üzerinde kâr ve getiri sağlayabilecek işlerin yönetimi ile ilgili bir kavramdır. İşletmelerin sektör ortalamasının 

üzerinde getiri elde edebilmesi ve bunu sürdürülebilir kılmasına yönelik olarak farklı görüşler mevcuttur. Ancak temel yaklaşım 

itibarı ile bu konuda öne sürülen görüşleri "kaynak temelli görüş" ve "pozisyon/fırsat temelli görüş" şeklinde incelemek 

mümkündür. Porter'a göre, bir sektörde rekabeti belirleyen (sektörün cazip olup-olmadığını) beş temel gösterge mevcuttur. 

Bu çalışmanın amacı, Porter'ın pozisyon yaklaşımı bakış açısından Karabük ilinde mobilya sektöründeki rekabet durumunun 

tespit edilmesidir. Bu bağlamda, Karabük ilinde mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde yönetici ve yönetici 

yardımcısı pozisyonlarında çalışan 103 kişiye anket uygulaması yapılmış, Porter’ın ‘‘Beş Güç Modeli’’ kullanılarak bu 

modeldeki beş gücün mobilya sektöründeki rekabet gücü üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, elde edilen 

faktör yapılarının Porter’ın modeli ile örtüştüğü tespit edilmiştir. Bulgular ışığında, Karabük ili mobilya sektöründe rakipler 

arasındaki rekabet şiddetinin, müşterilerin pazarlık gücünün, tedarikçilerin pazarlık gücünün ve sektöre yeni girişlerin 

oluşturduğu tehditin yüksek düzeyde olduğu, ikame ürünlerin varlığının oluşturduğu tehditin ise orta seviyede olduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mobilya sektörü, Rekabet gücü, Beş güç modeli, Sektörel rekabet düzeyi, Porter 

Jel Kodlar ı: L10, M10 

 

Abst ract 

Strategic management is a concept related to the management of businesses that will enable the business to survive in the 

long term and provide it with competitive advantage and above average profit and return. There are different opinions 

regarding the companies to obtain a return above the sector average and to make it sustainable. However, on the basic 

approach it is possible to examine the opinions put forward on this issue as "resource based view" and "position / opportunity 

based view". According to Porter, there are five basic indicators that determine competition in a sector (whether the sector is 

attractive or not). The purpose of this study is to determine the competitive situation in the furniture sector in Karabük from 

the perspective of Porter's position approach. In this context, a survey applied to 103 people who are employed in manager 

and manager assistant positions in enterprises operating in the furniture sector in Karabük. As the result of the study, it was 

found that the obtained factor structures fit to Porter's model. In the light of the findings, it was determined that the competition 

violence among competitors in the furniture sector, the bargaining power of the customers, the bargaining power of the 

suppliers and the threat posed by new entrances to the sector are at a high level and the threat posed by the presence of 

substitute products are at a moderate level. 

Key Words: Furniture sector, Competitiveness, Five Forces Model, Sectoral Competitiveness Level, Porter 
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ÖZET 

Örgütsel ekoloji kuramı, işletmelerin de tıpkı doğadaki canlılar gibi bulundukları çevreye adapte olmaları gerektiğini aksi 

takdirde varlıklarını sürdüremeyeceklerini (entropi)  iddia etmektedir.  Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki 

holdingleşme sürecinde kurulmuş olan ilk holdinglerin geçmişten günümüze faaliyet gösterdikleri alanların tespit edilerek bu 

holdinglerin başarısının altında yatan faaliyetlerine yönelik dinamiklerin açığa çıkarılması ve bu noktada işletmecilik 

literatürüne katkı sağlanmasıdır. Örgütsel ekoloji perspektifine göre örgütler çevrelerindeki geniş çaplı değişmelere iki tür tepki 

verirler. Bunlar, ayıklanma ve uyumdur. Ayıklanma yaklaşımına göre, örgütler çevresel değişimlere uyum sağlamak istemezler 

ya da isteseler bile tepkilerini zamanında veremezler ve böylece değişimin gerektirdiği yapısal değişimleri zamanında 

gerçekleştiremezler. Bu yüzden geniş çaplı, önemli çevresel değişimler yaşandığı dönemlerde örgütlerin çoğu kapanır, bunların 

yerine değişen çevreye uygun olan yapılara sahip örgütler ortaya çıkar. Uyum yaklaşımına göre ise, örgütler çevresel 

değişimlere, yapılarını değiştirmek suretiyle uyum sağlayabilirler. Bu çalışmada, Türkiye’deki holdingleşme sürecinde 

kurulmuş olan ilk holdinglerden olan Koç Holding, Sabancı Holding, Çukurova Grubu, Enka, Oyak, Tekfen, Yaşar Holding, 

Alarko, Eczacıbaşı, ECA ve kuruluş yıllarından itibaren faaliyet gösterdikleri alanlar holding bazında ele alınacak ve son olarak 

günümüzde faaliyet gösterdikleri alanlar ortaya konacaktır. Böylece, örgütsel ekoloji perspektifinden bu işletmelerin geçmişten 

günümüze geçirdikleri değişimler, hangi faaliyet alanlarında çalışmaya devam ettikleri, hangi alanlardan çekildikleri, hangi 

yeni faaliyet alanlarına giriş yaptıkları ve bu sayede hayatta kalmayı, büyümeyi başardıkları tespit edilecektir. Bu çalışmadaki 

veriler, Türkiye’deki holdingleşme sürecinde kurulmuş olan ilk holdinglerin internet sitelerinden, kendi yayınlarından, 

aylık/yıllık dergi ve bültenlerinden, faaliyet raporlarından yararlanılarak elde edilmiştir. İlk kurulan holdingler temelde ticaret, 

hizmet ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermişler ve sonraki yıllarda faaliyet alanlarını geliştirerek büyümüşlerdir. Bu 

holdingler öncelikle birer şirket olarak kurulmuş ve sonrasında gelişerek, faaliyet alanlarını genişleterek, çeşitli büyüme 

stratejileri uygulayarak birer holdinge dönüşmüştür. Bu çalışmada, faaliyet alanları incelenen ilk holdinglerin, günümüzde de 

pek çok sektörde faaliyet gösterdikleri, kuruldukları dönemdeki faaliyet alanlarını çeşitlendirerek,  günümüzün artan bilgi ve 

iletişim teknolojileri fırsatlarını değerlendirerek bu alanları da kapsayan geniş bir yelpazede holding faaliyetlerini sürdürdükleri 

tespit edilmiştir. 
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Özet 

Ekonomik büyüme ve finansal sistemdeki gelişme arasındaki ilişki,son senelerde ekonomi yazında dikkat çeken konulardan 

biri durumuna gelmiştir. Teorik açıdan söz konusu ilişkinin geçmişi, Bagehot (1873), Schumpter (1912), son dönemlerde ise, 

McKinnon ve Shaw (1973)’ın incelemelerinde bulunmaktadır. Ekonomik büyüme ile finansal sistemdeki gelişme arasındaki 

ilişkide, talep takipli ve arz öncüllü varsayımlar büyük önem arz etmektedir. Arz öncüllü varsayımda ekonomik büyüme ile 

finansal sistemdeki gelişme arasındaki nedenselliğin tarafı finansal gelişmeden ekonomik büyümeye doğru tek yönlüdür. Bu 

varsayımın iki ana işlevi vardır. Bu işlevler, kaynakların geleneksel sektörden modern sektöre geçişi ile modern sektördeki 

girişimlere ivme kazandırmak ve teşvik etmektir. Talep takipli varsayım, arz öncüllü varsayımın tam aksidir. Bu varsayımda 

ekonomik büyüme ile finansal sistemdeki gelişme arasındaki ilişkinin yönü ekonomik büyümeden finansal sistemdeki 

gelişmeye doğru tek taraflıdır.  Bu varsayıma göre, gerçek ekonomide büyümeyi sağlamının yolu, işgücündeki verimliliği ve 

teknolojik gelişmeyi arttırmaktan geçmektedir. Reel ekonominin büyümesi neticesinde finansal aracılara ve bunların 

sundukları hizmetlere olan talebi arttırmaktadır. Talebin artması sonucunda finasal kurumlar üzerinde artan talebe yanıt 

verecek seviyede bir genişleme olmalıdır. Söz konsu genişleme sayesinde finansal sistemde gelişme ve genişleme 

oluşmaktadır. Reel sektörde meydana gelen talep artışının karşılanmasında finansal araçlar aracı konumunu üstlenmektedir. 

Robinson (1952), bu alandaki görüşünü “girişim yol gösterir ve finans takip eder” şeklinde özetleyerek talep takipli varsayımı 

desteklemektedir. Patrick (1966), söz konusu talep takipli ve arz öncüllü varsayımın yanında “gelişme safhası hipotezi”ni de 

literatüre kazandırmıştır. Bu varsayıma göre, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve inovasyonu, yatırımcılar yönünden yeni 

olanaklar oluşturmaktadır ve bu sayede kendi kendine sürdürülebilir ekonomi başlamaktadır. Bu çalışma, Türkiye’deki 

ekonomik büyüme ve finansal sistemdeki gelişme arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin boyutunu ampirik olarak test etmeyi 

amaçlamaktadır. Türkiye’de ekonomik büyüme ile finansal sistemdeki gelişmenin arasındaki nedensellik bağının 

incelenmesinde kullanılan veri seti çeyreklik olarak elde edilmiş olup, elektronik veri dağıtım sistemi (EVDS) veritabanında 

elde edilmiştir. Gözlem dönemi, 1998-2018 yıllarını içermektedir. Analizde ekonmik büyümeyi temsilen gayri safi yurtiçi hasıla 

(GSYİH) verileri, finansal sistemdeki gelişmeyi temsilen BIST-100 kapanış fiyatları veri seti kullanılmıştır. Ekonomik büyüme 

ile finansal sistemdeki gelişmenin yönünü saptayabilmek için Todo-Yamamota tarafından geliştirilen nedensellik analizi 

kullanılmıştır. Nedensellik analizi sonuçlarına göre, Türkiye’de finanasal sistemdeki gelişmişliğin ekonomik büyümeye destek 

vermediği fakat ekonomik büyümenin finansal sistemdeki gelişmeye olumlu yönde katkı sağladığı bulgusuna erişilmiştir. 

Çalışmada erişilen sonuca göre Robinson’nun da desteklemiş olduğu talep takipli varsayım doğruluğu desteklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler :Ekonomik Büyüme, Finansal Gelişme, Hisse Senedi, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Todo-Yamamota. 
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Özet 

Günümüzde işletmeler dış ticaret yaparken farklı yöntemler kullanmaktadırlar. Bu yötemlerden birisi de elektronik (e-ticaret) 

ticaretttir. Bu araştırmanın amacı, işletmelerin ithalat ve ihracat faaliyetlerinde e-ticareti kullanıp kullanmadıklarını 

araştırmaktır. Bu bağlamda, İzmir’de dış ticaret yapan firmalara anket yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Windows 24 programı kullanılmıştır. Şirketlerin 

karakteristik özelliklerini tespit etmek için yüzde ve frekans analizlerinden yararlanılmıştır. Hipotezlerin testleri için t-test, tek 

yönlü varyans analizi ve farklılıkların belirlenmesinde Post-Hoc analizlerinden Tukey ile Games Howell’dan yararlanılmıştır. 

Sonuç olarak, uluslararası pazarlarda firmaların müşteri bulurken ve ithalat-ihracat siparişlerini alırken e-ticaretten 

yararlanmadıkları belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Dış Ticaret, Elektronik Ticaret, KOBİ.  

Jel Kodlar ı  : F10, L81. 

 

THE EFFECT OF E-COMMERCE IN FOREIGN TRADE: AN APPLICATION ON SMES IN IZMIR  

Abst ract 

Today, companies use different methods while they are doing foreign trade. Electronic commerce (Hereafter E-commerce) is 

the one the the methods in foreign trade. Aim of this study is to investigate if the companies use e-commerce or not in their 

import and export activities. In this context, a survey was conducted to the export and import companies in İzmir. SPSS 

(Statistical Package for Social Science) for Windows 24 program was used to evaluate the data obtained from the research. 

Percentage and frequency analyzes were used to determine the characteristic of the companies. T-test, One Way Anova and 

Post-Hoc analysis from Tukey and Games Howell were used for testing the hypotheses. As a result of the survey, it is 

determined that companies can not use the e-commerce sufficintly while finding customers in international markets and taking 

import and export orders.  

Keywords : Foreign Trade, Electronic Commerce, SME. 
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Özet 

Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi ilişkilerin, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere etkisi, Türk ve Rus devletleri arasında resmi 

diplomatik ilişkilerin kurulmasına kadar uzanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 

dağılmasının ardından, 1991 yılından günümüze Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında gerçekleşen siyasi ilişkilere bağlı 

olarak, bu siyasi ilişkilerin iki ülke arasındaki ticari ilişkilere, özellikle de Türkiye’nin dış ticareti üzerindeki etkilerini 

incelemektir. Çalışmada son yılların olumlu ve olumsuz siyasi gelişmeleri incelenmiş ve bu gelişmeler sonrası iki ülke 

arasındaki ticari ilişkiler rakamlarla ortaya konmuştur. Ortaya konan bu rakamsal verilerden yola çıkarak iki ülke arasındaki 

siyasi ilişkilerin ticari ilişkiler üzerinde önemli etkileri olduğu saptanmıştır. İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler istikrarlı ve olumlu 

bir şekilde geliştiğinde, bu durum ticari ilişkilere de olumlu yansımakta ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi artmaktadır. Ancak, 

ülkeler arasında bir siyasi kriz yaşandığında, bu durum ticari ilişkileri de olumsuz etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler : Dış Ticaret, Türkiye, Rusya, ticari ilişkiler, siyasi ilişkiler.  

 

IMPACT OF THE POLITICAL RELATIONS OF COUNTRIES ON THEIR TRADE RELATIONS: EXAMPLE OF 

TURKEY AND RUSSIA 

Abst ract 

The effects of political relations between Turkey and Russia on their trade relations can be traced back to the establishment 

of formal diplomatic relations between the two countries.  The purpose of this study is to examine the effects of political 

relations on their trade relations and especilly Turkey’s foreign trade depending on the political relations between Russia and 

Turkey from the collapse of Soviet Union up to the present. In this study, the political developments (positive / negative) in 

recent years have been examined and after these developments, the trade relations between the two countries have been 

presented in figures. Based on these numerical data, it has been determined that political relations between the two countries 

have important effects on trade relations. When the political relations between the two countries develop steadily and 

positively, this situation positively reflects on the trade relations and the trade volume between the two countries increases. 

However, when there is a political crisis between countries, this affects the trade relations in a negative way.  

Keywords : Foreign Trade, Turkey, Russia, trade relations, political relations. 
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102

 

 

Özet 

Ülkelerin birbiri ile kıyaslanmasında kullanılan en önemli makroekonomik göstergelerden biri de ekonomik büyümedir. 

Ekonomik büyüme özellikle gelişmekte olan ülkelerin sürekli gündeminde tuttukları bir konu olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

Ülkeler gerek kendi vatandaşlarının hane halkı harcamaları, gerek ithalattan daha yüksek ihracat, gerekse kamu yatırımları ile 

ekonomik büyümeyi belirli oranlarda tutmak istemektedir. Bunun yanı sıra en çok merak edilen konu ise, ekonomik büyümeyi 

etkileyen değişkenlerin neler olduğunun belirlenmesidir. Bu değişkenlere odaklanılması ülke ekonomisi için hayati önem 

taşımaktadır. Bu sebeple ekonomik büyümenin hangi göstergelerden nasıl etkilendiğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar 

literatürde geçerliliğini korumaktadır. Burada temel düşünce aynı olsa da kullanılan teknik ve modellerin farklılığı daha derin 

ve doğru sonuçlar elde etmeyi sağlayabilmektedir. Çalışmamızda da, Türkiye’de ekonomik büyümeye etki eden 

makroekonomik değişkenlerin ve bu değişkenlerin ekonomik büyümeyi nasıl etkilediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

düşünceden hareketle makroekonomik göstergelerin her değerinin ekonomik büyümeyi aynı düzeyde ve aynı yönde 

etkilemeyebileceği anlaşılmış ve bu durumu modellemeye imkan sağlayan MARS (Çok değişkenli Uyarlanabilir Regresyon 

Uzanımları) tekniği kullanılmıştır. Bu sayede daha detaylı sonuçlara ulaşmak hedeflenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, 

Türkiye’de ekonomik büyümeyi etkileyen değişkenler önem düzeyine göre ihracat, işsizlik oranı, kredi hacmi, faiz oranı, döviz 

kuru ve enflasyon şeklinde sıralanmaktadır. Kurulan matematiksel model incelendiğinde, Türkiye’de ithalatın büyük 

değerlerinin ekonomik büyümeyi pozitif, küçük değerlerinin negatif, işsizlik oranının yüksek değerlerinin ekonomik büyümeyi 

negatif, kredi hacminin büyük değerlerinin ekonomik büyümeyi negatif, küçük değerlerinin pozitif, faiz oranının küçük 

değerlerinin pozitif, döviz kurunun küçük değerlerinin pozitif, enflasyon oranının yüksek değerlerinin ekonomik büyümeyi 

negatif etkilediği görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler :Makroekonomik Göstergeler, Ekonomik Büyüme, MARS Modeli. 

Jel Kodlar ı  :C02; E60. 

 

THE EFFECT OF MACROECONOMIC VARIABLES ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY 

Abstract 

Economic growth is one of the most important macroeconomic variables used in comparing countries. Economic growth is 

an issue that especially developing countries keep on their agenda. Countries want to keep economic growth at a certain rate, 

with household expenditures of their own citizens, higher exports than imports and public investments. In addition, the most 

curious subject is to determine what are the variables that effect economic growth. Focusing on these variables is of vital 

importance for the country's economy. For this reason, studies of determining how economic growth is effected by which 

indicators are still valid in the literature. Although the basic idea is the same here, the difference of the techniques and models 

used can provide deeper and more accurate results. In our study, we aimed to determine macroeconomic variables that effect 

economic growth ın Turkey and haw these variables effect economic growth. Based on this idea, it was understood that not 

all values of macroeconomic indicators may effect economic growth in the same way, and the MARS (Multivariate Adaptive 

Regression Extensions) technique, which allows modeling this situation, was used. In this way, it is aimed to reach more 

detailed results. Referring to the results, macroeconomic variables effecting economic growth in Turkey are listed as follows 

according to the importance: import, unemployment rate, credit volume, interest rate, exchange rate and inflation rate. When 

established mathematical models examined, in Turkey, great values of import effect economic growth positively, small values 

of import effect economic growth negatively, great values of unemployment rate effect economic growth negatively, great 

values of credit volume effect economic growth negatively, small values of credit volume effect economic growth positively, 

small values of interest rate effect economic growth positively, small values of exchange rate effect economic growth positively 

and great values of inflation rate effect economic growth negatively. 

Keywords : Macroeconomic Variables, Economic Growth, MARS Model. 

Jel Kodlar ı: C02; E60. 
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GENÇ NÜFUSUN MARKA VE MAĞAZA SADAKATİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ  
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103
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104

 

 

Özet 

Günümüzde genç nüfusun tüketim harcamalarının giderek arttığı görülmektedir. Genç nüfusun satın alma davranışlarını 

öngören ve bu bağlamda pazarlama stratejilerini belirleyen işletmeler ise yoğun rekabet ortamında önemli bir avantaja sahip 

olmaktadır. Bu avantajı iyi kullanan işletmeler tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını doğru ve zamanında karşılayarak faaliyetlerini 

sürdürerek tüketicide sadakat duygusu oluşturma arzusundadır. Son yıllarda giderek artan genç nüfusun tüketim harcamaları 

ise işletmelerin odak noktası haline gelmiştir. Çalışmada 18-25 yaş arasındaki genç nüfusun aynı markalı bir ürünü tekrar 

satın alma durumunu ifade eden marka sadakati ile aynı mağazadan tekrar ürün alma durumunu ifade eden mağaza 

sadakatinin, satın alma davranışı üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Belirlenen amaca ulaşmak için, Steenkamp ve 

Olivares’ in (2015) tüketici özelliklerindeki kararlılığı ölçmede kullandıkları ölçekten faydalanılmıştır. Genç nüfusun mağaza 

ve marka sadakatlerinin satın alma davranışları üzerindeki etkisini incelemede ise Yapısal Eşitlik Modeli kullanılmıştır. 

Çalışmada Çorum’da ikamet eden 18-25 yaş arasındaki 260 kişiden toplanan veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 

genç nüfusun satın alma davranışları üzerinde marka sadakatinin istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna 

ulaşılmış, mağaza sadakatinin ise satın alma davranışları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. 

Çalışma hem konu hem de konuya uygulanan yöntem açısından ilk olma özelliğini taşımakta bu da çalışmanın önemini 

ortaya koymaktadır. Ayrıca standart hataları da modele dahil ederek daha güçlü tahminler yapmaya imkan sağlayan Yapısal 

Eşitlik Modelinin kullanılması çalışmanın önemini arttırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler :Yapısal Eşitlik Modeli, Marka ve Mağaza Sadakati, Satın Alma Davranışı. 

Jel Kodlar ı  : C1, M3 

  

 

THE EFFECT OF BRAND AND STORE LOYALTY OF YOUNG POPULATION ON PURCHASING 

BEHAVIOR 

Abstract 

Today, it is seen that the consumption expenditures of the young population are increasing gradually. Businesses that 

anticipate the purchasing behavior of the young population and determine their marketing strategies in this context have an 

important advantage in an intense competitive environment. Businesses that make good use of this advantage desire to create 

a sense of loyalty in consumers by continuing their activities by meeting the demands and needs of the consumers in a correct 

and timely manner. The consumption expenditures of the young population, which has gradually increased in recent years, 

have become the focus of businesses. In the study, it was aimed to examine the effect of brand loyalty, which refers to repeat 

purchases of a product with the same brand, and store loyalty, which refers to repeat purchases, on purchasing behavior of 

young population.. In order to achieve the determined purpose, the scale used by Steenkamp and Olivares (2015) to measure 

the stability in consumer characteristics was used. The Structural Equation Model was used to examine the effect of store and 

brand dependencies of the young population on  their purchasing behavior. In the study, data collected from 260 people 

between the ages of 18-25 who live in Çorum were analyzed. According to the analysis results, it was concluded that brand 

loyalty has a statistically significant effect on the purchasing behavior of the young population, and store loyalty has no 

statistically significant effect on purchasing behavior. The study is the first in terms of both the subject and the method applied 

to the subject, and reveals the importance of this study. In addition, the use of the Structural Equation Model, which allows 

stronger predictions by including standard errors in the model, also increases the importance of the study. 

Keywords : Structural Equation Model, Brand and Store Loyalty, Impulse Buying. 

Jel Kodlar ı : C1, M3 
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COVID 19 VE ÇALIŞMA HAYATINDA GÜNCEL SORUNLAR  

Doç. Dr. Mustafa Koçancı, Doç. Dr. Mete Kaan Namal 

 

Özet 

2019 yılının sonlarında ortaya çıkan Korona Salgını tüm dünyayı etkisi altına almış hayatın tüm alanlarında yaşam biçimlerinin 

ve gündelik aktivitelerin değişmesine yol açmıştır.  

Bu çalışma nitel ve nicel araştırma tekniklerinin kullanıldığı ve Korona salgının ilk aylarında verileri toplanan bir araştırmadır. 

Çalışma yaşamına ilişkin gerek merkezi idare gerek işyeri yönetimleri tarafından alınmış tedbirlere ilişkin çalışanların neler 

düşündüğü ile beklentileri sorgulanmıştır. Nicel veri toplama aracıyla 442 kişi nitel veri toplama aracıyla da 38 çalışanla 

görüşülmüştür. Çalışanlar arasında herhangi bir tabakalaştırma yapılmamış veriler internet aracılığıyla toplanmıştır. Ancak 

sonuçların değerlendirilmesi aşamasında mavi ve beyaz yakalı çalışan dikatomisi ile karşılaştırma yapılmıştır.  

Araştırma sonucunda beyaz yakalı çalışanların mavi yakalılara göre işlerini daha çok kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldıkları, 

mavi yakalıların beyaz yakalılara göre daha çok gelir kaybına uğradıkları, salgın ile mücadele kapsamında beyaz yakalıların 

çalışma ofislerinde daha yoğun tedbirler alınırken mavi yakalıların çalışma alanlarında görece daha az tedbir alındığı ya da 

hiç alınmadığı gibi bilgilere rastlanmıştır.  
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Özet 

Cumhuriyet’in ilanından günümüze kadar hiçbir zaman önemini yitirmemiş, ülkenin adeta bam teli olmuş bir konudur eğitim. 

Cumhuriyet’in temellerini atan Mustafa Kemal Atatürk’te “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözü ile eğitim sektörünü işaret 

etmiştir. Bu sebepten aslında tüm ülkeler için önemli bir sektör haline gelmiştir.  

Çalışmamızda, OECD Raporunda yer alan eğitimde en iyi ülkeler sıralamasındaki ilk beş ülkenin eğitim sisteminin ve 

Türkiye’nin eğitim sisteminin sayısal ve ekonomik verilerinin karşılaştırması yapılacaktır. Bu kapsamda rapordaki öğrenci 

başına düşen; okul ve sınıf sayıları, Öğretmen sayıları ile sınıf başına düşen öğrenci sayılarının verileri analiz edilecektir. Bu 

veriler ile birlikte bu ülkelerin, öğrenci başına düşen harcama miktarları, eğitim harcamalarının GSYİH’ya oranları ve eğitim 

harcamalarının Kamu Harcamaları içerisindeki payları karşılaştırılarak analizler yapılacaktır. Çalışmada karşılaştırma yapılacak 

ülkeler ise Finlandiya, Estonya, Japonya, Güney Kore, , Kanada ve Türkiye’dir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim Harcamaları, Kamu Harcamaları, OECD 

 

ACCORDING TO OECD DATA "NEXT TOP FIVE COUNTRIES IN EDUCATION" WITH "EDUCATION 

SYSTEM OF TURKEY", COMPARISON OF ECONOMIC DATA AND EDUCATION DATA  

Abstract 

Education is an issue that has never lost its importance since the proclamation of the Republic, and has become almost a 

subject of the country. He pointed to the education sector with the words of Mustafa Kemal Ataturk, who laid the foundations 

of the Republic, "Science is the only true guide in life". For this reason, it has become an important sector for all countries. 

In our study, comparison of numerical and economic data of the top five countries in the ranking of the best educational 

systems in the OECD Reports and Turkey's education system will be made. In this context, the data on the number of schools 

and classes per student, the number of teachers and the number of students per class in the report will be analyzed. With 

these data, analyzes will be made by comparing the expenditure per student of these countries, the ratio of education 

expenditures to GDP and the shares of education expenditures in Public Expenditures. Countries to be compared in the 

study; Finland, Japan, South Korea, Estonia, Canada and Turkey. 

Keywords: Education Expenditures, Public Expenditures, OECD 
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THE FINANCIAL CYCLE BETWEEN E-COMMERCE AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKISH 

ECONOMY FOR THE LAST DECADE 

Aylin IŞIK ERCAN, Emine Türkan AYVAZ GÜVEN, Hüseyin Güven, Deniz ZÜNGÜN 

 

ABSTRACT 

In today’s world, companies serving in the e-commerce sector are in endeavoring to advance their technological infrastructure 

activities in order to meet the needs of users in many areas over the internet.  Increasing access to internet institutions, such 

as shopping, education, healthcare, and banks, which are frequently used, indicates that a technological revolution will be 

made towards the future and that life conditions will be redesigned accordingly. Especially recent days, with COVID-19 which 

is a global epidemic has entered our lives, rapid trend towards digital has been realized in the world and in our country. E-

commerce, which has been seen as indispensable for many people in recent years, has removed the question marks in the 

minds of even has the most conservative perspective people with the coronavirus shock, and many businesses have started 

to appear in the e-commerce environment. In addition, there were some changes in the products that consumers supplied 

from the e-commerce sectors, especially during the epidemic period. Additionally, some changes happened in the products 

that consumers supplied from the e-commerce sectors, especially during the epidemic period.  

In this study, electronic commerce in Turkey in the last 10 years, the country's current deficit has been investigated in what 

direction and how much influence. Necessary econometric analyzes have been made and the results have been interpreted 

by being tabulated. 

The relationship between the current account deficit and e-commerce was investigated with time series analysis, using the 

annual data for the period 2010-2019. With the Granger causality analysis, bidirectional causality relationship was determined 

between the current deficit and e-commerce. On account of this, changes in current deficit and e-commerce affect each other 

mutually. Regression analysis showed that 1% increase in e-commerce decreased the current account deficit by 0.69%. Lastly, 

Correlation Analysis showed that there was a negative and moderate (-0.61) relationship between the variables. 
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TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE TRANSFER 

FİYATLANDIRMA METODU 

Doktorant Gözde DOĞAN
107

 

 

Özet 

Küreselleşme sürecinde uluslararası ticaret faaliyetleri yöneten çok uluslu şirketler, elde ettikleri kârı en yüksek seviyeye 

çıkarmak isterken en az vergi ödemek isterler. Çok uluslu şirketlerin ticari faaliyetleri sonucunda vergiden kaçınma eğilimleri, 

ulus devletlerin gelir kaynağı olan vergilerde matrah aşınmalarına sebep olmaktadır. Söz konusu matrah aşınmalarının ve 

vergi kayıplarının önüne geçebilmek adına uluslararası düzeyde birtakım önlemler alınmıştır. Bu önlemlerden biri de transfer 

fiyatlandırmasıdır. Transfer fiyatlandırması, birden fazla ülkede ticari faaliyet gösteren şirketlerin birbirleri arasında ya da 

bölüm ve bağlı ortaklıkları arasında yaptıkları alışverişleri için kullandıkları fiyattır. Ulus içinde ya da ulus ötesi ticari mal ve 

hizmetlerin alım ve satımını yapan firmalar, belirledikleri transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak elde ettikleri kazançlara 

dair hukuksal düzenlemeler mevzuatta yerini almıştır. Bu çalışmada, Türk vergi sisteminde yer alan transfer fiyatlandırması 

düzenlemeleri vergi hukuku kapsamında tasnif edilmiştir. Türkiye'de ve seçilmiş ülkelerde transfer fiyatlandırması konusunda 

hangi methotların kullanıldığı OECD'nin yayınlamış olduğu ülke profillerinden seçilen on ülkenin transfer fiyatlandırma 

metotları ifade edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Çok Uluslu Şirketler, Vergilendirme, Transfer Fiyatlandırması 

Jel Kodlar ı  : F23, H2, H26 

 

TRANSFER PRICING IN TURKISH TAX SYSTEM AND TRANSFER PRICING METHOD IN SELECTED 

COUNTRIES 

Doctorant  Gozde DOGAN 

 

Abst ract 

 

In the globalization process, multinational companies that manage international trade activities want to maximize their profits, 

while they want to pay the least tax.  As a result of the commercial activities of multinational companies, tax avoidance 

tendencies ,cause tax base erosion in taxes, which are the source of income for nation states. In order to prevent the 

mentioned base erosion and tax losses, some measures have been taken at international level. One of these measures is 

transfer pricing. Transfer pricing is the price used by companies operating in more than one country for their transactions 

between each other or between their departments and subsidiaries. The legal regulations regarding the disguised earnings 

obtained by companies that purchase and sell commercial goods and services within or outside the country have been 

included in the legislation. In this study, transfer pricing regulations in the Turkish tax system are classified under tax law.  

Transfer pricing method selected from the ten countries which have been published by the OECD countries where the use of 

proce profile on transfer pricing in Turkey and selected countries expressed. 

Key Words: Multinational Company, Taxation, Transfer Pricing 

Jel Code       : F23, H2, H26 
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THE EFFECT OF CORPORATES' NORMATIVE MARKETING ETHICS ON THE CORPORATE IMAGE AND 

CORPORATE REPUTATION: A CONSUMER PERCEPTION STUDY 

KURUMLARIN NORMATIF PAZARLAMA ETİĞİNİN KURUMSAL İMAJ VE KURUMSAL İTİBAR 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR TÜKETİCİ  ALGISI  ÇALIŞMASI  

Marwan GHALEB
108

, Dr. Burçin KAPLAN
109

 

 

Abst ract 

Having corporate marketing ethics guidelines will lead to ethical conduct of marketers, fewer ethical conflicts, and behavioral 

consistency. This paper steps outside the corporate boundaries and study the effect of corporates' normative marketing ethics 

on the corporate image and reputation from the consumers’ perception. The moderating role of the consumers’ expectations 

of ethical behavior in that effect will also be tested. Data will be collected from at least 250 Turkish consumers and the collected 

data will be analysed using factor analysis and structural equational. This will help to understand the importance of marketing 

ethics from the corporates targeted audience and provide a third-party evaluation for corporates ethical behaviors in 

marketing.  

Keywords : Marketing ethics, Normative approach, Corporate image, Corporate reputation, Ethical behavior, consumer 

perception 
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İNSANİ GELİŞMİŞLİK SEVİYESİ VE DEMOKRASİ:OTORİTER REJİMLER ÖRNEĞİ  

Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE
110

, Şeyma ŞİRAZ
111

 

Özet 

Otoriter rejimler, halkın karar alma süreçlerine dahil edilmediği muhalefetin baskılandığı rejimler olarak tanımlanmaktadır. 

Gücü tek bir elde tutan kişi ve gruplarca yönetilen siyasi rejimlerdir. İnsani gelişmişlik, insanların içinde var olduğu iktisadi 

gelişmişlikten daha ziyade insan hayatını yüksek standartlara taşımakla ilgili bir kavramdır. Bu kavram ekonomik büyümenin 

herkese refah artışı getirmeyeceği öngörüsüyle ortaya çıkmıştır. İnsanın dilediği hayatı yaşaması özgür olması ve istenilen 

imkana her daim ulaşılması ile ilgilidir. İnsanı gelişme endeksi üç değişken unsura tabii olmaktadır. Bu değişkenler; uzun ve 

sağlıklı yaşamak, istenilen eğitimin alınması ve makul bir yaşam sürmektir. İnsani gelişme için bu fırsatlar sağlandığında 

hayatın diğer alanlarında ilerleme ve gelişme olanakları da artacaktır. Bu araştırma sonucunda bir ülkenin gelişmiş, gelişmekte 

veya gelişmemiş olduğu ortaya çıkar bunun yanın da ekonomisinin yaşam niteliğini ne düzeyde etkilediği görülür. İnsani 

Gelişme Endeksi ilk olarak 1990 yılın da geliştirilmiş ve 1993 yılından beri  Birleşmiş Milletler Gelişme Programı tarafından 

yıllık Gelişme Raporu'nda sunulmaktadır. Demokrasi, eski Yunanca bir kelime olup halkın iktidarı elinde bulundurması veya 

halk yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Halkın hem yöneten hem yönetilen durumunda olduğu yönetim şekli olarak ifade 

edilmektedir. Demokrasi ile ilgili ölçümler evrensel demokrasi ölçütleri bağlamında Freedom House ve Economist Dergisi 

tarafından yapılmaktadır. Freedom House, 1941 yılında kurulmuş demokrasi, siyasi özgürlük ve insan hakları konusunda 

savunuculuk yapan bir kuruluştur. Seçim sürecini, siyasi çoğulculuğu ve katılımı, hükümetin işleyişini, ifade ve inanç 

özgürlüğünü, örgütlenme ve örgütsel hakları, hukukun üstünlüğünü ve kişisel özerklik ve bireysel hakları ölçüt olarak 

kullanmaktadır. Bir diğer ölçüt yapan kuruluş Economist Dergisi 2006 yılından beri demokrasi endekslerini yayınlamaktadır. 

Endeks, çoğulculuk, siyasi özgürlükler ve siyasi kültürü ölçen kategorilerde sınıflandırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, 

demokrasinin insani gelişmişlik düzeyine etkisini otoriter rejimler açısından değerlendirmektir. Çalışmanın hipotezi, demokrasi 

ile insani gelişmişlik seviyesi arasında doğrudan bir ilişki vardır, otoriter rejimlerle demokrasi arasında doğrudan bir ilişki 

yoktur. Çalışmanın yöntemi, tarihsel ve betimsel araştırma yöntemleridir. Bu doğrultuda, öncelikle demokrasi ve demokratik 

değerler, otoriter rejim, insani gelişme ve demokrasi kavramsal olarak açıklandıktan sonra otoriter rejimlerle insani gelişmişlik 

arasındaki ilişki Freedom House ve Economist Dergisi verileri ile analiz edildikten sonra sonuca ulaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İnsani gelişmişlik endeksi, otoriter rejim, demokrasi  
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HUMAN DEVELOPMENT LEVEL AND DEMOCRACY: THE EXAMPLE OF AUTHORITARY REGIMES  

Abstract 

The authoritarian regimes are defined as regimes within which opposition is suppressed and people are not included in the 

decision-making processes. Facts have proven that political regimes are governed by individuals and groups holding power 

in a single hand. Human development is a concept related to bringing human life to high standards rather than the economic 

development in which people exist. This concept emerged with the prediction that economic growth doesnot bring an increase 

in welfare for everyone. It is about being free to live the life that everyone hope for and reaching the desired opportunity at 

all times. Human development index is subjected to three variable factors and these variability are; living long and healthy, 

receiving the desired education and living a reasonable life. When these opportunities for human development are provided, 

the possibilities for advancement and development in other areas of life also increase. So far, this study indicates that any 

country in order to develope doesnt have to be economically stable rather there are other factor to take into consideration 

for a better life. The Human Development Index was first developed in 1990 and it has been presented in the annual Progress 

Report by the United Nations Development Program since 1993. Democracy is an ancient Greek word and is defined as 

people holding power or people's rule. It is expressed as the form of management in which the people are both ruling and 

managed. The measurements regarding democracy are made by Freedom House and Economist Magazine in the context of 

universal democracy criteria. Freedom House was an advocacy organization founded in 1941 to advocate for democracy, 

political freedom and human rights. Since then the freedom house has been not only to the electoral process, political 

pluralism and participation, the functioning of the government, freedom of expression and belief, association and 

organizational rights, the rule of law and personal autonomy but also to individual rights. Economist Magazine, which makes 

another criterion has been publishing democracy indices since 2006. The index is classified in categories measuring pluralism, 

political freedoms and political culture. The aim of this study is to evaluate the impact of democracy on human development 

in terms of authoritarian regimes. The hypothesis of the study is that there is a direct relationship between democracy and 

human development level, that is to say there is no direct relationship between authoritarian regimes and democracy. In this 

regard, after the conceptual explanation of democracy and democratic values, authoritarian regime, human development 

and democracy, the relationship between authoritarian regimes and human development will be analyzed with the data of 

Freedom House and Economist Magazine. 

Keywords : Human development index, authoritarian regime, democracy 

Gel Codes: Y9 
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THE ANALYSIS OF THE SOCIAL WORK PROGRAM (SWP) IN TERMS OF COMBATING STUDENT 

POVERTY AND QUALIFICATION DEVELOPMENT 

Asst. Prof. Dr. Bulent Arpat
112
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113

, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Kocancı 
114

, 

Dr. Aynur Yumurtacı 
115

 

Abstract 

Many parents direct their children to university education for finding a good job in the future and therefore incur certain 

costs.However, due to the lack of sufficient link between the theoretical training and current practices, information obtained 

from higher education could not be able to create as much value in the markets as required. This situation makes youth 

unemployment a chronic problem. For this reason, practical applications, which have made within the workplace during 

university education periods create important advantages in transition to the labor market. The aim of this research is to 

evaluate the social work program, which  is carried out by students are employed in public institutions during their university 

education in Turkey, in terms of getting to know the labor market, gaining job experience, gaining professional skills and 

combating with student' poverty. This research has been conducted by mixed design and with a cross-sectional approach. 

Questionnaire method has been used for the aim of data collection. Descriptive and inferential methods have been used with 

content analysis in the research analysis. According to the findings of research, while the social work program provides to 

students significant gains to get to know the labor market and combating with poverty, it is highly insufficient about gaining 

professional skills. The reason for this, it has been explained as an education-work fitting was not taken into account in the 

placement of students to the workplace. If the social work program is designed to considerate for education-job harmony, it 

is predicted that it will come to the forefront as a strong active labor market policy in the fight against youth unemployment. 

Keywords : Social Work Program, Unemployment, Youth Unemployment, Qualification Development. 

Jel Class ificat ion : E24, R23, J2, J21. 

 

ÖĞRENCİ YOKSULLUĞU İLE MÜCADELE VE NİTELİK GELİŞTİRME BAKIMINDAN SOSYAL ÇALIŞMA 

PROGRAMININ (SÇP) ANALİZİ  

Özet 

Birçok ebeveyn, çocuklarını gelecekte iyi bir iş bulabilmesi için üniversite eğitimine yönlendirmekte ve bu nedenle belirli 

maliyetlere katlanmaktadır. Ancak verilen teorik eğitimler ile güncel uygulamalar arasında yeterli bağ olmaması nedeniyle, 

yükseköğretimde elde edilen bilgiler, piyasalarda gereği kadar değer yaratamamaktadır. Bu durum genç işsizliğini kronik bir 

sorun haline getirmektedir. Bu nedenle üniversite eğitimi dönemlerinde işyeri bünyesinde yaptırılan pratik uygulamalar, 

işgücü piyasasına geçişte önemli avantajlar oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de üniversite eğitimi sırasında, 

öğrencilerin kamu kurumlarında çalıştırılmasıyla yürütülen sosyal çalışma programını; işgücü piyasasını tanıma, tecrübe etme, 

mesleki beceri kazandırma ve öğrenci yoksulluğu ile mücadele etme açısından değerlendirmektir. Araştırma karma desende 

ve kesitsel yaklaşımla icra edilmiştir. Veri toplama amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma analizlerinde betimsel ve 

çıkarımsal yöntemler ile içerik analizinden faydalanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sosyal çalışma programı, öğrencilere 

işgücü piyasasını tanıma ve yoksulluk ile mücadelede konusunda önemli kazanımlar sağlar iken, mesleki beceri kazandırma 

konusunda büyük ölçüde yetersizdir. Bunun nedeni, öğrencilerin işyerine yerleştirilmesinde eğitim-iş uyumunun dikkate 

alınmaması olarak açıklanmıştır. Sosyal çalışma programının eğitim-iş uyumu gözetilerek tasarlanması halinde, genç işsizliği 

ile mücadelede güçlü bir aktif işgücü piyasası politikası olarak öne çıkacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Sosyal Çalışma Programı, İşsizlik, Genç İşsizliği, Nitelik Geliştirme  
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"KAZAKHSTAN-2050" NEW POLITICAL DIRECTION AND HISTORICAL IMPORTANCE 

Gulzhamal Zhorayeva
116 

Candidate of historical sciences, the Khoja Ahmed Yasawi International Kazakh-Turkish University 

Summary: This article deals with the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev’s  "Kazakhstan-2050 Strategy: New 

Political Structures of the Established State" and  studying the issues of the development of partnerships with our neighbors - 

Russia, China, Central Asia and the USA, the European Union and Asia. The main strategy purpose and its historical 

significance is to be among the 30 most developed countries in the world by 2050. Emphasizing the ways of political, 

economic, cultural development of the state, the special emphasis is placed on the nation spiritual revival. 

Key words : Development, strategy, policy, revival. 
 

«ҚАЗАҚСТАН-2050» СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ ЖАҢА САЯСИ БАҒЫТТАРЫ ЖӘНЕ ТАРИХИ МАҢЫЗЫ 

Гүлжамал  Жораева117 
Түйін: Бұл мақалада ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыттарын» және көршілеріміз - Ресей, Қытай, Орталық Азия елдері мен, сондай-ақ АҚШ-пен, 

Еуроодақпен, Азия елдерімен серіктестікті дамыту мәселелері зерттеледі. Стратегияның басты мақсаты және 
тарихи маңызы - 2050 жылға қарай әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарында болу. Мемлекеттің саяси, 

экономикалық, мәдени дамуының жолдарын белгілей отырып, Жолдауда ұлттың рухани жаңғыруына баса көңіл 

бөлінгені. 
Кілт сөздер: Тәуелсіздік, стратегия, саяси бағыт, жаңғыру. 
 

«KAZAKİSTAN-2050» YENİ BİR SİYASİ YÖN VE TARİHSEL ÖNEMİ  

Gulzhamal  Zhorayeva
118

 

Özet: Bu makalede Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in «Kazakistan-2050» Stratejisi: gelişmiş devletin yeni 

siyasi yönleri» ve komşu Rusya, Çin, Asya onun içinde Orta Asya, Avrupa Birliği ve de ABD ile stratejik ortaklığı pekiştirme 

meseleleri araştırılacaktır.  Stratejinin amacı ve tarihsel önemi 2050’ye doğru dünyanın gelişmiş 30 devletinin arasında 

bulunmaktır. Devletin siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmesinin ana yolları ile yönlerini belirleyerek Stratejideki manevi 

yenilenmeye yönelmektir. 

Anahtar kelimeler: Gelişme, Strateji, Siyasi Yön, Yenilenme. 
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Özet 

2008 Dünya ekonomik krizi ve sonrasındaki süreçte ekonomik istikrarı sağlamak amacı ile Keynesyen politikaların etkisine 

bağlı olarak devletin ekonomi içindeki payı görece olarak artmıştır. Bu bağlamda Dünya ekonomileri ağırlıklı olarak kamu 

harcamalarını arttırmışlar, fakat özellikle gelişmekte olan ülkelerde harcamalardaki artışı vergi geliri takip edememiş ve bütçe 

açıkları artış yönlü bir seyir izlemiştir. Türkiye’de de 2008 yılı ve sonrası dönemlerde benzer bir süreci yaşanmıştır. 2008 

yılında GSYİH içindeki payı %22 olan merkezi bütçe harcamaları, 2010 yılında itibari ile  % 26 olarak gerçekleşmiştir. Bu 

kapsamda 2008 yılında %1,3 olan bütçe açığının GSYİH içinde payı 2010 yılında %4,3, 2019 yılında %2.4 seviyesine 

ulaşmıştır. Pandeminin yaşandığı 2020 yılında ise bu oran Eylül ayı itibari ile %7,2 olarak gerçekleşmiştir. Bütçe açıklarında 

meydana gelen bu dalgalanma, maliye literatüründe önemli yere sahip olan vergi-harcama ilişkisinin yeniden gündeme 

getirmiştir. Bütçe açıkları ile mücadelede temel maliye politikası araçları olan vergi gelirleri ve kamu harcamaları arasındaki 

ilişkinin varlığı ve yönün tespiti söz konusu politikaların etkinliği artırmada önem arz etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada 

Türkiye için 2008-2020 yılları arasında vergi-harcama ilişkisi literatürdeki 4 ana hipotez kapsamında ele alınmıştır. Bu 

hipotezler: 1) 1978 yılında Friedman tarafından ortaya konan, vergilerin kamu harcamalarına yol açtığı varsayımına dayanan, 

vergi-harcama hipotezi, 2) Peacock-Wiseman (1979) ve Buchanan–Wagner(1978) tarafından literatüre kazandırılan, kamu 

harcamalarının vergilere yol açtığı varsayımına dayayan, harcama-vergi hipotezi, 3) Musgrave (1966) ortaya atılan ve Meltzer-

Richard(1981) tarafından geliştirilen, kamu gelir ve harcamaları arasındaki optimal dengenin eş zamanlı olarak gerçekleştiği 

varsayımına dayalı olan, mali uyum hipotezi, 4) Gelir ve harcamaların birbirinden bağımsız olarak tespit edildiği varsayımına 

dayanan Wildavsky ve Caiden (1988) tarafından ortaya konan, kurumsal farklılık hipotezidir. Bu bağlamda, hazırlanan bu 

çalışmada, 2008-2020 dönemi aylık veriler kullanılarak vergi gelirleri ve kamu harcamaları arasındaki ilişki Diks & Panchenko 

doğrusal olmayan nedensellik testi ile incelenmiştir. Söz konusu test sonucuna göre vergi gelirlerinden kamu harcamalarına 

doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 
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Abst ract 

policies in order to ensure economic stability in the world economic crisis and afterwards. In this context, world economies 

mainly increased public expenditures, but tax revenues could not follow the increase in expenditures especially in developing 

countries and budget deficits followed an upward trend. Turkey also experienced a similar process in 2008 and subsequent 

periods. Central budget expenditures, which had a share of 22% in GDP in 2008, were realized as 26% as of 2010. In this 

context, the share of the budget deficit in GDP, which was 1.3% in 2008, reached 4.3% in 2010 and 2.4% in 2019. In 2020, 

when the pandemic occurred, this rate was 7.2% as of September. This fluctuation in budget deficits has brought the tax-

expenditure relationship, which has an important place in the fiscal literature, into the agenda . The existence and 

determination of the relationship between tax revenues and public expenditures, which are the main fiscal policy tools in 

combating budget deficits, are important in increasing the effectiveness of these policies. Therefore, the tax-expenditure 

relationships between the years 2008-2020 for Turkey in this study are dealt with four main hypotheses in the literature. 

These hypotheses are: 1) The tax-expenditure hypothesis put forward by Friedman in 1978, based on the assumption that 

taxes lead to public expenditures, 2) The expenditure-tax hypothesis, based on the assumption that public expenditures lead 

to taxes, introduced by Peacock-Wiseman (1979) and Buchanan-Wagner (1978), 3) The fiscal synchronization. hypothesis 

proposed by Musgrave (1966) and developed by Meltzer-Richard (1981), based on the assumption that the optimal balance 

between public revenues and expenditures occurs simultaneously 4) It is the institutional separation.othesis put forward by 

Wildavsky and Caiden (1988) based on the assumption that income and expenditures are determined independently of each 

other. In this context, in this study, the relationship between tax revenues and public expenditures was analyzed using Diks 

& Panchenko nonlinear causality test using monthly data for the period 2008-2020. According to the test result, a causality 

relationship from tax revenues to public expenditures has been determined. 
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TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 16 MADDİ DURAN  VARLIKLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER, VUK, TFRS  

AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE BOBİ FRS  UYGULAMALARI 
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Özet 

TMS-16 Maddi Duran Varlıklar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanması için ilk 

olarak 31/12/2005 ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu standart, Uluslararası Muhasebe Standartlarında 

meydana gelen değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla farklı tarihlerde çıkan tebliğlerle revize edilip, güncellenmiştir. 

12/11/2014 tarih ve 29173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 sıra no’lu onuncu değişiklik doğrudan Türkiye Muhasebe 

Standardı 16 tarafından yapılmış olup, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli ve uygun 

sayılmıştır.  

Bu standarda göre, maddi varlıkların gerek satın alma, gerekse amortisman ayırma da değerleme dönemlerinde Vergi Usul 

Kanununa göre önemli farklılıklar görülmektedir. Değerleme ve muhasebeleştirme yaparken, doğan farklılıkların mali tablolar 

üzerinde düzeltme yapılarak izlenmeleri de en doğru yoldur. 

Bu standart ile hedeflenen; Maddi duran varlıkların kayda alınması yani, muhasebeleştirilmesi, defter değerlerinin 

belirlenmesi, devamlı kullanım amaçlı maddi varlıkların ve bu maddi duran varlıkların amortismanlarının değerlemesi, finansal 

tablolara yansıtılması zorunlu ve gerekli olan amortisman tutarlarının tespit edilmesi ve değer düşüklüğü zararlarının, bunlarla 

ilgisi olan bilanço ve eklerinde verilmesi gerekli olan asgari bilgilerin belirlenmesidir. 

Bu çalışmada; Türkiye Muhasebe Standardı-16 Standardının Maddi Duran Varlıklar ile ilgili getirmiş olduğu değişiklikler 

incelenmiş, açıklanmış, örneklendirilmiş ve Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları açısından 

karşılaştırarak ele alınmıştır. 
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Abst ract 

IAS-16 Property, Plant and Equipment Standard was first published in the Official Gazette numbered 31/12/2005 and 26040 

for its application in accounting periods starting after 31/12/2005. This standard has been revised and updated with 

communiqués issued at different dates in order to provide parallelism with the changes in International Accounting Standards. 

The tenth amendment numbered 30, published in the Official Gazette dated 12/11 / 2014 and numbered 29173, was made 

directly by Turkish Accounting Standard-16 (TMS 16) and was considered valid and appropriate for the accounting periods 

beginning after 31/12/2015.  

According to this standard, significant differences are observed in the valuation periods of tangible assets both in purchase 

and depreciation periods according to the Tax Procedure Law. It is the most correct way to observe the differences arising 

from this valuation and accounting by adjusting the financial statements. 

Targeted with this standard; The aim  is to determine recording tangible assets, that is accounting them, determine the book 

values, evaluate the tangible assets and the depreciation of these tangible assets, determine the depreciation amounts that 

are necessary and obligatory to be reflected in the financial statements, and to show the impairment loss in volue in the 

relevant balance sheets and attachments.  

In this study the changes brought by Turkish Accounting Standard-16  about tangible assests, explained and illustrated with 

respect to Property,Plant and Equipment in terms of Tax Procedure Law and Turkey Financial Reporting Standards. In this 

study; Turkey Standards of Accounting Standard-16 examined the changes that have brought about tangible assets, 

explained, illustrated and Tax Law and Turkey Financial Reporting Standards are discussed in terms of comparing. 

Key Words     :Standard, Valuation, Depreciation, Accounting, Tangible Assest. 
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Özet 

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranları, çeşitli sosyo-ekonomik gelişmeler neticesinde değişmektedir. Türkiye’de 

kadınların işgücüne katılım oranının gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük olması nedeniyle ekonomik büyümenin devamı 

açısından bu oranın artırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda özellikle son dönemde gözlenen katılım oranında değişime 

neden olan ve katılımı etkileyen faktörlerin ele alınması önem arz etmektedir. Literatürde daha önce ele alınmış çalışmalardaki 

belirleyicilerden yararlanarak son otuz yıllık dönem verileri kullanılarak kadınların işgücüne katılımını en çok etkilediği 

düşünülen belirleyiciler incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre kadınların iş gücüne katılımını etkileyen faktörlerin eğitim, 

medeni durum, çalışma koşulları, yaş, mesleki dağılım, kentsel ve kırsal alanda yaşayan kadınlara yönelik iş piyasası 

farklılıkları, bölge, hanedeki gelir düzeyi ve çocuk sayısına göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu faktörler göz önüne 

alındığında evli kadınların bekârlara göre daha az işgücüne katıldıkları; eğitim durumu arttıkça kadınların çalışma isteklerinin 

arttığı; hane içerisine giren gelir ve çocuk sayısının kadınların işgücüne katılımlarını önemli ölçüde etkilediği; yaş faktörünün 

ise diğer değişkenlere göre etkisinin daha az olduğu görülmektedir. 
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THE DETERMİNANTS Of FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATIONIN  

Abst ract 

Female Labor Force Participationin rates change as a result of various socio-economic developments. Female labor force 

participation rate in Turkey is lower than in developed countries. Therefore, it is aimed to increase this ratio for the 

continuation of economic growth. In this context, it is important to consider the factors that cause changes in participation 

rate and the factors affecting participation, in the recent period. By using the determinants in the previous studies in the 

literature, the determinants that are thought to have the greatest impact on female labor force participation have been 

examined using the data of the last thirty years. According to the results of the research, it is seen that the factors affecting the 

participation of women in the labor force differ according to education, marital status, working conditions, age, occupational 

distribution, labor market differences for women living in urban and rural areas, region, household income level and number 

of children. Considering these factors, it is observed that married women participate less in the labor force than single women; 

As the educational status increases, women's willingness to work increases; the income and the number of children in the 

household significantly affect women's labor force participation; It is seen that the age factor has less effect than other variables. 
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COVID 19 SONRASI İŞLETMELERDE MALİYET ODAĞI VE SIFIR TEMELLİ BÜTÇELEME YAKLAŞIMI  
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Özet 

COVID 19 sonrasında çeşitli sektörlerin pandemi kapsamındaki önlemler çerçevesinde ciddi satış kayıpları ile karşı karşıya 

kalırken hemen hemen tüm sektörlerde ulaşım ve tedarik altyapılarında kaynaklanan sorunlar nedeniyle özellikle hammadde 

akışında ciddi kesintiler yaşanmıştır. Bu süreçte işletmelerin değişen maliyet akışını kontrol altına alabilmek için mevcut bütçe 

yöntemlerini değiştirerek sıfır temelli bütçelemeye geçmeye başlamışlardır. Birçok işletme bütçe tekniklerinde bir önceki yılın 

harcamaları ve sonrası yıl planları çerçevesinde düzeltmeler yoluyla bütçe hazırlarken pandemi sürecinde beklentilerden 

yaşanan önemli sapmalar sonrasında tasarruf arttırıcı yöntem ve modelleri ön plana almıştır. Gartner tarafından 300 küresel 

muhasebe ve finans yöneticisiyle yapılan araştırmaya göre şirketlerin %26’sı pandemi nedeniyle sıfır temelli bütçelemeye 

geçiş yapmıştır. Tedarik zinciri, kira, sigorta, pazarlama harcamaları ve maaş gibi sabit faaliyet giderleri sektör bazında toplam 

faaliyet giderlerinin %29’u ile %49’u arasında yer tutmaktadır (Alvares&Marsal, 2020). Bu oranın düşürülmesi, işletmenin 

karlılığı açısından olumlu etkiler yaratabilecektir.  

Geleneksel bütçeleme yöntemlerinden sıfır temelli bütçelemeye geçiş sayesinde işletmeler dönemsel olarak değerlendirdikleri 

maliyet yapılarını çok daha ayrıntılı ve şeffaf biçimde inceleyecek, maliyetlerin yapısıyla işletmenin stratejik planlarını 

ilişkilendirebilecek ve sadece işletme yönetimini değil tüm maliyet merkezlerini yeni bir bakış açısıyla çalışmaya ve karar 

almaya sevk edecektir. İlk olarak 1970 yılında Peter Phyrr tarafından literatüre sokulan ve 1969 yılında Texas Instruments 

şirketi tarafından uygulanan sıfır temelli bütçelemenin çıkış noktası; karlılığı arttırmak, işletmenin gayret ve kaynaklarını düşük 

öncelikli alanlardan yüksek öncelikli alanlara aktarabilmek olarak açıklanmıştır (Back Matter, 1973). 

Sıfır temelli bütçeleme çalışmaları, işletme içerisindeki iş yüklerinin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi ve ortaya çıkarılması 

ile başlamaktadır. COVID 19 ile birlikte işletme yönetimlerinin yeniden değerlendirmeye aldığı bütçeleme tekniğini pandemi 

öncesinde de kullanan ve başarılı sonuçlar elde eden işletmeler bulunmaktadır. Amerika merkezli eczane mağazaları zinciri 

Walgreens 2018 yılında başlattığı sıfır temelli bütçeleme çalışması ile 3 yıl içerisinde 1 milyar Dolar seviyesinde maliyet 

tasarrufu elde etmeyi amaçlamaktadır (Shumsky, 2018).  

Sıfır temelli bütçeleme yönteminin işletmelerce tam anlamıyla uygulanabilmesi adına yoğun ve uzun bir ön hazırlık süreci 

gerekmektedir. Bu koşul sebebiyle birçok işletme bu kapsamda bir hazırlık sürecine salt bütçeleme yaklaşımını işletmeye 

oturtmak adına girmekten kaçınsa da içinden geçtiğimiz dönem itibariyle işletmelerin maliyet odaklı düşünmeye mecbur 

kalması, yöntemin kullanımını da arttırmıştır. İşletmelerin sıfır temelli bütçeleme yaklaşımını uygulamaya geçirememelerinin 

önündeki en büyük üç engel şu şekilde sıralanmaktadır (Timmermans & Abdalla, 2018); 

• Yöntemin bütüncül bir bakış açısı gerektirmesi ve mevcut çalışma dinamikleri ile çatışması (bölümler arası daha 

yoğun iletişim ve koordinasyon gereksinimi) sebebiyle işletmedeki mevcut kültürel yapı,  

• Yöntemin, sadece bütçe hesaplamalarında değil maliyet merkezlerine kadar önemli bir dönüşümü gerektirmesi 

işletmelerin değişim yönetiminde sorun yaşaması, 

• Sıfır temelli bütçelemenin işletmede geleneksel bütçeleme yöntemlerinden farklı bir veri akışına ihtiyaç duyması 

ve çoğu işletmenin kapsamlı veri analizine müsait olmayan veri üretim ve paylaşım yapısı nedeniyle şeffaf ve 

kullanılabilir veriye erişim sorunları.  

Dijitalleşme ile birlikte işletmelerin yukarıda sıralanan üç başlıkta da önemli üstünlükler elde etmesi ve sıfır temelli bütçeleme 

gibi işletmenin kapsamlı bir çalışma altyapısı gerektiren ve bütüncül bakış açısıyla yönetilmesi gereken süreçleri çok daha çevik 

şekilde gerçekleştirmesi mümkündür. Özellikle pandemi gibi hızlandırıcı etmenler, işletmeler açısından finansal performans 

göstergelerinde önemli tehditler ortaya çıkarırken uzun vadeli dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması açısından da fırsatlar 

sunmaktadır. 
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COST FOCUS AND ZERO-BASED BUDGETING APPROACH IN BUSINESS AFTER COVID 19  
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128

 

Abst ract 

After COVID 19, while various sectors faced serious sales losses within the scope of the pandemic measures, almost all sectors 

experienced serious interruptions in the flow of raw materials due to problems caused by transportation and supply chain 

infrastructures. In this process, businesses started to switch to zero-based budgeting by changing their existing budget methods 

in order to control the changing cost flow. While many businesses prepare budgets through adjustments of previous year's 

expenditures and following year plans, after significant deviations from expectations during the pandemic process, savings-

increasing methods and models have been brought to the fore. According to research conducted by Gartner with 300 global 

accounting and finance managers, 26% of companies have switched to zero-based budgeting due to the pandemic. Fixed 

operating expenses such as supply chain, rent, insurance, marketing expenses and salaries are between 29% and 49% of 

total operating expenses on a sector basis (Alvares&Marsal, 2020). Decreasing this ratio is to create positive effects in terms 

of profitability of the business. 
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Thanks to the transition from traditional budgeting methods to zero-based budgeting, businesses will examine the cost 

structures that they evaluate periodically in a much more detailed and transparent way, will be able to relate the structure of 

costs with the strategic plans of the enterprise, and will encourage not only business management but all cost centers to work 

and make decisions with a new perspective. The starting point of zero-based budgeting, which was first introduced into the 

literature by Peter Phyrr in 1970 and applied by Texas Instruments in 1969, was explained as increasing profitability and 

transferring the effort and resources of the enterprise from low priority areas to high priority areas (Back Matter, 1973). 

Zero-based budgeting applications start with the comprehensive evaluation and revealing of workloads within the enterprise. 

There are businesses that use the budgeting technique before the pandemic and achieved succesful results while with COVID 

19, business managements have started to reassess the method. American-based pharmacy chain Walgreens aims to achieve 

cost savings of $ 1 billion within 3 years with a zero-based budgeting plan launched in 2018 (Shumsky, 2018).  

In order for the zero-based budgeting method to be fully implemented by businesses, an intensive and long preparation 

process is required. Due to this condition, although many businesses avoid entering a preparation process in order to put the 

budgeting approach into work, the companies have to think cost-oriented as of the pandemics period, which has increased 

the use of the method. The three biggest obstacles to businesses not being able to implement the zero-based budgeting 

approach are listed as follows (Timmermans & Abdalla, 2018); 

• The current cultural structure in the business due to the fact that the method requires a holistic perspective and 

conflicts with the current working dynamics (need for more intense communication and coordination between 

departments),  

• The fact that the method requires a significant transformation not only in budget calculations but also in cost 

centers, businesses have problems in change management, 

• Zero-based budgeting needs a different data flow than traditional budgeting methods in the business and access 

to transparent and usable data due to the data production and sharing structure that is not suitable for 

comprehensive data analysis. 

With digitalization, it is possible for businesses to gain significant advantages in all three headings listed above and to perform 

processes such as zero-based budgeting that require a comprehensive working infrastructure and need to be managed with 

a holistic perspective in a much more agile manner. Especially accelerating factors such as pandemics present significant 

threats to financial performance indicators for businesses, and offer opportunities in terms of accelerating long-term 

transformation processes. 

Keywords :COVID 19, Sıfır temelli bütçeleme, muhasebe 
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Özet 

Konut sektörü birçok sektörü etkilemesi nedeniyle ülke ekonomilerinde önemli etkiler meydana getirmektedir. Bu anlamda, 

özellikle durgunluk dönemlerinde konut sektörünün desteklenmesi etkili bir politika aracı olarak görülmektedir. Türkiye 

örneğinde bu durum değerlendirildiğinde ise, faiz indirimi politikaları ve geniş vade imkanlarıyla konut sektörünün 

gelişmesinin sağlanmaya çalışıldığı gözlenmektedir. Zira, 2020 döneminde yaşanan koronavirüs salgınına bağlı olarak 

yaşanan durgunluk döneminde izlenen faiz politikasına bağlı olarak konut satışlarının temmuz ayında bir önceki döneme göre 

yaklaşık %124 oranında artış gerçekleşmiştir. Konut edinme bireyler için hem barınma ihtiyaçı hem de bir yatırım aracı olarak 

görülmektedir. Bireyler mevcut konutlarının dışında yatırım aracı olarak konut almayı da tercih edebilmektedir. Çünkü konut 

fiyatları, konutun bulunduğu konumdan etkilmekle birlikte döviz kurlarındaki değişimden de etkilenmektedir. Bu bağlamda 

hazılanan bu çalışmada ise konut fiyatlarının döviz kurlarından ne yönde etkilendiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 2010:01 

ve 2020:08 dönemi aylık verilerin kullanıldığı çalışmada sınır testi eşbütünleşme yöntemi kullanılmış ve döviz kurlarının konut 

fiyatlarını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.   
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Abst ract 

The housing sector has significant effects on country economies as it affects many sectors. In this sense, supporting the housing 

sector is seen as an effective policy tool, especially in times of recession. When comparing this case of Turkey, it is observed 

that interest rate cut policy and tried to be broad term facility with the development of the housing sector. Because, due to 

the interest policy followed in the recession period due to the coronavirus epidemic in the 2020 period, housing sales 

increased by approximately 124% in July compared to the previous period. Housing acquisition is seen as both a housing 

need and an investment tool for individuals. Individuals may prefer to purchase housing as an investment tool other than 

their existing ones. Because, housing prices are affected by the change in exchange rates as well as by the location of the 

house. In this study, it has been tried to reveal how housing prices are affected by exchange rates. In the study, in which 

monthly data from 2010: 01 and 2020: 08 were used, the bounds test method was used and it was determined that foreign 

exchange rates positively affected house prices. 

Key Words :House Prices, Exchange Rate, Turkey 
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COMPARATIVE FINANCIAL PERFORMANCE OF BANKS IN TURKEY ECONOMY: CONVENTIONAL 

BANKING VS ISLAMIC BANKING 

Dr. Kemal Aka
131

 

 

 

Abstract:  

In this study, using data of the selected Islamic and conventional banks in Turkey 2010-2019 period was conducted to 

compare the financial performance of banks. In this context, ROA and ROE variables are considered as profitability indicators. 

The data contributions from the Participation Banks Association of Turkey web site for the banks; For traditional banks was 

obtained from the Banks Association of Turkey website. Islamic banks operating in the sector until the end of 2019, Albaraka 

Turk Kuwait, Turkey Finance, data on participation and Agriculture Foundation Participation banks have been examined. 

However, since the Agricultural and Participation Banks did not have data before and before 2015, comparisons were made 

over 3 other participation banks. On the other hand, the selection of traditional banks, banks with the highest asset size 

according to September 2019 balance sheet data were discussed. In these banks; Ziraat Bank, İş Bank, Vakıf Bank, Halk 

Bank and Garanti Bank. This study is expected to enable depositors, bank managers, shareholders and investors to compare. 

Keywords : Conventional Banking, Islamic Banking, Profitability, Financial Ratio’s  
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AZERBAYCAN İLE TÜRKİYE ARASINDA OLAN EKONIMİK İŞBİRLİĞİNİN  DİNAMİK ANALİZİ  VE 

GELİŞME EĞİLİMLERİ  

Doç. Dr. Elşad YUSİFOV
 
, Dr. Tekmez KULU

 
, Ahmed SARKARLİ


 

 

Özet : Makalede Azerbaycan ve Türkiye arasında ekonomik ilişkilerin özellikleri incelenmiştir. İki ülke arasında ithalat ve 

ihracat işlemlerinin sağlamış olduğu karşılıklı avantajları üzerinde durulmuş, ticari işlemlerin hacminin yıllar bazında göstermiş 

olduğu değişimler yansıtılmıştır.  

Geleneksel olarak, enerji alanında devam etmekte olan sıkı işbirliği diğer çeşitli sektörler için de temel oluşturmaktadır. Bu sıkı 

ilişkiler diğer sektörlerde de işbirliklerini geliştirmeye tekan vermektedir. Özellikle, ortak üretim müeseselerinin kurulması 

yönünde önemli gereksinimler bulunmaktadır. Bu yüzden de, iki ülke arasında karşılıklı işbirliği faaliyetleri genişletilmedir. 

Anahtar kelimeler: ticaret hacmi, ortak üretim, ticari teşvikler, enerji sektörü, sermaye. 

 

DYNAMIC ANALYSIS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC COOPERATION 

BETWEEN AZERBAIJAN AND TURKEY 

Abstract: The article considers the specifics of economic relations between Azerbaijan and Turkey. Reciprocal benefits of 

import-export operations between two countries were noted, and changes in the volume of trade operations for different 

years. 

Traditionally, close cooperation in the field of energy plays a key role in different areas. Based on this, both countries can 

achieve progress in other areas. In particular, there is a need to create joint ventures. Therefore, it is necessary to strengthen 

mutual cooperation between the two countries. 

Key words : trade turnover, joint production, preferential trade, energy sector, investment 
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VELESPİT ŞEHRİ KONYA  

Hülya Atasoy
132

 

 

Konya’da velespit (bisiklet) sporunun başlangıç tarihi 1923 yılında İdman Cemiyetleri İttifakının kuruluşuna kadar uzanır. Düz 

ve geniş bir coğrafi alana sahip  Konya şehrine bisiklet sporu Gençlerbirliği ile İdmanyurdu arasındaki rekabet sayesinde 

gelişmiştir.  

 

Konya’nın ilk bisikletçileri, Ahmet Çelikdöğen, Tayyar Bey, Nuri Yenal ve Necati Kaşıkçı’dır. Daha sonra ilerleyen zamanlarda 

1930’larda Demirci Mehmet, Ali Saim Kaymak, Himmet Ölçmen, Mehmet Kıcıkoğlu ve Arap Selahaddin de katılmıştır. 

Konya’da bisiklette ilk derece yapan sporcu Nuri Yenaldır. 1932’de Türkiye yol üçüncüsü olmuştur. 

 

Türkiye’nin ilk yarış pisti, 1949 yılında, Vali Refik Şefik Soyer ve Beden Eğitimi Müdürü Dündar Ataman’ın girişimi ile 

Konya’da yapılmaya başlanmıştır. 28 Haziran 1950’de ise seremoni ile açılmış olup 1948 Londra Olimpiyatlarına katılan Ali 

Çetiner, Talat Tunçalp, Orhan Suda ve Enver Osmalı bisikletleriyle gösteri yapmışlardır. 

 

Eski Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu (2004 – 2016)’ndan sonra gelen ve şu anda da görevini icra eden 

Türkiye Bisiklet Federasyonu  Başkanı olan Erol Küçükbakırcı, 1973’te Balkan şampiyonluğu kazanan ilk Türk sporcusu 

olmuştur. 1973 ve 1975’te iki defa Uluslararası Türkiye Turu’nu Seyit Kırmızı kazanmıştır.  

 

Birçok isim ile Konya şehri bisiklet sporu alanında şampiyonlar vererek dünya çapında milli marşımızın her ülkede 

dinlenmesine vesile olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Velespit Tarihi, Konya, Şampiyonluk 
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TÜRKİYE’DE ELEKTİRİK ENERJİSİ  TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ  

Prof.Dr. Selçuk Kendirli
133

, Bilim Uzmanı Semanur Coşkun
134

 

   

Özet 

İnsanlığın oluşumundan günümüze kadar geçen zamanda değişen hayat koşulları ile kullanılan enerji kaynakları da değişiklik 

göstermektedir. Özellikle Sanayi Devrimi ile beraber tüketim ve üretimin artması nedeniyle ekonomik büyüme kavramının 

ülke ekonomileri açısından önemli bir hedef durumuna gelmesi, enerji kaynaklarının üretim aşamalarında daha çok 

kullanılmasına, bu duruma bağlı olarak enerji tüketimin ekonomik büyüme ile ilişkilendirilmesine neden olmuştur. Ülkeler 

yönünden en iyi gelişim temellerinden biri üreterek büyümektir. Söz konusu büyümeyi özellikle teknoloji üretilerek, daha çok 

enerji tüketilerek ve hammadde tüketilerek gerçekleştirmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de elektirik enerjisi tüketimi ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Çalışmanın dönemi 05.2013-08.2019 arasında aylık verilerdir. 

Çalışmanın verileri Türkiye İstatistik Kurumu ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesinden alınmıştır. Çalışmada 

nedenesellik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın neticesinde sanayi üretim endeksi ile elektirik enerjisi tüketimi arasında 

çift yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler :Ekonomik Büyüme, Sanayi Üretim Endeksi, Elektirik Enerjisi, Nedensellik Analizi 
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TÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİNDE VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN IES 2 ÖĞRENME ÇIKTILARINI 

KARŞILAMA DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
*

 

Hatice Talayman
135

, Dr.Öğr.Üyesi Hakkı Kıymık
136

 

 

Özet 

Muhasebe alanında dünya genelinde yaşanan gelişmelere paralel olarak muhasebe eğitimini alanında da bir takım değişimler 

yaşanmaktadır. Bu değişimlerden biri de Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’na bağlı Uluslararası Muhasebe Eğitim 

Standartları Kurulu tarafından Muhasebe Eğitim Standartlarının (IES) oluşturulmasıdır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, 

Türkiye’de lisans düzeyinde İşletme ve Muhasebe bölümlerinde verilmekte olan muhasebe eğitiminin, Profesyonel 

Muhasebeciler İçin Uluslararası Eğitim Standardı (IES) 2’de yer alan öğrenme çıktılarını karşılama düzeylerinin incelenmesidir. 

Bu amaçla, 58’i devlet, 13’ü vakıf üniversitesi bünyesinde olmak üzere toplam 71 fakültede bulunan işletme bölümleri ile 10 

devlet üniversitesi bünyesinde bulunan yüksekokulların Muhasebe/Muhasebe ve Finansal Yönetim bölümleri araştırmaya 

dahil edilmiştir. Bu kapsamda her bir akademik birimde 2019 yılı itibariyle yürürlükte olan öğretim programları; ders sayısı, 

ders saati ve zorunluluk durumuna göre içerik analizine tabi tutulmuş ve her bir ders grubunun IES 2’de yer alan öğrenme 

çıktılarını karşılama düzeyi analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, yüksekokullarda verilen muhasebe standartları 

dersinin IES 2’yi karşılama düzeyinin yeterli olduğu, fakültelerde ise yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bir 

diğer önemli bulgusu ise IES 2 öğrenme çıktılarında yer alan, finansal olmayan verileri içeren raporları yorumlayabilmek 

konusunda kazanım sağlayacak derslerin fakülte ve yüksekokullarda yer almamasıdır. Ayrıca, IES 2’de yer alan uluslararası 

denetim standartları, denetim sözleşmeleri ve güvence sözleşmeleri ile ilgili öğrenme çıktılarının kazanılabileceği derslerin 

lisans düzeyinde yer almadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca, finansal muhasebe ve raporlama ders grubunda yer 

alan derslerin yüksekokullarda daha yoğun bir şekilde verildiği anlaşılmıştır. Bu sebeple, muhasebe meslek mensubu adayı 

olan yüksekokul mezunlarının staj sürelerinin, bu öğrenciler lehine kısaltılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler :Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Eğitim Standardı, Öğrenme Çıktısı. 
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A RESEARCH ON MEETING LEVEL OF IES 2 LEARNING OUTCOMES OF ACCOUNTING EDUCATION 

AT GRADUATE LEVEL IN TURKEY 
*

 

Hat ice Talayman
137

, Dr.Öğr.Üyes i Hakk ı K ıymık
138

 

 

Abst ract 

In parallel with the developments in field of accounting throughout the world, there are some changes in accounting 

education. One of these changes is the establishment of Accounting Education Standards (IES) by the International 

Accounting Education Standards Board affiliated to the International Federation of Accountants. In this context, the aim of 

this study is to examine the accounting education’s meeting level of learning outcomes in International Education Standards 

for Professional Accountants (IES) 2 in business and accounting departments at the graduate level in Turkey. For this purpose, 

business departments in 71 faculties, 58 of which are state universities, 13 of which are foundation universities, and 

Accounting / Accounting and Financial Management departments of 10 state universities have been included in the study. In 

this context, the curriculum in each academic unit in current by year of 2019 was subjected to the content analysis according 

to the number of lessons, lesson hours and the necessity and the level of meeting the learning outcomes of each course group 

in IES 2 was analyzed. According to the research findings, it has been concluded that the level of meeting IES 2 of the 

accounting standards course given in colleges is sufficient, while it is insufficient in faculties. Another important finding of the 

study is that the courses that will provide gains in interpreting the reports containing non-financial data included in the IES 2 

learning outcomes are not included in faculties and colleges. In addition, it has been concluded that the courses from which 

learning outcomes related to international auditing standards, audit contracts and assurance contracts in IES 2 are not 

included at the undergraduate level. In the study, it was also understood that the courses in the financial accounting and 

reporting course group were given more intensely in colleges. For this reason, it is recommended to shorten the internship 

period of college graduates who are candidates for accounting profession in favor of these students. 

Key Words: Accounting Education, Accounting Education Standard, Learning Outcome  
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BDS570 İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ STANDARDI KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: BİST İMALAT ALT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan VARGÜN
139

, Cengiz ASAR
140

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, bağımsız denetim standartlarından biri olan BDS570 İşletmenin Sürekliliği Standardı kapsamında BİST 

Kimya, İlaç, Petrol, Lastik ve Plastik Ürünler Sektöründe işlem gören 32 adet işletmenin 5 yıllık faaliyet dönemine ait denetim 

raporlarında işletmenin sürekliliğine ilişkin bilgiye yer verilip verilmediğini, işletmenin sürekliliği ile ilgili önemli belirsizlikler 

bulunuyorsa bunların neler olduğunu, söz konusu işletmelere hangi denetim görüşlerinin verildiğini ve görüşlere ilişkin 

dayanakların neler olduğunu belirlemektir. İçerik analizi yöntemi ile sağlanan veriler kapsamında elde edilen bulgulara göre 

araştırma kapsamındaki işletmelerin hiçbirinin denetim raporunda olumsuz görüşe yer verilmediği, %89 oranında olumlu 

görüşe ve %8 oranında şartlı görüşe yer verildiği, görüş bildirmekten kaçınma oranının ise %2,5 olduğu tespit edilmiştir. Şartlı 

görüşe ilişkin yapılan açıklamalarda alacak karşılığı ayırmama ve stok hesaplamalarındaki hatalar üzerinde durulurken görüş 

bildirmekten kaçınmada ise mali duran varlıklardaki değer düşüklüğünün hesaplanmamış olması, yapılmakta olan yatırımların 

aktifleştirilmesinde ve amortisman ayırmadaki problemler ön plana çıkmıştır. Ayrıca denetim raporlarında işletmenin 

sürekliliğine dair bir bölüme veya açıklamaya yer verilmediği belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim, BDS570 İşletmenin Sürekliliği Standardı, Bağımsız Denetim Görüşü. 

Jel Kodlar ı: M40, M41, M42 

 

Abst ract 

The purpose of this study is to determine whether information on the continuity of the enterprise is included in the 5 year 

activity period of 32 enterprises operating in the BIST Chemical, Pharmaceutical, Petroleum, Rubber and Plastic Products 

Sector within the scope of IAS570 Going Concern Standard which is one of the independent auditing standards. If there are 

significant uncertainties, what these are, what audit opinions are given to the entities in question, and what is the basis for 

the opinions. According to the findings obtained within the scope of the data provided by the content analysis method, it was 

determined that none of the enterprises within the scope of the study included negative opinions in the audit report, 89% 

positive opinions and 8% conditional opinions, and the rate of avoiding expressing opinions was 2.5%. While the 

explanations regarding the conditional opinion focused on not allocating provisions for receivables and errors in inventory 

calculations, in avoiding to express an opinion, the impairment of the financial fixed assets was not calculated and the 

problems in capitalizing the investments in progress and allocating depreciation came to the fore. Besides, it has been 

determined that the audit reports do not include a section or statement regarding the continuity of the business. 

Keywords : Independent Audit, IAS570 Going Concern Standard, Independent Audit Opinion. 
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142
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143

 

 

ÖZET 

Modern vergi anlayışında devletlerin daha az masrafla daha fazla vergi geliri elde edebilmelerinde gönüllü vergi uyumunun 

sağlanması büyük bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda; vergi oranları, denetim olasılıkları ve cezaları öngören caydırıcılık 

modeli yanında vergi ödeme konusunda diğer faktörlerin önemini vurgulayan davranışsal yaklaşımın da etkili olabileceği 

öngörülmektedir. Vergi uyumu, zorunlu veya gönüllü olarak sağlanabilirken, zorunlu olanın dirençle karşılanabileceği ve daha 

maliyetli olabileceği buna karşın gönüllü uyumun idare ve mükellefler açısından daha uygun olabileceği değerlendirilmektedir. 

Gönüllü vergi uyumunun sağlanmasına yönelik çalışmalarda, ekonomik yaklaşımın gerekliliği yanı sıra davranışsal yaklaşımın 

önemi de giderek artan bir şekilde vurgulanmaktadır. Bu vurgu, vergi uyumunun sadece ekonomik faktörlerle 

açıklanamayacağı aynı zamanda iktisadi olaylarda insan davranışlarının kişisel ve toplumsal faktörlerden nasıl etkilendiğini 

açıklayan davranışsal iktisat yaklaşımını da ön plana çıkarmaktadır. Davranışsal yaklaşım alanı; özünde insan olduğu için 

bireyin vergi uyum davranışlarını açıklayan çalışmalarda sadece psikoloji ve sosyoloji disiplinleri değil bunun yanı sıra diğer 

disiplinlerden de yararlanma yönünde genişlemeye açıktır. Bu genişleme vergi uyumu konusunu tek bir yaklaşımda 

açıklamayı daha karmaşık hale getirirken, yeni çalışma alanlarına yönelmeyi teşvik edebilecek kapasiteye sahip 

görünmektedir. Bu çalışmada, vergi uyumu konusunda literatürdeki gelişmelerin ve gelinen aşamanın kısa bir değerlendirmesi 

yapılarak vergi uyumu konusunda davranışsal iktisat yöntemlerinin kullanılabilirliği incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Vergi uyumu, davranışsal iktisat, vergi, vergi mükellefi. 

Jel Kodlar ı  : H3, A13, H26, K34. 

 

REVIEW OF TAX NON-COMPLIANCE WITH TERMS OF BEHAVIORAL ECONOMY 

ABSTRACT 

Taxpayers' attitudes and behaviors that do not comply with the current tax legislation can be expressed as tax non-

compliance. Tax non-compliance; In addition to knowingly and willingly under-declaration or not at all, the transactions 

required by the tax liability, subject to penal sanctions; It also includes misinformation to the administration, 

misinterpretation of the legislation, understatement, negligence or other reasons in records and transactions. From past to 

present, in preventing tax non-compliance of individuals; It has been observed that the economic approach that envisages 

tax rates, audit possibilities and penalties alone is insufficient. Today, the discipline of behavioral economics, which makes 

use of methods in sociology and psychology, has gained importance in order to overcome this deficiency. In this study, the 

place and importance of behavioral economics approach in preventing tax non-compliance and tax non-compliance is 

examined with the support of the literature. 

Keywords : Tax non-compliance, behavioral economics, tax, taxpayer. 

Jel Codes : H3, A13, H26, K34.  
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ÖZET 

Modern vergi anlayışında devletlerin daha az masrafla daha fazla vergi geliri elde edebilmelerinde gönüllü vergi uyumunun 

sağlanması büyük bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda; vergi oranları, denetim olasılıkları ve cezaları öngören caydırıcılık 

modeli yanında vergi ödeme konusunda diğer faktörlerin önemini vurgulayan davranışsal yaklaşımın da etkili olabileceği 

öngörülmektedir. Vergi uyumu, zorunlu veya gönüllü olarak sağlanabilirken, zorunlu olanın dirençle karşılanabileceği ve daha 

maliyetli olabileceği buna karşın gönüllü uyumun idare ve mükellefler açısından daha uygun olabileceği değerlendirilmektedir. 

Gönüllü vergi uyumunun sağlanmasına yönelik çalışmalarda, ekonomik yaklaşımın gerekliliği yanı sıra davranışsal yaklaşımın 

önemi de giderek artan bir şekilde vurgulanmaktadır. Bu vurgu, vergi uyumunun sadece ekonomik faktörlerle 

açıklanamayacağı aynı zamanda iktisadi olaylarda insan davranışlarının kişisel ve toplumsal faktörlerden nasıl etkilendiğini 

açıklayan davranışsal iktisat yaklaşımını da ön plana çıkarmaktadır. Davranışsal yaklaşım alanı; özünde insan olduğu için 

bireyin vergi uyum davranışlarını açıklayan çalışmalarda sadece psikoloji ve sosyoloji disiplinleri değil bunun yanı sıra diğer 

disiplinlerden de yararlanma yönünde genişlemeye açıktır. Bu genişleme vergi uyumu konusunu tek bir yaklaşımda 

açıklamayı daha karmaşık hale getirirken, yeni çalışma alanlarına yönelmeyi teşvik edebilecek kapasiteye sahip 

görünmektedir. Bu çalışmada, vergi uyumu konusunda literatürdeki gelişmelerin ve gelinen aşamanın kısa bir değerlendirmesi 

yapılarak vergi uyumu konusunda davranışsal iktisat yöntemlerinin kullanılabilirliği incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Vergi uyumu, davranışsal iktisat, vergi, vergi mükellefi. 

Jel Kodlar ı  : H3, A13, H26, K34. 

OVERVIEW FROM THE BEHAVIORAL ECONOMIC PERSPECTIVE TO THE ADMINISTRATIVE AND 

TAXPAYER DIMENSION OF TAX COMPLIANCE 

ABSTRACT 

In the modern tax approach, voluntary tax compliance is of great importance for states to obtain more tax income with less 

cost. In this context; It is predicted that a behavioral approach that emphasizes the importance of other factors in tax 

payment, as well as a deterrence model that predicts tax rates, audit possibilities and penalties, may be effective. While tax 

compliance can be provided compulsorily or voluntarily, it is evaluated that the mandatory can be met with resistance and 

may be more costly, whereas voluntary compliance may be more appropriate for the administration and taxpayers. In 

studies aimed at ensuring voluntary tax compliance, the necessity of an economic approach as well as the importance of 

behavioral approach are increasingly emphasized. This emphasis highlights the behavioral economics approach that 

explains how tax compliance can not only be explained by economic factors, but also how human behavior in economic 

events is affected by personal and social factors. Behavioral approach area; Since it is human in essence, studies that 

explain the tax compliance behavior of the individual are open to expanding not only psychology and sociology disciplines, 

but also other disciplines. While this expansion makes explaining the issue of tax compliance more complex in a single 

approach, it appears to have the capacity to encourage a move to new fields of work. In this study, the usability of 

behavioral economics methods in tax compliance is examined by making a brief evaluation of the developments in the 

literature and the progress in tax compliance. 

Keywords : Tax compliance, behavioral economics, tax, taxpayer. 

Jel Codes : H3, A13, H26, K34.
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Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ
147
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148

 

 

Özet 

2019 yılı sonunda Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Covid-19 salgını pek çok sektörü durma 

noktasına getirmiş ve küresel ekonomiyi ciddi düzeyde olumsuz etkilemiştir. Enerji sektörü ise söz konusu süreçten en çok 

etkilenen sektörler arasında yer almıştır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın Küresel Enerji Görünümü Raporu’na göre küresel 

enerji sistemi Covid-19 nedeni ile son 70 yılın en büyük şokunu yaşamıştır. Özellikle fosil enerji kaynakları (kömür, petrol, 

doğalgaz vb.) grubunda talep şokları ile karşı karşıya kalınmış ve bu durum ürünlerin küresel ölçekte fiyatlarının düşmesine 

neden olmuştur. Bu kapsamda bakıldığında yüzyıllardır kullanılmakta olan fosil kaynakların tükenme durumuna gelmesi ve 

çevre dostu olmamaları nedeniyle meydana getirdikleri iklim sorunları ülkeleri son dönemde zaten güvenli alan olarak görülen 

sürdürülebilir enerjiye yönlendirmiş iken salgın ile birlikte bu alana verilen önemi daha da artırmıştır. Yaşanan salgının yarattığı 

yıkıcı etkiler bu çalışmanın yapıldığı günlerde de hızla devam ederken, enerji sektöründe verimliliği ön planda tutan, 

yenilenebilir ve yerli kaynaklara dayalı, uzun vadeli bir enerji stratejisinin önemli olduğunu tüm dünyaya göstermiş ve 

sürdürülebilir enerji çerçevesinde; yenilenebilir enerji kaynakları, enerjide verimlilik, güvenilirlik, akıllı enerji çözümleri, enerji 

depolama ve ekolojik kriz gibi konular yeniden gündeme taşınmıştır. Salgın sürecinde ve sonrasında bu alana yönelik 

yapılacak yatırımlar tüm ülkeler için uygun fiyatlı ve güvenilir enerjinin sağlanmasının yanı sıra enerji sektörünün çok ötesine 

uzanan pek çok dolaylı fayda (istihdam, iklim sorunları vb.) sağlayacaktır. Bu çerçevede çalışmada IEA ve Uluslararası 

Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) gibi saygın çevrimiçi platformlardan elde edilen bilgi ve veriler ışığında, salgının küresel 

enerji arzı-talebi, enerji yatırımları üzerindeki etkisi, küresel-milli enerji projeksiyonunun ortaya koyulması ve sürdürülebilir 

enerji alanına yönelik hamlelerinin sunulması amaçlanmaktadır. Mevcut enerji sistemleri ve enerji üretimlerinin yarattığı 

olumsuz etkiler ve iklim sorunları ile mücadelede Covid - 19 krizini fırsata çevirmek adına dünyada neler yapıldığı, 

sürdürülebilir enerji dönüşümleri için ülkemizdeki uygulamaların ve politikaların neleri kapsadığının ortaya koyulması 

hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Enerji Sektörü, Sürdürülebilir Enerji, Covid-19 ve Enerji Sektörü 

Jel Kodlar ı: Q2, Q4 

 

COVID-19: EFFECTS ON SUSTAINABLE ENERGY SECTOR AND EVALUATION 

Abstract 

The Covid-19 outbreak appeared in Wuhan, China at the end of 2019 and spread rapidly across the world. Subsequently, it 

brought many industries to a halt and negatively affected to the global economy. On the other hand, the energy sector was 

among the sectors which has been affected broadly by this process. With accordance to, the Global Energy Outlook Report 

of the International Energy Agency, the global energy system has been encountered the the biggest shock of the last 70 years 

due to Covid-19. Together, demand shocks have been faced particularly in the fossil energy resources in which the oil industry 

and relative products are included. In this context, the deplation of the fossil resources -which has been consumed commonly 

for centuries and attributed not environmentally friendly- has addressed countries towards sustainable energy sources. In this 

sense, sustainable energy resources are assumed as more secured field to be taken into consideration, especially during the 

outbreak. Therefore, the subject matters of renewable energy sources, energy efficiency, reliability, smart energy solutions 

and energy storage are brought up to the agenda once again. Investment to be made in this field during and after the outbreak 

will provide affordable and reliable energu sources for all countries as well as many indirect benefits – such as employment, 

environmental refines, etc. that extend indeed far beyond the energy sector. In this framework, this study aims to present the 

global energy projection in prior, and together with, to illustrate its replacement with sustainable energy field. This is realized 

through information obtained from the literature review which is conducted on reputable online platforms such as the 

International Energy Agency (IEA) and the International Renewable Energy Agency (IRENA). Moreover, this research aims 

to derive worldwide attemps accomplished to turn to Covid threads into an opportunity by means of combating the negative 

impacts and environmental crisis caused by current energy systems and energy production. In this regard, this study 

significantly focuses on practices and policies employed in Turkey in order to convert the energy resources to more sustainable 

ones. 

Keywords : Energy Sector, Sustainable Energy, Covid-19 and Energy Sector 
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MÜZİKLE TEDAVİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE UYGULAMALARI  
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149

 

 

Özet 

Müzik terapisi en eski tedavi yöntemlerinden biridir ve dört bin yıldan beri çeşitli kültürlerde hastaları tedavi etmek amacıyla 

kullanıldığı bilinmektedir. Müzik terapisi, günümüzde birçok hastalığın tedavi sürecinde hastaların psikolojik durumlarının 

iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.Ucuz ve yan etkisi olmayan bir yöntem olmakla birlikte, hastaların fiziksel, psikolojik, sosyal, 

duygusal ve manevi olarak iyileşmesinde olumlu etkisi vardır.Müzik terapi uygulaması,Uygulama, birebir kişiyle veya grup ile 

birlikte, aktif katılımcı veya pasif dinleyici şeklinde, doğaçlama veya belli bir müzik üzerinden yapılabilir.Müzik, dinleyen 

bireyde hem fizyolojik hem de psikolojik cevaplara neden olduğu için eşsiz bir uyarandır.Günümüzde müzikle tedavi 

uygulamaları çeşitli yöntemler ile yapılmaktadır. Bu yöntemler genellikle dört gruba ayrılır: Konser dinletilerek uygulanan 

tedavi yöntemi (pasif tedavi) Konser icra ettirilerek uygulanan tedavi yöntemi (aktif tedavi) Müzik yaratılması sag ̆lanarak 

uygulanan tedavi yöntemi (aktif tedavi) Dansla uygulanan tedavi yöntemi (aktif tedavi) yöntemleri şeklinde uygulanmakta 

olamn yöntemlere örnektir.Müzik hastaya tıbbi tedavilerle birlikte sunulduğunda yarar sağlar. Bu nedenle müzikle birlikte 

gerçekleştirilen tedavi süreçlerinde, kişilerde sosyal ilişkilerin geliştirilebildiği, kendine güvenin ve konsantrasyonun yeniden 

kazandırılabildiği tıp uzmanları tarafında önemle vurgulanmaktadır.Müzikle tedavi, alternatif bir tedavi yöntemi olmayıp, 

geleneksel tıbba uygundur ve kendine ait metotları vardır. kültürlere, uluslara ve dönemlere göre farklılık gösteren bir tarihsel 

gelişime sahiptir. Müzikle tedavi yapılan hastaneler de müzikle tedavinin kendisi kadar büyük öneme sahiptir.İyi düzenlenmiş 

müzik icraatı; hastaların sıkıntılarını gidererek heyecan ve düşüncelerine yön verip, içinde bulundukları sıkıntılardan 

uzaklaşmalarına, sosyal ilişkilerinin kuvvetlendirilmesine  mutlu ve huzurlu hissetmelerine yardımcı olacaktır.Yapılan 

araştırmalar sonucunda müziğin, ög ̆rencilerin ifade yeteneg ̆ini geliştirdiği, estetik ve yapıcı düşünme kapasitesini ve akademik 

performansı arttırdığı, çocuklara daha hızlı okuma-yazma yeteneği kazandırdığı ve öğrenme güçlüğü çeken çocukların 

eğitimlerini kolaylaştırdığı ortaya çıkmaktadır.Müzikle tedavinin tıp bilimindeki birçok alanla ilişkili olduğu ve bu alanlarda 

kullanıldığı bilinmektedir. İnsan diğer sanat dallarına göre, müzikten daha çok etkilenmektedir. Müzik, ruhun çeşitli tepkilerini 

en iyi ifade eden bir sanattır. Bu özellig ̆inden dolayı da insanın ruhsal davranışlarını inceleyen psikoloji ile müzik arasında 

dog ̆al bir bağ oluşmaktadır.Avusturya Meidling Klinik’te çalışmakta olan Dr. Gerhard Kadir Tuçek, komadaki hastalara Türk 

müziği dinlettiklerini ve yoğun bakımdaki hastaların çoğunda da olumlu sonuç aldıklarını belirtmektedir. Meidling Klinik’te 

yog ̆un bakımda tedavi görmekte olan hastalara, her gün 20-30 dakika arasında dinletilen Türk müzig ̆i ya da Klasik Batı müzig ̆i 
sonucunda, hastaların kımıldatamadıkları organlarını çalıştırabildikleri ortaya çıkmıştır. Müzig ̆in tüm bu tedavi edici yönleriyle 

tıp bilimi içinde büyük önem taşıması, insan ve müzik etkileşiminin önemini belirtmektedir.Dünya Müzik Terapi Federasyonu, 

müzikle tedaviyi ‘Bir kişi veya grubun fiziksel, duygusal, sosyal ve kognitif ihtiyaçlarını karşılamak üzere gereksindiği iletişim, 

ilişki, öğrenme, ifade, mobilizasyon, organizasyon ve diğer ilgili terapötik öğeleri geliştirmek ve artırmak için müziğin ve/ veya 

müzikal elemanların (ses, ritm, melodi ve harmoni) eğitimli bir müzik  

terapisti tarafından tasarlanarak kullanılması’ olarak tanımlar. Pisagor (M. Ö. 585-500), müzik teorilerinin ve müzikle hastalık 

tedavisinin ilk bilimsel kurucularındandır. Günümüzde, ‘Pisagor Gamı’ veya ‘Kemancı Gamı’ diye adlandırılan beşli bir gam 

sistemi tanımlamıştır. Müzik tedavisinde hedef, kişinin akıl ve bedenini öğrenmeye hazırlamaktır. Zira, fonksiyonel kusurlarla 

uğraşan bir sistem ve beyinde öğrenme gerçekleşmeyecektir. Ülkemizde ise henüz akademik anlamda müzik terapisi 

uygulanmamaktadır.Müzik hastaya tıbbi tedavilerle birlikte sunulduğunda yarar sağlar. Bu nedenle müzikle birlikte 

gerçekleştirilen tedavi süreçlerinde, kişilerde sosyal ilişkilerin geliştirilebildiği, kendine güvenin ve konsantrasyonun yeniden 

kazandırılabildiği tıp uzmanları tarafında önemle vurgulanmaktadır.İyi düzenlenmiş müzik icraatı; hastaların sıkıntılarını 

gidererek heyecan ve düşüncelerine yön verip, içinde bulundukları sıkıntılardan uzaklaşmalarına, sosyal ilişkilerinin 

kuvvetlendirilmesine  mutlu ve huzurlu hissetmelerine yardımcı olacaktır. 

Anahtar kelimeler : Müzik, tedavi, terapist,makam,şifa, tedavi yöntemleri, müzikle tedavi 
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MUSIC THERAPY, ITS HISTORICAL DEVELOPMENT AND APPLICATIONS  

Abstract 

Music therapy is one of the oldest treatment methods and it has been applied for treatment  in various cultures for four 

thousand years. Today Music therapy is being used in  the process of treatment of mental illness. As well as being cost effective 

and  without side effects, it has positive effects in the physical, pyschological, social, emotional and sipritual recovery of 

patients. Music therapy may be aplied one to one personal or with a group, either with actively participating or just listening. 

It may use  improvisation or a planned  music piece. It is a unique stimulus since it causes both physiological and psychological 

effects. Today music therapy is applied through means of various methods. These are divided into four types: the one in 

which  patients  listening  concert pieces (passive therapy); involving getting patients to perform a concert (active therapy); 

the one involving patients improvising music (active therapy) and the one which also involves dancing (active therapy). Music 

povides benefit when it is presented together with medical treatment. Medical specialists have emphasized that in the 

treatments implemented together with the music, patients are able to improve social relations, self confidence and 

focusing.Music therapy is not a an alternative treatment  method, it is compatible with traditional medicine and it has its own 

methods. It has a historical development which changes according to cultures nations and periods. A well arranged  music 
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performances are well known to relieve patients distress, positively redirect their excitement and thoughts, strengthen social 

relations and improve their mood. Many studies found out that  music  improved students ability to express and boosts 

competence of constructive and esthetical thinking and help  students to gain rapid reading and writing ability. Musical therapy 

is also known to help greatly with the education of  children who have  learning disorder. Human is effected by music much 

more than the other art branches. Music is the probably the best form of art which influence various human emotions and 

reactions. As result there has been a well established connection between psychology which examines human’s spiritual 

behaviour and music. Dr. Gerhard Kadir Tuçek pointed out they had the patients (Turkish) in intensive care units listening  

to Turkish Music, and they noticed significant positive results in the treatment of most patients. It is observed that the patients 

were able to move body parts   which they were not previously able to  move after listening to Turkish Music or  western 

Classical Music for 20-30 minutes every day. These therapeutic effects  of music in medical sciences point out the importance 

of music and  human interaction. The  World Music Therapy Federation describes music therapy as the use of musical 

components (sound, rhythm, melody, harmony) to help develop relations, communication, learning, mobilization,  

organization  and other therapeutic elements which are required for a person’s or group of people’s physical, emotional, 

social and cognitive needs. Pisagor (585-500 BC) is the first founder of  the music theories and treatment of illnesses with 

music. Today a musical scale  is called as “Pisagor scale” or “violinist’s scale” which is a  quinary scale. The objective of music 

treatment is to get a person’s mind and body ready to learn. In our country music therapy has not been implemented in 

academia. 

In summary music theraphy provides benefit to patients when it is combined  together with additional medical treatments. 

Medical specialists strongly point out that treatments involving  musical theraphy significantly  increase self confidence and 

concentrations of patients, and improve their  social relations. 

Key Words: Musical theraphy,  treatment methods, treatment with music. 
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Özet 

Teknolojinin durmadan geliştiği bir dünyada insanlar, birbirleriyle rahat ve hızlı bir şekilde iletişim sağlayabilmelerini, eğitime 

borçludurlar. Bunun için toplumlar, bireylerine, daha iyi bir hayat tarzı sağlamak için, eğitim sistemlerini, diğer ülkelerin eğitim 

sistemleriyle karşılaştırarak sürekli geliştirmek istemişlerdir.İnsanlık tarihi üzerinde etkili olan faktörlerden en önemlisinin eğitim 

olduğu bilinmektedir. Nitekim, Immanuel Kant, toplumun sahip olduğu bilginin en önemli kaynağının eğitim sistemi olduğunu 

belirtmektedir. Yeryüzünde yaşayan insanlar, birbirleriyle rahat ve hızlı bir şekilde iletişim sağlayabilmektedir. Her şeyin süratle 

gelişip değişmekte olduğu bir dünyada hayat süren toplumların, kendi öz kültürünü koruyabilmesinde ve daha güçlü bir 

duruma gelebilmesindeki en önemli faktör yine eğitimdir. O halde, eğitim nedir? Ertürk'e göre eğitim, “bireyin kendi yaşantısı 

yolu ile ve kasıtlı olarak istenilen yönde davranış değişme meydana getirme sürecidir.” (Büyükkaragöz ve Çivi, 1997, 34). Bu 

tanıma göre eğitim, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesinin amaçlandığı bir süreçtir.Türkiye’de verilen eğitim 

sistemi sık sık gündeme gelmekte ve bazı eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu kapsamda, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde 

verilen eğitim sistemi ile Türkiye’deki sistem karşılaştırılmaktadır. Almanya ve Türkiye arasındaki eğitim farkları ise yapılan bu 

karşılaştırılmaların başında gelmektedir. İşte, iki ülke arasında yer alan başlıca eğitim farklılıkları. Almaya ve Türkiye’de verilen 

eğitim sistemi bazı ortak noktalarda buluşsa da bütüne bakıldığında birbirinden oldukça farklı olduğu görülmektedir.Federal 

Almanya'da yetki eyaletlerle devlet arasında paylaşılmış durumdadır. Bu şekildeki bir yetki paylaşımının, eğitim sisteminde 

sorumluğun da paylaşıldığını göstermektedir. Halbuki Türkiye'de yetki devlet adına Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Millî Eğitim 

Bakanlığının bu yetki ve sorumluluğunu paylaşacak başka bir kurumun olmaması, eğitim sisteminde istikrarsızlığa neden 

olmaktadır.Federal Eyaletlere göre eğitim, değişiklik gösterebilir. Fakat temel hatlarıyla Türk Eğitim Sistemiyle fiziki açıdan 

benzer ve farklı yönleri vardır. Türkiye`de zorunlu olması uğraşı verilen anaokulları(Kindergarten), Almanya`da zorunlu 

olmasa da yani Alman eğitim sistemine dahil olmasa da uygulamada adeta zorunlu gibidir. Çocuğun konuşma yeteneğini, 

kişiliğini, oyun ve sosyalleşme ihtiyacını geliştirmek için anaokulları revaçta. Özellikle göçmenler açısından bu durum yazılı 

olmayan bir mecburiyeti kapsıyor. Çünkü entegre ve dil öğrenme açısından göçmenler için adeta bir fırsat. Almanya’da üç yıl 

öncesine kadar 300 meslek dalında ustalık seviyesinde eğitim alma zorunluluğu vardı. Son üç yılda AB’ye üye ülkelerdeki 

meslek eğitimi esas ve usulleri dikkate alınarak önem ve özellik arz eden özel beceriye dayalı tehlikeli 127 meslek dalında 

işyeri açacakların ustalık seviyesinde eğitim alması ve yeterliliklerini belgelendirmesi zorunluluğu getirilmiştir. Aynı zamanda 

bu kurum belirlenen ulusal yeterlilik sistemi dâhilinde, eyalet bölgesinde belgelendirmeye esas sınavları düzenlemektedir. 

Örgütlenme şeklinin Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu yapısının benzeri olduğu görülmüştür. Almanya’da bu 

türde toplam 52 meslek odası mevcuttur.Almanya’da kalifiye eleman olmak için 3 yıllık bir mesleki eğitim alma zorunluluğu 

vardır. Bu eğitim sonunda herhangi bir sınav söz konusu değildir (Bizdeki çıraklık eğitimi gibi). Daha sonra ustalık seviyesinde 

eğitim almak isteyenler mesleklerinin özelliklerine göre 8 ay ile 2,5 yıl arasında değişen sürelerde eğitim alırlar. Bu eğitim 

sonunda yapılan ustalık sınavlarında başarılı olanlar, 127 meslek arasından birinde ustalık belgesi almaya hak kazanırlar. 

Yalnız ustalık eğitimine devam edenler mesleklerin özelliklerine göre eğitim masraflarını kendileri karşılarlar (5.000 – 15.000 

Euro). Bu ücreti devletten kredi olarak karşılayabilirler. Bu eğitim süresince de başka bir işyerinde çalışmazlar. Ustalık belgesini 

alan kişiler isterlerse işyeri yönetimi konusunda teknik üniversiteye denkbir eğitim alabilirler.Türkiye'de, aile eğitimine önem 

verilmeli ve onların eğitim düzeylerinin yükseltilmesine yönelik programlar uygulanmalıdır. Böylece eğitim sistemi içinde daha 

bilinçli hareket etmelerine fırsat verilmiş ve özellikle çocuklarının eğitim-öğretim etkinliklerinde aktif rol alarak meslek 

seçimlerinde isabetli kararlar verilmesine olumlu katkıları olacaktır.Öğretim Programları çerçeve olarak Alman Eğitim 

Bakanlığına bağlı BİBB tarafından hazırlanır (Birleşik Alman Eğitim Enstitüsü). Programlarda belirlenen ana konular, yerel 

düzeyde detaylandırılır. Finansman: Devlet katkıları, üye şirketlerin aidatları, Danışmanlık hizmeti karşılıklı AB fonları ve 

ustalık eğitimi alanların eğitime katkı harçları vb. Kurumun önemli özelliği: güncel teknolojinin çalışanlara yansıtılmasıyla ilgili 

faaliyetlerde bulunmasıdır. Örneğin; atölyelerde bulunan mevcut tezgâhların yenisi çıktığında eskilerinin satılarak yenisinin 

alınması imkânının olmasıdır. 

Anahtar kelimeler : Eğitim sistemi, Türk eğitimi, Alman eğitimi, karşılaştırmalı eğitim, Avrupa Birliği 

Jel Kodlar ı : A1. 

 

COMPARISON OF ADULT  EDUCATION SYSTEM IN TURKEY WITH THE SYSTEM IN  GERMANY 

Abstract 

The people in the world where technology develops continually are able to communicate rapidly which they owe education. 

For this reason countires  demand to improve their education system by comparing their  education system with that of other 

countries  to provide their individuals a better life style. Education is known to be the most effective factor in mankinde history. 

For instance Immanuel Kant remarked that education system was the most importent source of the knowledge that a society 

had. People living on earth are able to communicate easily and rapidly. For the societies, living on a world where everything 

changes rapidly the most important factor  is also education together with the protection of their own cultures and 

strengthening it. What is education then? To Ertürk, education is the process of  creating behavioral cahnge intentionally in 

the direction demanded by means of individual’s own life. (Büyükkaragöz and Çivi, 1997, 34). Regarding to this description 
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education is the proces in which behavioral change is aimed at the direction demanded. Education in Turkey  often comes 

into question and it is exposed to various critiques. In this respect the education performed in European countries  has been 

especially compared with the system in Turkey. Education difference between Germany and Turkey is in the lead of this 

comparisons. As well as  there are some common points in both systems, Turkish and German education systems are quite 

different from each other when it is observed from a wholistic point of view. In Germany authority is shared among states 

and federal government. Such a sharing shows that  responsibilty of education system is also shared. In Turkey authority 

belongs to Ministry of Education in the name of State. Since there is no other institution to share this responsibilty, instability 

occurs in education system. In Germany education in Federal states may change. However it has similarities and differences 

phsically in main lines with Turkey’s system.  The kindergarten has become obligatory lately in Turkey while it is not 

apparently in the system of education and obligatory but it is indeed implemented in Germany. Kindergarten is in demand 

as it devolops children’s speaking ability and personality as well as game and socialization needs. Especially among 

immigrants this situation is an obligation which has not any official base.  For them  it is an opportunity to be able to learn 

the language and integrate to the society. In Germnay there was an obligation to get education to gain expertness at 300 job 

levels  3 years ago. As vocational education principles and methods in EU are taken into consideration for the last 3 years 

there has been an obligation of getting education and certificate  it  for those who will set up business at 127  risky fields.    An 

institution has performed exams for certification   in line with the planned national proficiency system .   Its organizational 

frame is similar to  structure of Turkey Chamber of Craftsman and Artisans.             In Germany there are  fifty two such kind 

of vocation chambers. There is an obligation of getting vocational training to be a qualified  person in Germany. At the end 

of this training a person doesn’t have to take an examination, and this is similiar to apprenticeship system in Turkey. Thereafter 

those who want to have education at expertness level have to get training  between about 8.5  months and 2.5 years acoording 

to  properties of their vocation. Those who are successful at the end of this training deserve expertness certificate  at one 

among 127 vocations. However those who continue expertness training have to  meet the expenditures of their education 

which is about 5000-15000 Euro. They can  borrow this amount from the state. And they do not have to work during their 

education. Those who get the expertness certificate ara able to have technical education equal to university level  on 

workplace management . In Turkey family education should be  attached importance and programmes should be 

implemented for increasing their education level. Thus employees are able to move more consciously  in education system 

and have more importent role in their children’s educaltinoal activities and  contribute positively their children’s career choice. 

In Germany education programmes are designed by BIBB  as a frame (German United Education Institution) which is 

affiliated  to German Ministry of Eductaion. The main subjects determined in the programmes are arranged in provinces in 

details. Finance: State contribution, fees of member companies. EU support funds, the fees paid by those who attend the 

training, Main objective of the institution is to perform activities which reflects daily technology to employees. For instance 

presenting opportunuity of providing  counters,  machines to work places when the new ones come to market.  

Anahtar kelimeler: Education system, Turkish Education, German Education, Comparative Edcutaion, European Union 
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Özet 

Politik risk, kısa veya uzun vadede bir ekonomik faaliyetin kârlılığını veya değerini etkileyebilecek devlet temelli hareketlerdir 

(Root, 1988,). Sissani ve Belkacem (2014) politik riskin hükümet politikalarının istikrarlıı ya da istikrarsız olması ile ilgili 

olduğunu ifade etmişler ve hükümetlerin kontrollerinde olmayan durumlar neticesinde ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Dersky, 

(2008), politik riski, firmaların uzun ve kısa dönemde hedefledikleri kârlılıklarının devlet kaynaklı hareketler nedeniyle 

değişkenlik gösterdiği durum olarak tanımlamaktadır. Loikas’a (2003) göre, politik risk, politik, sosyal ve ekonomik çevrede 

ortaya çıkan ilişkilerdeki belirsizliklerden kaynaklanmaktadır. Howell (2007) politik riski, etnik çatışma, baskıcı devlet 

yönetimine halk tarafından verilen tepkiler veya devletin özel teşebbüsün kontrolü konusunda verdiği kararlar gibi politik 

faktörlerin nedeni olarak tanımlamaktadır. Çalışmada PRS Group tarafından hazırlanan ve “Uluslararası Ülke Risk 

Rehberi’nden” (ICRG-International Country Risk Guide) alınan “Politik Risk Endeksi” kullanılmıştır. Çalışmanın amacı 

Türkiye’nin politik risklerinin ekonomik büyümeleri üzerinde nasıl etkileri olduğunu QQR modeli ile incelemektir. Çalışmada 

Tükiye’ye ait politik risk indekslerinin ekonomik büyüme oranları üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu analiz edebilmek için 2001 

yılından 2018 yılına kadar aylık veriler kullanılmıştır. Türkiye’ye ait analiz sonuçları incelendiğinde, politik risk indeksinin 

(0.05-0.15) kantillerinin ekonomik büyümenin (0.05-0.10) kantillerini güçlü negatif etkilediği görülmektedir. Politik risk 

indeksinin (0.05-0.55) kantilleri ile ekonomik büyümenin (0.05-0.55) kantilleri arasında kalan geniş bölgede daha zayıf da 

olsa ciddi negatif etkilenmeler göze çarpmaktadır. Politik riskin artan kantillerinde bu etkinin gücü giderek zayıflamış, çok dar 

bölgelerde ekonomik büyümenin pozitif tepkiler verdiği de görülmüştür.  
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TEORİDE VE UYGULAMADA HELİKOPTER PARA: COVID -19 SALGINI ÖRNEĞİ  

Doç. Dr. Serkan CURA, Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN 

ÖZET 

Devletin varlık nedenleri arasında ve bizatihi kamu ekonomisi kapsamını belirleyen birtakım unsurlar bulunmaktadır. Bu 

unsurlardan bir tanesi de ekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir kılmaktır. Covid-19, 2019 yılının son çeyreğinde 

Çin’de başlayan ve Mart ayı içerisinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Covid-19 salgınının 

yayılmasıyla birlikte, küresel ekonomi durma noktasına gelmiştir. Öncelik daima toplum sağlığını korumak olmakla birlikte, 

mevcut konjonktür hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik istikrarını sürdürülemez hale getirmiştir. Ülkeler 

yaşanan ve hali hazırda da yaşanmakta olan ekonomik daralmayı atlatabilmek ve istikrarsızlığı ortadan kaldırabilmek adına 

farklı araçlar kullanarak mali canlanma ya da önlem paketleri uygulamaya başlamışlardır. Söz konusu uygulamalardan bir 

tanesi de literatürde “helikopter para” uygulaması olarak tanımlanmaktadır. 

Milton Friedman tarafından ortaya atılan teori, deflasyonist baskının giderilmesine yönelik maliye ve para politikaları 

araçlarının kullanılmasına atıf yapmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan çalışmanın ilk kısmında, teorik olarak helikopter para 

uygulamasına yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci ve son kısmında ise, Covid-19 salgınının ekonomik etkileri ve seçilmiş ülkeler 

tarafından buna yönelik oluşturulan mali önlemler içerisinde yer alan helikopter para uygulamaları değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Helikopter Para, Mali Canlanma, Mali Tedbirler 
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BEDAVANIN GÜCÜ VE KOMPULSİF SATIN ALMA DAVRANIŞI  
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Özet 

Rasyonel birey varsayımı altında oluşturulan ana akım tüketici davranış modellerine göre bireyler, çeşitli sebeplerle harekete 

geçen dürtülerinin vücutta yaratmış olduğu fizyolojik veya psikolojik gerginliklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için 

sadece ihtiyaç duyulan ürünleri satın almaktadırlar. Bu karar süreci içinde temel prensip, tüketicilerin rasyonel karar verici 

olarak hareket ettikleri ve en az maliyetle en fazla faydayı ya da tatmini sağlayan ürün ve hizmetleri satın almalarıdır. Ancak 

bireylerin karar aşamasında birden fazla uyarıcıya maruz kalması, duygusal ve dürtüsel değişkenlerin ortama eklenmesiyle 

belirsizlik ortamının doğması, bireylerin her zaman doğru hesaplanabilir ve rasyonel kararlar alamaması anlamına 

gelmektedir. Ayrıca tüketim kültüründe meydana gelen değişmeler beraberinde anormal tüketim davranışlarını da 

getirmektedir. Bu davranışlardan biri olan kompulsif satın alma davranışı, bahsi geçen rasyonel olmayan birey 

davranışlarından biri olarak görülmektedir. Kompulsif satın alma işleminde bireyler, satın aldıkları üründen değil satın alma 

işleminden tatmin olmaktadır. Dolayısıyla satın alma sonrasında pişmanlık göstermektedirler. Bu çalışmada amaç, çevrimiçi 

alışveriş esnasında kompulsif satın alma düzeyi ile satın alma niyeti arasındaki ilişkinin kargo seçenekleri karşısında değişip 

değişmediği araştırılmasıdır. Beklenti ise ücretsiz kargo seçeneğinin gösterildiği grupta, kompulsif satın alma eğilimi ile satın 

alma niyeti arasında pozitif bir ilişkinin olmasıdır. Bu amaçla, çalışmanın örneklemi, kompulsif satın alma davranışının 

kuşaklar arasında farklılık olabileceği varsayıldığından dolayı, homojen olması bakımından Z kuşağına mensup bireylerden 

oluşmaktadır. Veriler, Kompulsif Satın Alma ve Satın Alma Niyeti Ölçeklerinden faydalanılarak hazırlanan anketler ile 

çevrimiçi olarak toplanmıştır. Kontrol ve deney grupları olarak belirlenen 64’er kişilik gruplara satın alma niyetini ölçmek 

amacıyla bir ürün gösterilmiştir. Ürün bir gruba “Kargo Bedava” seçeneği ile sunulurken diğer gruba “+ TL  Kargo Bedeli” 

olarak sunulmuştur ancak her iki gösterim için de ürünün toplam fiyatı aynı rakama tekabül etmektedir. Veriler Bağımsız 

Örneklem T Testi ve Pearson Korelasyon Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerden elde edilen sonuca göre, bedava 

kargo seçeneğinde kompulsif satın alma eğilimi ile satın alma niyeti arasında pozitif yönlü düşük bir ilişki bulunmakta iken, 

kargonun ücretli olduğu seçenekte kompulsif satın alma eğilimi ile satın alma niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı 

olmayan negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu sonucun, bağımlılık olarak tanımlanan kompulsif satın alma davranışının 

bireysel ve toplumsal zararının azaltılması için alınabilecek tedbirlere katkı sağlayacağı beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler :Kompulsif Satın Alma, Bedava Kargo, Satın Alma Niyeti. 
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THE Power OF FREE AND COMPULSIVE buying BEHAVIOR 
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 156

 

Abst ract 

According to the mainstream consumer behavior models created under the rational individual assumption, individuals 

purchase only the products needed to reduce or eliminate the physiological or psychological tensions in the body caused by 

their impulses for various reasons. The basic principle in this decision process is that consumers buy products and services 

that act as rational decision makers and provide the most benefit or satisfaction with the least cost. However, the exposure of 

individuals to more than one stimulus during the decision stage, the emergence of an environment of uncertainty with the 

addition of emotional and impulsive variables to the environment means that individuals cannot always make correct 

calculable and rational decisions. In addition, changes in consumption culture bring along abnormal consumption behaviors. 

Compulsive buying behavior, one of these behaviors, is seen as one of the mentioned irrational individual behaviors. In the 

compulsive buying process, individuals are satisfied with the purchasing process, not the product they buy. Therefore, they 

regret after the purchase. The aim of this study is to investigate whether the relationship between compulsive buying level 

and purchasing intention changes against shipping options during online shopping. The expectation is that there is a positive 

relationship between compulsive buying tendency and purchase intention in the group where the free shipping option is 

shown. For this purpose, the sample of the study consists of individuals from the generation Z in terms of homogeneity, since 

it is assumed that compulsive buying behavior may differ between generations. The data were collected online through 

questionnaires prepared using the Compulsive Buying and Purchase Intention Scales. A product was shown to the groups of 

64 people determined as control and experimental groups in order to measure the purchase intention. The product is offered 

to one group with the "Free Shipping" option, while the other group is offered as "+ TL Shipping Cost", but the total price of 

the product is the same for both images. Data were analyzed using the Independent Sample T Test and Pearson Correlation 

Test. According to the results obtained from the analysis, there is a low positive correlation between compulsive buying 

tendency and purchase intention in free shipping option, while there is a statistically non-significant negative relationship 

between compulsive buying tendency and purchasing intention in the paid option. This result is expected to contribute to the 

measures that can be taken to reduce the individual and social damage of compulsive buying behavior defined as addiction. 

Key Words: Compulsive Buying, Free Shipping, Purchase Intention. 
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BÜTÇE HAKKININ ETKİN KULLANIMINDA VATANDAŞ BÜTÇESİ  

Öğr. Gör. Esra Hanbay Kahriman
157

 

Özet 
1215 Magna Carta ile gelişmeye başlayan bütçe hakkı toplumların demokratikleşme sürecinin önemli bir parçasıdır ve zorlu 
aşamalardan geçerek gerek gelirlerin toplanması gerekse harcamaların yapılmasında yetkili merciin vatandaş olmasıyla nihai 
haline kavuşmuştur. Günümüzde geçerli olan bütçe işlevlerinin ve ilkelerinin önemli bir kısmı bu hakkın korunması ve etkin 
kullanımıyla ilgilidir.  Devletin artan işlevleri paralelinde daha önemli hale gelen kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını 
sağlamaya yönelik geliştirilen bütçe sistemlerinde yer bulan; vatandaş odaklılık, hesap verilebilirlik, saydamlık gibi kavramların 
temelinde de bütçe hakkı yer almaktadır.  Hesap verilebilirlik ve saydamlığı sağlamak ve vatandaşların kamusal hayata katılımını 
arttırmaya yönelik uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkan “vatandaş bütçesi” aynı zamanda bütçe hakkının etkin 
kullanımına da destek olmaktadır. Vatandaş bütçesi, kamu bütçesinin yalınlaştırılmış halini ifade etmektedir. Böylece ne 
olduğunu anlayan vatandaş ne olması gerektiği yönünde iradesini daha doğru ortaya koyabilecektir.  
İlk olarak 1932 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya atılan vatandaş bütçesi kavramı, 2017 yılında “Vatandaş Bütçe 
Rehberi” adıyla Türkiye’de uygulama alanı bulmuştur. 2019 yılı itibariyle Uluslararası Bütçe Ortaklığı (The International Budget 
Partnership)’nın Açık Bütçe Anketi çalışmasında yer alan 117 ülkeden 72 tanesinde vatandaş bütçesinin uygulama alanı bulduğu 
görülmektedir. Bu çalışmada bütçe hakkının etkin kullanımına yardımcı bir uygulama olarak vatandaş bütçesi kavramı ele 
alınarak Türkiye uygulaması incelenmiştir. Vatandaş bütçesi hazırlanırken halkın bütçe bilgisi gereksinimlerinin ortaya 
konulması açısından eksiklik görülmektedir.
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CITIZENS BUDGET IN EFFECTIVE USE OF POWER OF THE PURSE 

Abstract 
The power of the purse, which started to develop with Magna Carta in 1215, has been an important part of 
the democratization process of societies. It has reached its final version by going through difficult stages 
and ending up with the citizens becoming the competent authority for the collection of revenues and 
making expenditures. A major part of the budget functions and principles being valid today is related to the 
protection and effective use of this power. The power of purse is also seen as the basis of concepts such as 
citizen-orriented, accountability, and transparency in the budget systems to ensure the effective and 
efficient use of public resources which have become more important in parallel with the increasing 
functions of the state. As one of the practices aimed at improving accountability and transparency and 
increasing the participation of citizens in public life, the "citizen budget” also supports the effective exercise 
of the power of the purse. The citizen budget is a simplified version of the public budget. Thus, the citizen 
who understands what is going on will be able to put h/her will more accurately in terms of what should be.  
Noted for the first time in the United States in 1932, the concept of citizen budget was implemented in 
Turkey as "Citizens Budget Guide" in 2017. 72 of the 117 countries that participated in the open budget 
survey of the International Budget Partnership are found to implement the citizen budget as of 2019. The 
aim of the study was to examine the implementation in Turkey by considering the concept of the citizen 
budget enabling the effective use of the power of the purse. While preparing the citizen budget, a deficiency 
is observed in terms of presenting the budget information requirements of the public. 
Keywords:  Power of the Purse, Accountability, Citizens Budget   
JEL Codes:  H61, H83
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PERAKANDE SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI  

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Müge Çakaröz
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Özet 

Günümüz artan rekabet koşullarından en çok etkilenen ve kendini yenilemek zorunda kalan sektörlerden biriside perakende 

sektörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Perakende sektörü sıkıcı zincirlerin, elektronik ticaret, çevresel faktörler, finansal krizler, 

değişen nüfus yapısı ve tüketici beklentilerinin tehdidi altındadır. Perakendecilik her geçen değişen tüketici ihtiyaç ve 

beklentilerini karşılamak için boyut değiştirmektedir. Tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan alışveriş alanları zaman 

içerisinde sürekli değişime uğramıştır. Teknolojinin gelişimi ve internetin yaygınlaşması ile perakendecilik sektöründe faaliyet 

gösteren işletmeler rekabet avantajı elde etmek için yönetim ve stratejilerinde teknolojik yeniliklere yer vermeye başlamışlardır. 

İşletmeler pazar bölümlendirmesini yaparken tüketicilerin demografik ve psikografik özelliklerini tanıyıp ona göre mağaza ve 

ürün tasarımlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Z kuşağı tüketicilerin dijital ve teknoloji bağımlılıkları göz önünde 

bulundurulduğunda perakende sektöründe teknolojik yeniliklere yer verilmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Perakende 

alanında kullanılmaya başlanan teknolojilere literatürde “perakende teknolojileri” adı verilmektedir. Perakende teknolojileri 

işletmeler stok takibi, müşteri verilerinin kolayca elde edilmesi, yönetilmesi ve farkındalık yaratılarak müşteri sadakatinin 

sağlanması açısından avantaj sağlamaktadır. Perakende teknolojileri; akıllı raflar, akıllı aynalar, akıllı teraziler, interaktif 

aynalar, kasiyersiz kasalar, barkodlama sistemleri vb. şeklinde sıralamak mümkündür. Bu teknolojik yeniliklerin tek başlarına 

sağladığı faydaların yanı sıra bütünleşik bir şekilde kullanıldığında sinerji oluşturarak işletmelerin sorunlarına daha kalıcı 

çözümler üretilebileceği düşünülmektedir. Barkodlama sistemleri, akıllı raflar gibi sistemler kullanılarak stok takibi 

yapılabilmekte, akıllı aynalar, kişisel satış asistanları, alışveriş arkadaşları kullanılarak tüketici ilgisi çekilerek müşteri bağlılığı 

sağlanabilmektedir. Bu çalışmada perakendecilikte kullanılan teknolojiler incelenmesi ve perakendecilikte kullanılan 

teknolojilerin hem işletmelere hem de tüketicilere sağladığı faydaların ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmanın sonuç 

kısmında perakendecilere teknoloji kullanımı ile ilgili öneriler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler :Perakendecil ik , Perakende Teknoloj iler i, Teknoloj i  
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USE OF TECHNOLOGY IN RETAIL INDUSTRY 

Dr. Öğr. Üyes i Kübra Müge Çakaröz

Abstract 

One of the sectors that are most affected by today's increasing competition conditions and which has to renew itself is the 

retail sector. The retail sector is threatened by boring chains, electronic commerce, environmental factors, financial crises, 

changing population structure and consumer expectations. Retailing is changing its dimensions to meet the needs and 

expectations of ever-changing consumers. The shopping areas built to meet the needs of consumers have changed constantly 

over time. With the development of technology and the widespread use of the Internet, businesses operating in the retail 

sector have begun to include technological innovations in their management and strategies in order to gain competitive 

advantage. When businesses are making market segmentation, consumers need to recognize their demographic and 

psychographic characteristics and design store and product designs accordingly. Taking into account the digital and 

technology dependencies of the Z generation consumers, technological innovations in the retail sector become inevitable. 

The technologies that are used in the retail sector are called literatür retail technologies de in the literature. Retail technologies 

provide advantages in terms of inventory tracking, easily obtaining customer data, managing and creating awareness and 

ensuring customer loyalty. Retail technologies; Smart shelves, smart mirrors, smart scales, interactive mirrors, cashless safes, 

barcoding systems etc. It is possible to sort. In addition to the benefits of these technological innovations alone, it is thought 

that when used in an integrated manner, synergies can be created to create more permanent solutions to the problems of 

enterprises. Inventory tracking can be performed by using barcode systems, smart shelves, and customer loyalty can be 

achieved by attracting consumer interest by using smart mirrors, personal sales assistants and shopping mates. In this study, 

it is aimed to examine the technologies used in retailing and to reveal the benefits of technologies used in retailing to both 

businesses and consumers. In the conclusion part of the study, suggestions will be presented to the retailers about the use of 

technology. 

Key Words: Retail Industry, Retail Tecknologies, Technology 
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Özet 

Osmanlı vergi sisteminin merkeziyetçi bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Vergiler genellikle mültezim denen kişiler aracılığı 

ile toplanmakta ve eyaletlerin var olan vergi oranları dışında başka bir oranda vergi toplamasına izin verilmemektedir. Vergiler 

kanunnamelerde belirtilen esas ve usullere göre toplanmaktadır. Osmanlı Devleti’nde yapılan vergilendirme sürecinde vergi 

mükellefleri tespit edilirken mesleki ve askeri esaslara göre bir sınıflandırmanın yapıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca buna ek olarak 

da dini bir ayrımın (Müslim – Gayri Müslim) olduğu da söylenebilir. Osmanlı Devleti belirli sınıfları vergilendirmesine rağmen 

ortaya çıkan tablo tüm toplum bireylerinin vergilendirmeye tabi tutulmuş olmasıdır. Tarihçi Jozef BLAŞKOVİCS günümüz 

Slovak’yada 17. Yüzyılda uygulanan Osmanlı Vergiciliğini “Osmanlıların bu inanılmaz çabuklukla elde ettikleri başarıyı, yeni 

yerli halkı kendi taraflarına kazanmalarını, Avrupa tarihçileri bir türlü anlamamakta ve açıklayamamaktadırlar. Bu bölgelerde 

kazandığı başarı Osmanlıların askeri üstünlüğüyle ve silahların zaferiyle yeterli olarak aydınlatılamaz, bu sırrı Türklerin vergi 

sisteminde ve becerikli siyasi davranışta idi. Bu vergi sistemi Nemçe İmparatorluğundaki vergi sisteminden daha adaletli 

olmakla beraber, Osmanlıların himayesi altına girmiş olan yerli halka daha rahat ve emin yaşama imkanı sağlamıştı” olarak 

çalışmasına ifade etmiştir. Bu tebliğde Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altına giren toprakları uygulanan Osmanlı 

Maliyeci’liğinin temelleri incelenmiştir. 
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COVİD - 19 PANDEMİSİNİN EVDE KALMA SÜRECİNDE 5 -6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARININ  GELİŞİM 

ALANLARINA ETKİSİ  

Öğrt. Betül Bengü BULUT 
162

Özet 

Covid-19 Çin’in Wuhan Eyaleti’nde 2019 yılı Aralık ayında ortaya çıkan (ateş, boğaz ağrısı, nefes darlığı, öksürük gibi 

belirtileri olan) ve bunun sonucunda hastalar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda bir tür virüs olarak tanımlanmaktadır. 

Bu virüs Çin’den hızla diğer ülkelere de yayılarak tüm dünyayı etkilemiş ve çoğu ülke pandemi sürecine girmiştir. Ülkemizde 

ise covid-19 vakası görülmeye başlandığı andan itibaren diğer ülkelere göre oldukça başarılı çalışmalar yapılarak gerekli her 

türlü tedbir alınmış ve okullara ara verilmiştir. 16 Mart tarihinde ara verilen okullar 23 Mart’ ta uzaktan eğitime başlamış olup 

19 Haziran’da da yaz tatiline girmiştir. Bu dönem içerisinde çocuklar evde kalma süreci geçirmişlerdir. Pandemi süreci herkesi 

etkilediği gibi 5-6 yaş grubu çocuklarını da oldukça etkilemiştir. Bu çalışmanın amacı covid-19 pandemisinin evde kalma 

sürecinde 5-6 yaş grubu çocuklarının gelişim alanlarına (zihinsel, sosyal-duygusal, dil, psikomotor alan ile özbakım becerileri) 

etkisini incelemeye çalışmaktır. Araştırmanın yöntemi nicel araştırma olup deneysel türde anket çalışması ile veriler alınarak 

spss program ile istatistiksel hesaplamalar yapılmış ve sonuca ulaşılmıştır. Araştırmanın evren ve örneklemini Aydın ili, 

Germencik ve Ortaklar ilçesinde milli eğitim bakanlığına bağlı ilkokulların anasınıfı öğrencileri ile anaokulu öğrencileri 

oluşturmaktadır.  
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163

 

Summary 

Covid-19 is defined as a type of virus as a result of research on patients, which emerged in December 2019 (with symptoms 

such as fever, sore throat, shortness of breath, cough) in Wuhan Province of China. This virus spread rapidly from China to 

other countries, affecting the whole world and most countries have entered the pandemic process. In our country, from the 

moment the covid-19 case started to be seen, quite successful studies were carried out compared to other countries, and all 

necessary measures were taken and schools were suspended. Schools, which were suspended on March 16, started distance 

education on March 23, and entered the summer holiday on June 19. During this period, the children had a period of staying 

home. The pandemic process affected everybody, as well as children aged 5-6. The aim of this study is to try to examine the 

effect of the covid-19 pandemic on the developmental areas (mental, social-emotional, language, psychomotor domain and 

self-care skills) of children in the 5-6 age group during the period of staying at home. The method of the research is quantitative 

research and the data were obtained with the experimental questionnaire study and statistical calculations were made with 

the spss program and the result was reached. The population and sample of the study are the kindergarten students and 

kindergarten students of primary schools affiliated to the Ministry of National Education in Aydın province, Germencik and 

Ortaklar district. 
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Abstract 

The role of the state in the growth and development of today's economies is an undeniable fact. Within the framework of the 

social welfare state understanding, the public services provided with the increase in the functions of the state both increased 

in number and expanded in scope. The increase and expansion in public services has also led to an increase in public 

expenditures. The fact that public expenditures cannot be cut and the government's need for income to meet these 

expenditures has brought the importance of non-tax revenues to the agenda. Although it differs from country to country, the 

low share of non-tax revenues in total revenues has also negatively affected the formation of the literature on this subject. 

Therefore, there are few studies on non-tax revenues. In our study, which we think will contribute to the literature on this 

subject, non-tax revenues in the European Union (EU) countries have been discussed and evaluated. The European 

Accounting System (ESA) was taken as the basis for the definition and classification of non-tax revenues. With the evaluations 

and suggestions made as a result of the study, it is aimed to both shed light on the future literature and contribute to politicians. 
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Özet 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları yayınlamıştır. Standarda göre; büyük ve orta boy 

işletmeler (BOBİ), bu tarihten itibaren finansal tablolarını bu yeni standartlara göre hazırlamak zorundadırlar. Büyük ve orta 

boy işletmeler ise, KGK tarafından tanımlanmıştır. Buna göre; Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) dışında kalan 

işletmelerden aktif toplamı 35 milyon, net satışları toplamı 70 milyon ve çalışan sayısı 175 kişi olan işletmeler bu üç kriterden 

ikisini üst üste iki yıl geçmeleri durumunda BOBİ olarak kabul edilmektedir. Bu gelişme ile birlikte muhasebe uygulamalarında 

3 farklı hesap çerçevesi olmuştur. Bunlar, KGK tarafından yayınlanan KAYİK’lerin kullanacağı TMS/TFRS çerçevesindeki 

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberleridir. Diğer yukarıdaki anlatılan BOBİ FRS’dir. Üçüncüsü ise küçük işletmelerin 

uygulayacakları Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği çerçevesinde ilan edilmiş Tekdüzen Hesap çerçevesidir. BOBİ 

FRS’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte gerek değerleme farklılıkları gerekse sınıflandırmaya ilişkin farklılıklar finansal tablaların 

biçimsel yapısında ve içeriğinin değişmesine neden olmaktadır. Finansal tabloların içerik ve biçimsel yapısının değişmesi 

finansal tablolara bağlı olarak yapılan finansal analiz sonuçlarını da etkilemektedir. Bu çalışmada BOBİ FRS’nin finansal 

tablolarda oluşturduğu değişikliğin finansal analiz tekniklerinden oran analizi sonuçları üzerindeki etkisi tekdüzen hesap 

çerçevesine göre hazırlanan finansal tabloların analiz sonuçları ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS),  Tekdüzen 
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Abst ract 

Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority (KGK) has published Financial Reporting Standards for Large 

and Medium Enterprises, effective as of January 1, 2018. According to the standard; Large and medium-sized enterprises 

(BOBI) have to prepare their financial statements according to these new standards from this date on. Large and medium 

sized enterprises are defined by KGK. According to this; Except for Public Benefit Institutions (KAYİK), enterprises with a total 

of 35 million assets, 70 million net sales and 175 employees are considered as BOBI if two of these three criteria pass two 

years in a row. With this development, there have been 3 different accounting frameworks in accounting applications. These 

are Financial Statement Examples and User Guides within the framework of TMS / TFRS to be used by KAYİKs published 

by KGK. The other described above is BOBI FRS. The third one is the Uniform Account framework announced within the 

framework of the Accounting System Application General Communiqué to be implemented by small enterprises. With the 

entry into force of BOBI FRS, both valuation differences and differences related to classification cause changes in the formal 

structure and content of financial statements. Changes in the content and formal structure of the financial statements also 

affect the results of the financial analysis made in connection with the financial statements. In this study, the effect of the 

change created by BOBI FRS in the financial statements on the ratio analysis results, one of the financial analysis techniques, 

has been compared with the analysis results of the financial statements prepared according to the uniform accounting 

framework. 
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