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IV 

 

KONGRE PROGRAMI 

AÇILIŞ KONUŞMALARI 
11.11.2021 
10:00-10:55 

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK 
Bingöl Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ersin ERKAN 
Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dekanı 
Prof. Dr. Fuat KEYMAN 

Sabancı Üniversitesi 
Prof. Dr. Sait PATIR 
Bingöl Üniversitesi 

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR 
11.11.2021 
11:00-12:15 

Moderatör: Dr. Emrah AKYÜZ 
Prof. Dr. Ersin ERKAN 

Bingöl Üniversitesi 
Prof. Dr. Nataliia 

KRASNOKUTSKA 
National Technical University 

Prof. Ibrahim KUSHCHU 
Founding Director, TheNextMinds.com 

Prof. Dr. Farhad HOSSAIN 
Manchester University 

 

Oturum 1- Oda 1 
11 Kasım 2021- 14:00-15:00 

Oturum Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Melek HALİFEOĞLU 

Katılımcı Bildiri Konusu 

Abdulhakim ALTUN KAMU YÖNETİMİNDE YOLSUZLUK 

Doç. Dr. Abdunnur YILDIZ YOKSULLUK KISIR DÖNGÜSÜNÜN KIRILMASINDA 
KAMU POLİTİKALARININ VE EĞİTİMDE FIRSAT 
EŞİTLİĞİNİN ÖNEMİ 

Öğr. Gör. Hidayet DEĞER PRAGMATİK BİR TAVIR/İDEOLOJİ OLARAK 
ULUSALCILIK: AK PARTİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME 

Öğr. Gör. Hüseyin ÖZBAY COVID PANDEMİSİNİN ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
AÇISINDAN OLUŞTURDUĞU BELİRSİZLİKLER, KRİZLER 
VE DEVLETLER 

 

 

 



 

V 

 

Oturum 1- Oda 2 

11 Kasım 2021- 14:00-15:00 

Oturum Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERKASAP 

Katılımcı Bildiri Konusu 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TÜRK,  

Arş. Gör. Gamze Nur ÇAKIR 

COVİD-19 KRİZİNİN DİĞER KRİZLERDEN FARKININ 
İNSAN KAYNAKALARI YÖNETİMİ ODAĞINDAN 
NİTELİK DEĞERLEMESİ: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR 
ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERKASAP PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ, ÜRETKENLİK KARŞITI 
İŞ DAVRANIŞI VE İŞYERİ ZORBALIĞI: ÖĞRETMENLER 
ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan ÖZKAN İŞ YERİ GÜVENCESİZLİĞİNİN ÖRGÜTSEL 
ÖZDEŞLEŞMEYE ETKİSİ: PROFESYONEL FUTBOLCULAR 
ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA 

Doç. Dr. Mehmet GÜVEN,  

Ercan GÖN 

COVİD-19 SÜRECİNİN GİRİŞİMCİLER, İŞLETME 
YÖNETİCİLERİ VE İŞLETME FONKSİYONLARI 
AÇISINDAN ETKİLERİ 

 

Oturum 2- Oda 1 

11 Kasım 2021- 15:15-16:15 

Oturum Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Zeki AKBAKAY 

Katılımcı Bildiri Konusu 

Öğr. Gör. Ahmet ÇAKMAKOĞLU,  

Arş. Gör. Ali Samet KARATAŞ 

GELİR DAĞILIMI VE ENFLASYON ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN SINANMASI 

Arş. Gör. Dr. Ertuğrul Buğra ORHAN KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK, SİYASİ VE 
TOPLUMSAL YÖNLERİNE DAİR AKADEMİK BAKIŞ 

Arş. Gör. Koray UYGUR,  

Dr. Öğr. Üyesi Volkan HAN 

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE FİNANSAL 
LİBERALİZASYONUN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ZORLUTUNA,  

Doç. Dr. Necati Alp ERİLLİ 

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE İ.İ.B.F 
ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YAKLAŞIMLARI 

 

  



 

VI 

 

Oturum 2- Oda 2 

11 Kasım 2021- 15:15-16:15 

Oturum Başkanı 

Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL 

Katılımcı Bildiri Konusu 

Arş. Gör. Ayçe SEPLİ BİRLEŞİK KRALLIK'IN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNİ 
REFERANDUMA TAŞIMA KARARI ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME 

Doç. Dr. Elnur Hasan Mikail,  

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çora 

11 EYLÜL SALDIRILARI SONRASINDA ABD BUSH 
YÖNETİMİNİN MÜSLÜMANLARA OLAN TUTUMU VE 
İSLAM DÜNYASINDA VARLIĞINI SÜRDÜRME 
ÇABALARI 

Arş. Gör. Dr. Mustafa NAİMOĞLU TÜRKİYE'NİN ENERJİ GELECEĞİ İÇİN RİSKLER VE 
FIRSATLAR 

Arş. Gör. Muhsin TAN,  

Dr. Doğan BARAK 

BRICS-T ÜLKELERİNDE ÖZEL SAĞLIK 
HARCAMALARININ İNSANİ KALKINMA ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ 

 

Oturum 3- Oda 1 

11 Kasım 2021- 16:30- 17:30 

Oturum Başkanı  

Doç. Dr. Müslüm POLAT 

Katılımcı Bildiri Konusu 

Öğr. Gör. Dr. Ethem KILIÇ ALTIN RİSKİ VE FİYAT İLİŞKİSİNİN KEŞFİ: DCC GARCH 
UYGULAMASI 

Öğr. Gör. Dr. Ethem KILIÇ,  

Öğr. Gör. Mahmut UÇAKTÜRK 

GÜMÜŞ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ VE SPOT 
PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Doç. Dr. Müslüm POLAT,  

Arş. Gör. Dr. Mesut ASLAN 

BIST GIDA/İÇECEK VE TÜTÜN SEKTÖRÜNDEKİ 
FİRMALARIN REKLAM HARCAMALARININ FİRMA 
KARLILIK VE BÜYÜME PERFORMANSINA ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim APAK ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL 
OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA 

 

  



 

VII 

 

Oturum 3- Oda 2 

11 Kasım 2021- 16:30- 17:45 

Oturum Başkanı 

Doç. Dr. Hüdayi SAYIN 

Katılımcı Bildiri Konusu 

Abdulhakim ALTUN RUSLARIN ORTA ASYA’DA YAYILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAYA,  

Elif POLAT 

İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI: İRAN-AZERBAYCAN 
GERİLİMİ VE TÜRKİYE 

Dr. Öğr. Üyesi Selin ŞAHİN "BLOKLAR YIKILIRKEN.": SSCB'NİN DAĞILMASI 
SONRASINDA DİYANET AYLIK DERGİ'DE DIŞ POLİTİK 
SÖYLEMLER 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KONUKÇU ABD VE İRAN İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM VE 
STRATEJİK DENGE ARAYIŞI 

 

Oturum 4- Oda 1 

12 Kasım 2021- 09:30- 10:30 

Oturum Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KAVAZ 

Katılımcı Bildiri Konusu 

Arş. Gör. Dr. Mustafa NAİMOĞLU FOURİER YAKLAŞIMIYLA ÇİN EKONOMİSİ İÇİN 
ENERJİDE GERİ TEPME ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KAVAZ TÜRKİYE’NIN MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI: 
STRATEJİ, AMAÇ VE HEDEFLER 

Öğr. Gör. Dr. Cemal KAKIŞIM SADDAM HÜSEYİN SONRASI KARŞILIKLI BAĞIMLILIK 
EKSENİNDE GELİŞEN TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİNİN 
ENERJİ BOYUTU 

 

  



 

VIII 

 

Oturum 4- Oda 2 

12 Kasım 2021- 09:30- 10:30 

Oturum Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih CEVHER 

Katılımcı Bildiri Konusu 

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır KARAKOÇ LİKİDİTE KITLIĞI KREDİLİ SATIŞLAR VE PAZARLAMA 
POLİTİKALARI 

Arş. Gör. Dr. Ezgi KARATAŞ YÜCEL PEMBE VE MAVİ KRİZİNİ FIRSATA ÇEVİRMEK: 
ÇOCUKLARA YÖNELİK ÜRÜNLERDE CİNSİYET 
KALIPLAŞTIRMASI ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih CEVHER KRİZ DÖNEMLERİNDE SOSYAL PAZARLAMA: COVİD-
19 İNCELEMESİ 

 

Oturum 5- Oda 1 

12 Kasım 2021- 10:45 – 12:00 

Oturum Başkanı 

Prof. Dr. Ersin ERKAN 

Katılımcı Bildiri Konusu 

Ayşe GAYIRNAL ULUSLARARASI GÖÇ SÜRECİNDE 3D SORUNUNUN 
KADIN PSİKOLOJİSİ ÜZERİNDE YARATMIŞ OLDUĞU 
KRİZLER 

Dr. Öğr. Üyesi Behçet KALDIK TÜRKİYE’DE GÖÇMEN VE SIĞINMACILARA KARŞI 
TOPLUMSAL BİR TEPKİ OLARAK YABANCI 
DÜŞMANLIĞI 

Prof. Dr. Ersin ERKAN,  

Doç. Dr. Hüdayi SAYIN 

ULUSLARARASI GÖÇ VE GEÇ NEO-LİBERAL SÜREÇTE 
EMEĞİN DENETİMİ 

Öğr. Gör. Volkan ARI TAŞRADA SIĞINMACI OLMAK: BATMAN İLİNE GÖÇ 
EDEN SURİYELİLERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR 

Doç. Dr. Hüdayi SAYIN,  

Murat YAKIŞAN 

GÖÇ TEORİLERİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR OKUMA 
DENEMESİ 

 

 

 

 

  



 

IX 

 

Oturum 5- Oda 2 

12 Kasım 2021- 10:45- 11:45 

Oturum Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN 

Katılımcı Bildiri Konusu 

Arş. Gör. Dr. Fatih GÜZEL KÜRESEL SAĞLIK KRİZİNİN İSLAMİ PAY SENEDİ 
ENDEKSİNE ETKİSİ: KATILIM 30 ÖRNEĞİ 

Mehmet BÜKEY, 

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN 

TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ İÇİN MURABAHAYA 
DAYALI BİR MODEL ÖNERİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN KATILIM BANKALARI İLE KRİZLERDEN KÂRLI 
ÇIKMAK 

Doç. Dr. Şenol ÇELİK,  

Öğr. Gör. Ferhat ARI 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE YÖNELİK 
KALKINMA VE İHTİSASLAŞMA PROGRAMI HAKKINDA 
GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Oturum 6- Oda 1 

12 Kasım 2021- 14:00- 15:00 

Oturum Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin DURU 

Katılımcı Bildiri Konusu 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin DURU YEREL YÖNETİMLERİN ÇIKARDIĞI YÖNETMELİKLERİN 
KALİTE VE YAYIM SORUNU 

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF,  

Öğr. Gör. Seda TAPDIK 

SOSYAL BELEDİYECİLİK BAĞLAMINDA COVİD-19’LA 
MÜCADELEDE DEZAVANTAJLI GRUPLAR: TR 32 
BÖLGE İNCELEMESİ 

Selahattin KAVUT KENT İÇİ ULAŞIMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
BAĞLAMINDA BİNGÖL KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Volkan ARI,  

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÇETİN 

BATMAN İLİNDE İKAMET EDEN SURİYELİLERİN 
SOSYAL UYUM SÜREÇLERİ 

 

 

 

 

  



 

X 

 

Oturum 6- Oda 2 

12 Kasım 2021- 14:00- 15:00 

Oturum Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Seçil GÜRÜN KARATEPE 

Katılımcı Bildiri Konusu 

Dr. Öğr. Üyesi Seçil GÜRÜN KARATEPE,  

İrem UYAR 
İŞGÖRENLERİN ÇALIŞMA HAYATINDAKİ İŞ 
TATMİNLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Talha Kürşat KARTA, 

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman ÇALIK 
ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ ÖĞRETMENLER 
ÜZERİNDE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN 
İLİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Hande KÖSE, 

Prof. Dr. Fuat GÜLLÜPINAR 
ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ DUYGUSAL EMEK 
SÜREÇLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ: BİR SAHA 
ÇALIŞMASININ SONUÇLARI ÜZERİNE 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan ÖZKAN ALGILANAN ÖRGÜTSEL POLİTİKA, YÖNETİM DESTEĞİ, 
SOSYAL DESTEK VE İSTEN AYRILMA NİYETİ: BİR 
META- ANALİZ ÇALIŞMASI 

 

Oturum 7- Oda 1 

12 Kasım 2021- 15:15- 16:15 

Oturum Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Kerem YAVAŞÇA 

Katılımcı Bildiri Konusu 

Dr. Öğr. Üyesi Orhan KESKİNTAŞ J. RAWLS’UN KAMUSAL AKIL KAVRAMI VE 
DEMOKRATİK MÜZAKERE TARTIŞMALARI 

Dr. Öğr. Üyesi Kerem YAVAŞÇA TÜRKİYE'DE SAĞ-SOL KAVRAMSALLAŞTIRMASININ 
TEMELLERİ 

Arş. Gör. Hamide DEĞER MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VE YENİ MEDYA 

Gazel ULUER TOPLUMSAL HAREKETLER TARTIŞMALARINDA 
AVRUPA EKOLÜ: YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER 
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KAMU YÖNETİMİNDE YOLSUZLUK 

Corruption in Public Administration 

Abdulhakim ALTUN* 

Öz 

Yolsuzluk tarihi kökeni olan bir kavram olup, geçmişte farklı isimler altında anılsa da günümüzdeki haliyle kavram belli 

temellere oturmuştur. Çalışmada, yolsuzluğun kavramsal kökenleri araştırılmış, çeşitli kaynaklarda anlamsal ifade 

farklılık göstermiş ise de kamu yönetiminde “kamu gücünün, özel menfaat sağlamak için görevin kötüye kullanılması” şeklinde 

genel bir anlam ifade etmektedir. Basit bir ifadeyle yolsuzluk, kamusal faaliyet yürütenlerin bulundukları makam ya da 

görev itibarıyla elde ettikleri ya da elde edilmesine katkıda bulundukları haksız menfaatlerdir. Yolsuzluğun, dünya geneli 

ve Türkiye özelinde mevcut durumu, çeşitli araştırma şirketleri ve Uluslararası bağımsız kuruluşların çalışmaları ve 

raporları ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Yolsuzluğa neden olan faktörler incelenmiş, yolsuzluğun çözümü için 

literatürde ortak akıl ile meydana gelen öneriler belirlenmiştir. Çözüm önerileri kapsamında, dünyada yolsuzluğun 

önlenmesi veya azaltılması amacına yönelik çözüm için denenen yöntemler ve faaliyetler incelenmiş, sorunun temelinin 

etik değerler ve ekonomik koşullar olduğu anlaşılmıştır. Politik yapı, toplumun yolsuzluğu benimseme ve kabullenme 

kültürü, bürokrasi hastalığı, ülkenin gelişmişlik düzeyi, kamunun yönetilememesi, milli ve dini duygular arasında 

sıkışmışlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin uygulanmaması ya da formaliteden uygulanması, yargının yolsuzluk 

üzerine gidecek siyasi desteği bulamaması gibi nedenler yolsuzluğu içinden çıkılamayacak kadar geniş bir yelpazede 

çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bu kapsamda yolsuzlukla mücadelenin, öncelikle kamu 

yönetimi eliyle süreklilik arz eden bir şekilde tedbirler alınması, dahası bu tedbirlerin yalnız yeterli olmayacağı, toplumun 

da yolsuzlukla mücadele kapsamında bilinçlendirilmesi gerektiği kanısına varılmıştır. Yolsuzlukla mücadelede ister kamu 

ister özel olsun fark etmeksizin belirleyici güç siyasi iradedir. Devlet, yolsuzlukla mücadele kapsamında yasal mevzuatı 

ve kanuni düzenlemeleri hayata geçirir ancak siyasi irade olmadan anlamsız birer hukuk normuna dönüşürler. 

Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk, kamu yönetimi, reform, şeffaflık, hesap verebilirlik 

Jel Kodları: H83; D73 

Abstract 

Corruption is a concept with historical roots and although it was mentioned under different names in the past, the concept 

is based on certain foundations in its current form. In this study, the conceptual origins of corruption were investigated, 

although the semantic expression differed in various sources, it has a general meaning as “abuse of public power to provide 

private benefit” in public administration. In simple terms, corruption is the unjustified benefits that public officials have 

obtained or contributed to as a result of their position or duty. The current situation of corruption in the world and in 

Turkey has been tried to be revealed with the studies and reports of various research companies and international 

independent organizations. The factors that cause corruption have been examined, and the suggestions in the literature 

for the solution of corruption have been determined. Within the scope of solution proposals, the methods and activities 

that have been tried for the solution of preventing or reducing corruption in the world have been examined, and it has 

been understood that the basis of the problem is ethical values and economic conditions. The reasons such as the political 

structure, the society's culture of adopting and accepting corruption, the disease of bureaucracy, the level of development 
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of the country, the inability to manage the public, the stuck between national and religious feelings, the non-

implementation of the principles of transparency and accountability, or the inability of the judiciary to find political 

support for corruption cannot be overcome. As a wide-ranging problem that needs to be solved. In this context, it was 

concluded that the fight against corruption should be taken by the public administration in a continuous manner, 

moreover, these measures would not be sufficient alone and the public should be made aware of the fight against 

corruption. Political will is the decisive force in the fight against corruption, whether public or private. The state 

implements legal regulations and legal regulations within the scope of the fight against corruption, but without political 

will, they turn into meaningless legal norms. 

Keywords: Corruption, public administration, reform, transparency, accountability 

JEL Codes: H83; D73 
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YOKSULLUK KISIR DÖNGÜSÜNÜN KIRILMASINDA KAMU POLİTİKALARININ 
VE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN ÖNEMİ 

The Importance of Public Policies in the Breaking of the Vicious Cycle of Poverty  
and the Equality of Opportunıty in Education  

Abdunnur YILDIZ* 

Öz 

Yoksulluk, günümüzde genellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanların en önemli sorunlarından 

biridir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra birçok ülkede ekonomik anlamda refah artışı gerçekleşmesine rağmen yoksulluk 

günümüzün en önemli problemlerinden biri olmaya devam etmektedir. Yoksulluk kısır döngüsü ise yoksulluk, bir kez 

başladığında ve dışarıdan müdahale edilmediği sürece devam etmesi muhtemel olan etkenler veya olaylar dizisi olarak 

tanımlanmaktadır. Yoksulluk kısır döngüsü aynı zamanda, yoksul ailelerin en az üç nesil yoksul olduğu ve bu ailenin 

dışında kalmak için gerekli olan entelektüel, sosyal ve kültürel sermayeye sahip olan atalarının olmamasıdır. Bu durum 

yoksulların döngüyü kırmasını neredeyse imkânsız hale getirmektedir. Yoksulların birçok dezavantajı söz konusudur. Bu 

dezavantajlar; finansal sermaye eksikliği, düşük kaliteli eğitim ve zayıf ilişkilerdir. Eğitimde fırsat eşitliği, eğitimin 

erişilebilir (zorunlu, ücretsiz, eşitlik ve ayrımcılık yapmama temelinde) ve uyarlanabilir (hem ebeveynlere hem de 

çocuklara) olmasıdır. Bu bağlamda eğitim, bireylerin yaşamları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını, sosyal ve 

politik sorunları anlamalarını ve yaşamlarını ailelerinin dışındaki bir toplulukta deneyimlemelerini sağlamalıdır. Ayrıca 

eğitimde fırsat eşitliği ile eğitimin toplumun farklı sınıflarına açık hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması sonucu, toplumsal 

hareketliliği sınırlandırılan alt gelir grubundaki bireylere bilgi, beceri ve yetenek kazandırılarak toplumsal statülerini 

iyileştirme olanağı da önemli ölçüde sağlanabilir. Genel olarak daha yüksek verimlilik, büyüme ve genel yaşam kalitesi 

için daha fazla insan sermayesinin gerekli olduğu birçok akademik çalışmada vurgulanmıştır. Eğitim, insan sermayesinin 

gelişmesi için en önemli etkendir. Bu nedenle, ya okulu bırakan ya da okulda düşük performans gösteren çocuklar, 

yalnızca toplum için kaybedilen bir gelişim potansiyeli sunmakla kalmaz, aynı zamanda büyük bireysel kayıplara da 

maruz kalır (düşük istihdam ve ücret beklentisi, düşük yaşam kalitesi vb). Düşük okul performansının, öğrencilerin daha 

sonraki yaşamlarında kalıcı etkileri olduğuna ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Dünyanın dört bir yanındaki eğitim çıktıları, 

cinsiyet, ebeveynlerin eğitimi, hane halkı geliri vb. gibi toplumdan miras alınan faktörler, öğrenmeye adanmış zaman, 

motivasyon ve öğrenme vb. gibi bireylerin kontrolünde olan faktörlerden daha belirleyici olduğu ileri sürülmektedir. 

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, aile geliri ile okul performansının yanı sıra, elde edilen gelir, çalışma saatleri, meslek 

seçimi ve bireylerin sağlıklı olması gelecekteki başarıyı etkilediği ifade edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk kısır döngüsü, kamu politikaları, eğitimde fırsat eşitliği 

JEL Kodları: I24; H30; P35 

Abstract 

Poverty is one of the most important problems of people who are living in underdeveloped and developing countries 

today. Despite the increase in economic welfare in many countries after the Second World War, poverty continues to be 

one of the most important problems of today. The vicious circle of poverty, on the other hand, is defined as the factors or 

series of events that, once started, are likely to continue as long as there is no outside intervention. The vicious circle of 
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poverty is also that poor families are poor for at least three generations and do not have ancestors who have the intellectual, 

social and cultural capital necessary to stay out of this family. This makes it almost impossible for the poor to break the 

cycle. The poor have many disadvantages. These disadvantages are lack of financial capital, poor quality education and 

poor relationships. Equal opportunity in education means that education is accessible (compulsory, free, on the basis of 

equality and non-discrimination) and adaptable (to both parents and children). In this context, education should enable 

individuals to have more control over their lives, to understand social and political issues, and to experience their life in a 

community outside of their families. In addition, as a result of equality of opportunity in education and making education 

open to different classes of the society and spreading it, individuals in the lower income group whose social mobility is 

limited can be provided with the opportunity to improve their social status by gaining knowledge, skills and abilities. In 

general, it has been emphasized in many academic studies that more human capital is necessary for higher productivity, 

growth and overall quality of life. Education is the most important factor for the development of  human capital. Therefore, 

children who either drop out or perform poorly in school not only present a lost development potential for society, but 

also suffer huge individual losses (low employment and wage expectation, low quality of life, etc.). There have been studies 

that show that poor school performance has lasting effects on students' later life. Educational outcomes around the world, 

gender, education of parents, household income, etc. factors inherited from society such as time dedicated to learning, 

motivation and learning. It is claimed that it is more determinant than the factors that are under the control of individuals 

such as. In studies on the subject, it is stated that in addition to family income and school performance, income obtained, 

working hours, choice of profession and the health of individuals affect future success. 

Keywords: The vicious cycle of poverty, public policies, equal opportunity in education 
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PRAGMATİK BİR TAVIR/İDEOLOJİ OLARAK ULUSALCILIK: AK 
PARTİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME 

Nationalitarian (Ulusalcılık) As A Pragmatic Attitude/Ideology: An Examination on the AK 

Party 

Hidayet DEĞER* 

Öz 

Türkiye siyasetinde ulusalcılık, çoğunlukla bir ideoloji olmaktan ziyade; olaylar karşısında bir tavır, duruş, refleks olarak 

nitelendirilmektedir. Nitekim bu tavrın ve refleksin Cumhuriyetten günümüze, farklı siyasi partilerde, profillerde temsil 

bulabildiği görülmektedir. Ulusalcılık, anti-emperyalist, anti-Amerikancı, Kemalizm, laiklik, milliyetçilik gibi temel 

parametreler üzerinden okunabilmektedir. Ulusalcılık bir anlamıyla milliyetçilik olsa da daha çok sağ kanatta yer alan 

milliyetçi partilerden din, tarih, sosyalizm algıları bakımından ayrılmaktadır. İttihat ve Terakki, Kadro, Yön, İşçi Partisi, 

Atilla İlhan, Sina Akşin, Doğu Perinçek gibi pek çok ana hat temsilcinin yanı sıra kimi zaman CHP, MHP, İyi Parti gibi 

siyasi partilerde söylem bazında ya da kişisel bazda zuhur ettiği görülebilmektedir. Daha da dikkat çekici olanı ise siyasi 

hayatının ilk dönemlerinde ulusalcı parti, STK, aydınların tam karşıtı politika ve söylemlere sahip olan Ak Parti’nin 

özellikle yerli ve milli söylemi ile bu tabana yakınlaşması gösterilebilir. Bu bağlamda ulusalcılığın bir tarafıyla 

bağımsızlıkçı perspektife sahip (Avrasyacı) bir söylem iken diğer tarafıyla konjonktürel, eleştirilere karşı kendi tabanını 

“dış güçler” karşısında mobilize etmeye yarayan kullanışlı bir konumlanış olduğu söylenebilmektedir. Bu çalışmada 

Türkiye’nin kuruluşundan günümüze sol(Kemalizm) ve milliyetçi görüşlerin birlikte yer aldığı ulusalcılığın, konjonktürel 

olarak farklı kesimlerce kullanılabilen bir görüş, takınılabilen bir tavır olması Adalet ve Kalkınma Partisi örneği ile 

incelenmektedir. Zira ulusalcılık anti-emperyalizm, anti-Amerikancılık, Avrasyacılık, milliyetçilik unsurlarını barındırdığı 

için özellikle Türkiye’nin içe kapandığı dönemlerde sığındığı bir liman görümündedir. Bu özelliği itibariyle yıllarca karşıt 

kutuplar olarak görülmesine rağmen dindar/muhafazakar iktidar tarafından dahi sahiplenilir bir vaziyet almıştır. 

Nitekim son dönemlerde Avrupa ile ilişkilerin zayıflaması ile başlayan Batı karşıtlığı, Kürt ve Ermeni sorununa bakış gibi 

konularda refleks olarak yerli ve milli söylemi öne çıkmıştır.  

Anahtar kelimeler: Ulusalcılık, Ak Parti, yerli/milli. 

JEL Kodları: Y00; Z00 

Abstract 

Nationalitarian in Turkish politics, rather than being mostly an ideology; It is described as an attitude, stance, reflex in the 

face of events. As a matter of fact, it is seen that this attitude and reflex can find representation in different political parties 

and profiles from the Republic to the present. It can be read through basic parameters such as nationalitarian, anti-

imperialist, anti-American, Kemalism, secularism and nationalitarian. Although nationalitarian is nationalitarian in a 

sense, it differs from right-wing nationalist parties in terms of religion, history, and socialism perceptions. In addition to 

many main line representatives such as İttihat ve Terakki, Kadro, Yön, Workers Party, Atilla İlhan, Sina Akşin, Doğu 

Perinçek, it can sometimes be seen to appear in political parties such as CHP, MHP and Iyi Parti on a rhetorical or personal 

basis. Even more strikingly, the Ak Party, which had policies and rhetoric against the nationalist parties, NGOs, and 

intellectuals in the early stages of its political life, got closer to this base, especially with its domestic and national discourse. 

In this context, it can be said that while nationalitarian is a discourse with an independent perspective (Eurasian) on one 
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side, it is a useful position to mobilize its own base against “external forces” against cyclical criticisms on the other. In this 

study, nationalitarian, which includes left (Kemalism) and nationalist views together from the establishment of Turkey to 

the present, is an opinion that can be used cyclically by different segments, an attitude that can be adopted, with the 

example of the Ak Party. Because nationalitarian contains anti-imperialism, anti-Americanism, Eurasianism and 

nationalitarian elements, it looks like a harbor where Turkey takes refuge, especially during periods of introversion. Due 

to this feature, although it has been seen as opposite poles for years, it has taken a position that is owned even by the 

religious/conservative government. As a matter of fact, the local and national discourse has come to the fore as a reflex on 

issues such as anti-Westernism, the view of the Kurdish and Armenian problem, which started with the weakening of 

relations with Europe recently. 

Key words: Nationalitarian, Ak Parti, local/national. 
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COVID PANDEMİSİNİN ULUSLARARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN 
OLUŞTURDUĞU BELİRSİZLİKLER, KRİZLER VE DEVLETLERİN BU SÜREÇTEKİ 

ARAYIŞLARI 

The Uncertinities, Crises Created By The Covid Pandemic In Terms Of International 
Relations And Quest Of The States In This Pandemic 

Hüseyin ÖZBAY* 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, Covid pandemisinin uluslararası sistemde oluşturduğu etkileri ve küresel düzende yarattığı 

değişiklikleri ortaya koymaktır. Dünyayı ve insanlığı alt üst eden Covid Pandemisi, uluslararası sistemi ve küresel düzeni 

değişime zorlamaktadır. Pandeminin yarattığı korku ve endişe, uluslararası sistemin kendini yenilemesi ve küresel 

düzenin daha yaşanabilir bir düzen olması yönünde bir zorunluluğu da beraberinde getirmiştir. Pandemi tehdidinin 

küresel hale gelmesi ile birlikte ülkeler farklı tedbirleri uygulamaya koymuştur. Fakat pandemi ile mücadelede bazı 

kurumlar ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde yetersiz kalmış, hatta BM, AB, Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi 

uluslararası örgütlerin bile pandemi karşısında işlevsiz kaldığı görülmüştür. Ülkelerin pandemi sürecinde karşı karşıya 

kaldıkları sağlık ve asayiş problemleri, toplum sorunları ulusal ve uluslararası güvenlik yönünden çeşitli riskler ortaya 

çıkarmıştır. Özellikle sağlık, iklim ve gıda konularında uluslararası yardım ve işbirliğinin önemi artmış ve bu alanlardaki 

uluslararası işbirliği olanakları uluslararası anlaşmalarla sağlanmaya çalışılmıştır. Pandemi ile ilgili her ülkeden farklı 

veriler açıklandığı için halk, bilginin güvenilirliğini sorulamaya başlamış ve hakikat ile gerçek ötesi arasındaki ayrımın 

anlaşılması da zorlaşmıştır. Güvenilir uluslararası kuruluşların ve araştırma merkezlerinin yokluğu, devlet otoritelerinin 

ve hükümetlerin yaptığı açıklamalara şüphe ile yaklaşılmasına neden olmuştur. Ekonomik açıdan sıkıntılı dönemler 

yaşayan ülkelerin bazılarında üretim durma noktasına gelmiş, işsizlik artmış ve hükümetler temel ihtiyaçları bile 

karşılayamaz hale gelmiştir. Pandemi karşısında daha iyi mücadele veren ülkelerin meşruiyet ve itibarı artmış, başarısız 

ülkelerin meşruiyeti sorgulanmıştır. Diğer taraftan pandemi milliyetçi ve ayrımcı düşünceler ile otoriterleşmeyi 

körüklemiş, bazı ülkelerde popülizm ve küreselleşme karşıtlığı hızla yükselişe geçmiştir. Sınırı aşan oluşumlar, gruplar ve 

mülteciler de pandemiden olumsuz etkilenmiştir. Dolayısıyla pandemi süresince ve pandemi sonrasında oluşacak küresel 

düzeni iyi anlamak ve yorumlamak için ekonomik, kültürel, siyasal ve teknolojik yönlerden çok boyutlu bir analize ihtiyaç 

vardır. Literatüre bakıldığında pandemi henüz bitmediği için bu konuda yapılan çalışmalar sınırlı olduğundan bu çalışma, 

tam da bahsedilen bu analiz ihtiyacını gidererek nitel yöntem ile söz konusu belirsizlik ve krizleri ortaya koyacaktır. Kitap, 

makale, araştırma, rapor vb. gibi basılı kaynakların yanında elektronik kaynaklardan da konu hakkında elde edilen veriler 

analiz edilecektir. Çalışmada pandeminin yalnızca uluslararası ilişkiler açısından oluşturduğu belirsizlikler ve krizler 

incelenecektir. Pandeminin etkilerini azaltmaya yönelik devletlerin uyguladığı politikalar ve aldığı önlemler küresel 

siyaseti de etkilemektedir. Güvenlik ve ekonomi ile ilgili projelere daha fazla önem verilmesi gerekmekte olup, küresel 

düzende dönüştürücü rol oynayacak projelere ihtiyaç vardır. Uluslararası sistemdeki eşitsizliği giderici politikalar 

geliştirilmeli ve mültecilerin insan haklarının korunması için uluslararası sorumluluk paylaşımına gidilmelidir. Sokağa 

çıkma yasakları ve tam kapanmalarla birlikte aile, iş ve okula ayrılan zamanlar ve mekânlar iç içe girdiği için maddi 

desteklerin yanında sosyal ve kültürel desteklerin de arttırılması gerekmektedir. Pandemi sonrasındaki uluslararası 

sistemde ve küresel düzende devletlerin daha fazla sorumluluk almaları, işbirliğine daha fazla önem vermeleri ve çok 

taraflılığı desteklemeleri zorunluluk haline gelecektir. 
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Anahtar Kelimeler: Covid pandemisi, küresel düzen, covid krizi, küresel siyaset, küresel belirsizlikler. 
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Abstract 

The aim of this study is to reveal the impacts of the Covid pandemic in the international system and the changes it has 

created in the global order. The Covid Pandemic, which has turned the world and humanity upside down, has been forcing 

the international system and global order to change. The fear and anxiety created by the pandemic has brought along an 

obligation for the international system to renew itself and for the global order to be more livable. With the pandemic threat 

becoming global, countries have put different measures into effect. However, some institutions have been inadequate at 

the national, regional and global level in the fight against the pandemic, and even international organizations such as the 

UN, EU, African Union, and the Organization of Islamic Cooperation (OIC) have been seen as dysfunctional against the 

pandemic. The health and public order problems as well as social problems faced by the countries during the pandemic 

process have created various risks in terms of national and international security. The importance of international aid and 

cooperation especially in health, climate and food issues has increased and international cooperation opportunities in these 

areas have been realized through international agreements. Since different data about the pandemic have been announced 

from each country, the public has begun to question the reliability of the information and it has become difficult to 

understand the distinction between truth and post-truth. The absence of credible international organizations and research 

centers has led to scepticism about statements made by state authorities and governments. In some of the countries 

experiencing economic difficulties, production has come to a standstill, unemployment has increased and governments 

have become unable to meet even basic needs. The legitimacy and prestige of countries that struggled better against the 

pandemic have increased, and the legitimacy of unsuccessful countries has been questioned. On the other hand, the 

pandemic has fuelled nationalist and discriminatory thoughts together with authoritarianism, and populism as well as 

anti-globalization has started to rise in some countries. Cross-border entities, groups and refugees have also been adversely 

affected by the pandemic. Therefore, there is a need for a multidimensional analysis in terms of economic, cultural, political 

and technological aspects in order to understand and interpret the global order that will occur during and after the 

pandemic. When considered literature, since the pandemic is not over yet and the studies on this subject are limited, this 

study will eliminate the need for this analysis and put the uncertainties and crises in question with a qualitative method. 

In addition to printed sources such as books, articles, research and reports, data obtained from electronic sources will also 

be analysed. In the study, the uncertainties and crises created by the pandemic will be examined in the sense of only 

international relations. The policies and measures taken by states to reduce the effects of the pandemic also affect global 

politics. There is a need for the projects related to security and economy and the projects which have a transformative role 

in the global order. The policies eliminating inequality in the international system should be developed and international 

responsibility should be shared for the protection of the human rights of refugees. With the curfews and full closures, the 

time and spaces allocated to family, work and school are intertwined, so social and cultural supports should be increased 

as well as financial supports. In the post-pandemic international system and global order, it will become imperative for 

states to take more responsibility, attach more importance to cooperation and support multilateralism. 

Keywords: Covid pandemic, global order, covid crises, global politics, global uncertainties 
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COVİD-19 KRİZİNİN DİĞER KRİZLERDEN FARKININ İNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETİMİ ODAĞINDAN NİTELİK DEĞERLEMESİ: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE 

BİR ARAŞTIRMA 

Quality Assessment of the Covıd-19 Crisis from Other Crises from Human Resources 
Management Focus: A Research in the Aviation Sector 

Abdullah TÜRK* 

Gamze Nur ÇAKIR** 

Öz 

Havacılık endüstrisi, doğası gereği ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu dolayısıyla küresel bağlamda yaşanan ekonomik, 

siyasal ve sosyal gelişmelerin neden olduğu etkilere oldukça açık bir yapıdadır. Sektör dinamik yapısı gereği içsel ve dışsal 

birtakım riskleri bünyesinde bulundurmaktadır. İçsel risklere karşı birtakım öngörü mekanizmaları olsa da dışsal riskler 

için her zaman öngörüde bulunmak mümkün olmamaktadır. Bu dışsal riskler arasında temel ortaya çıkış faktörleri 

değişiklik gösterse de neticesi ekonomik olarak etki gösteren krizlerdir. Bu krizler özellikle de küresel düzeyde olduğunda 

sadece şirket düzeyli değil coğrafi bir bölge hatta kıtaları aşmaktadır. Bu noktada bir krizin küreselleşme ile birlikte 

aşamalı olarak domino etkisi tüm dünyayı etkileyecek güce sahip olmaktadır. Özellikle turizm, sağlık, eğitim ve diğer 

kişisel amaçların gerçekleştirilmesinde aktarma kayışı olarak görev alan havacılık sektörü bu etkiye fazlasıyla maruz 

kalmaktadır. Bu bakış açısıyla havacılık sektörünü etkileyen krizlere bakıldığında sonuçları ekonomik temelli olarak 

ortaya çıksa da esasında 11 Eylül saldırılarında Emniyet ve Güvenlik, 2008 yılında bankacılık son olarak Covid-19 krizinin 

sağlık temelli girişi söz konusu olmaktadır. Bu çalışmada havacılık sektöründe Covid-19 krizinin 2000 yılı sonrasında 

meydana gelen krizlere karşılık nasıl farklılaştığını, hangi yönetsel kararların alındığını, insan kaynakları yönetimi 

açısından ortaya koymaya çalışılmıştır. Temelde krizlerin ekonomik etkilerinin sektörü daraltma düzeylerinin araştırıldığı 

birçok çalışmaya nazaran bu çalışmada gerçekleşmiş olan krizin yönetilebilmesi adına sektör düzeyinde çalışan odaklı, 

makro ve mikro düzeyde alınan önlemler bakımından nasıl farklılaştığını, diğer krizleri de gören insan kaynakları 

yöneticilerinin bakış açılarıyla ortaya koymaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında örneklem olarak havacılık sektöründe 

insan kaynakları yöneticisi olarak çalışan 10 kişi ile yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Yapılan mülakatlar 

MAXQDA 20 nitel analiz programı kullanılarak içerik analizi yapılmış bulguların kodlama ilişkisi, yoğunluk yönü ve 

ağırlığı sonuç açıklamaları ile aktarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Havacılık sektörü, insan kaynakları yönetimi, ekonomik kriz, Covid 19  

Jel Kodları: O15; M12 

Abstract 

The aviation industry, by its nature, is highly open to the effects of economic, political and social developments in the 

global context, as economic activities are intense. Due to its dynamic structure, the sector includes some internal and 

external risks. Although there are some foresight mechanisms against internal risks, it is not always possible to make 

predictions for external risks. Although the main emergence factors vary among these external risks, the result is economic 

crises. These crises, especially when they are at the global level, are not only at the company level, but also across a 
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geographical region and even continents. At this point, the domino effect of a crisis gradually with globalization has the 

power to affect the whole world. Particularly, the aviation sector, which acts as a transfer belt in the realization of tourism, 

health, education and other personal purposes, is highly exposed to this effect. From this point of view, when we look at 

the crises affecting the aviation industry, although the results are economically based, in fact, Safety and Security in the 

September 11 attacks, banking in 2008, and finally the health-based entry of the Covid-19 crisis. In this study, it has been 

tried to reveal how the Covid-19 crisis in the aviation sector differed from the crises that occurred after 2000, which 

managerial decisions were taken, in terms of human resources management. Compared to many studies that mainly 

investigated the economic effects of crises, the level of contraction of the sector, in this study, it was tried to reveal how the 

crisis that took place differed in terms of employee-oriented, macro and micro-level measures taken at the sector level in 

order to manage the crisis, from the perspectives of human resources managers who also saw other crises. Within the 

scope of the study, semi-structured interviews were conducted with 10 people working as human resources managers in 

the aviation sector as a sample. Content analysis of the interviews was made using the MAXQDA 20 qualitative analysis 

program, and the coding relationship, density direction and weight of the findings were conveyed with result 

explanations. 

Keywords: Aviation ındustry, human resources management, economic crisis, Covid-19   
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İŞ YERİ GÜVENCESİZLİĞİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMEYE ETKİSİ: 
PROFESYONEL FUTBOLCULAR ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA 

The Effect of Job Insecurity on Organizational Identification: An Empirical Study Among 
Professional Football Players 

Ahmet Hakan ÖZKAN* 

Öz 

Futbolcular sözleşmeli olarak çalıştığı için onlara dair iş yeri güvencesizliği ölçümleri daha anlamlı sonuçlar sağlayacaktır. 

Örgütsel özdeşleşme kavramı da futbol oyuncularının takıma olan katkıları üzerinde etkilidir. Bu çalışmanın amacı iş yeri 

güvencesizliğinin örgütsel özdeşleşmeye olan etkisini ölçmektir. Kartopu örneklem yöntemi kullanılarak 201 kadar 

futbolcuya ulaşıldı. Türkiye Birinci ve İkinci Ulusal Futbol Ligi'nde oynayan 183 futbolcu bu çalışmaya katıldı ve 

kullanılabilir anket sonuçları sağladı. Toplanan veriler SPSS V27 yazılımı kullanılarak analiz edildi. Analiz aşamasında 

faktör analizi, güvenilirlik analizi, ANOVA testi ve lineer regresyon analizi gerçekleştirildi. Sonuçlar iş yeri 

güvencesizliğinin örgütsel özdeşleşme üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu gösterdi. Aralarında negatif yönlü bir ilişki 

vardır ve iş yeri güvencesizliği artınca örgütsel özdeşleşme azalmaktadır. İncelenen ilişkiler sadece spor sektörü için değil, 

diğer sektörler için de önemlidir. Bu gibi çalışmaların sayısı azdır ve bu tarzdaki çalışmalar antrenörler ve yöneticilerin 

örgütsel politika belirlemelerine yardımcı olacaktır. Örgütsel özdeşleşmeyi arttırmayı hedefleyen örgütsel politikalar için 

bu çalışmanın sonuçları önemlidir. Bu çalışmanın sonuçları bu alanda çalışacak olan diğer akademisyenlere de yol 

gösterecektir. İş yeri güvencesizliği veya örgütsel özdeşleşme değişkenini inceleyecek olan akademisyenler ve özellikle bu 

iki değişken arasındaki ilişkiyi inceleyecek olan akademsyenler bu çalışmanın sonuçlarını kullanabilirler. 

Anahtar kelimeler: İş yeri güvencesizliği, örgütsel özdeşleşme, futbol oyuncusu, spor sektörü 

Jel Kodu: D23 

Abstract 

Job insecurity of the football players can be measured more significantly as they work on a contractual basis. 

Organizational identification is effective on the contribution of the football players to the team. The purpose of this study 

is to detect the effect of job insecurity on organizational identification. By using the snowball sampling method 201 football 

players are reached. 183 football players of First and Second Turkish National League participated in this survey and 

provided usable interview results. The collected data is anlyzed by using SPSS V27 software. During the analysis process, 

factro analysis, reliability analysis, ANOVA test, and lineer regression analysis are carried out. The results showed that 

job insecurity has a significant effect on organizational identification. There is a negative relationship between them and 

when job insecurity increases organizational identification decreaes. The surveyed relationships are important not only 

for the sports industry, but also for the other industries. Such studies are rare, and the results of this kind of studies are 

useful for coaches and managers to determine organizational policies. The results of this study is important for the 

organizational policies aiming to increase organizational identification. The results of this study will also provide guidance 

for the other academicians who will work in this field. The academicians who will survey job insecurity or organizational 

identification and especially the ones who will survey the relationship between these two variables can use the results of 

this study 

Keywords: Job insecurity, organizational identification, football player, the sports industry 
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GELİR DAĞILIMI VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE 
EKONOMİSİ İÇİN SINANMASI 

Examining the Relationship Between Income Distribution and Inflation for the Turkish 
Economy 

Ahmet ÇAKMAKOĞLU* 

Ali Samet KARATAŞ** 

Öz 

Gelir dağılımı kavramı, bir ülkenin toplam hasılasının nüfusu arasındaki dağılımını ifade etmek için kullanılmaktadır. 

Gelir dağılımı, tüketim ve yatırım olanakları ile doğrudan ilişkili gözlemlenebilir bir değişken olduğu için iktisadi eşitsizlik 

analizlerindeki en önemli unsuru oluşturmaktadır. Gelir dağılımında kaydedilebilecek eşitsizlikler, bir yandan özellikle 

toplumun belirli kesimleri için kalıcı bir dezavantajın yansıması olabilirken bir yandan da ekonomik istikrar üzerine 

önemli etkilerde bulunabilmektedir. Gelir eşitsizliğinin yoksulluk, kalkınma ve sürdürülebilir büyüme ile toplumsal 

uyum üzerinde olumsuz sonuçları olabilmektedir. Dolayısıyla iktisadi literatürde, gelir dağılımı önemli bir çalışma alanı 

olarak kabul edilmektedir. Gelir dağılımı üzerine yapılan araştırmaların birçoğunda makroekonomik koşullardaki 

değişimlerin hanehalklarının mevcut ekonomik koşulları üzerinde önemli etkileri olabileceği vurgulanmıştır. Enflasyon 

da refah düzeyi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilme potansiyeli nedeniyle hanehalkları tarafından zalim bir vergi olarak 

nitelenerek oldukça çekinilen bir makroekonomik fenomeni oluşturmaktadır. Enflasyonun gelir eşitsizliğini etkilediği 

çeşitli kanalların mevcudiyeti ve her ülkenin iktisadi dinamiklerinin farklılaşması nedeniyle farklı gelir grupları arasındaki 

toplam etkinin boyutu ve yönü ülkeler arasında farklılaşabilmektedir. Bu nedenle enflasyon ve gelir dağılımı arasındaki 

ilişki ampirik olarak incelenmesi gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte enflasyonun gelir dağılımı 

üzerine etkileri noktasında literatürde bir asimetrinin varlığı da kabul edilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, gelir 

dağılımı ve enflasyon arasındaki ilişkiyi Türkiye ekonomisi için ARDL ve doğrusal olmayan ARDL (NARDL) zaman serisi 

metotları ile ampirik olarak sınamak ve ülkemizde kaydedilen enflasyonun gelir dağılımı üzerinde oluşturduğu etkinin 

yönü ve boyutunu belirlemeye çalışmaktır. Enflasyonun Türkiye’deki gelir dağılımını nasıl etkilediğini anlamak, refahın 

geçmişte olduğundan daha eşit bir şekilde paylaşılmasına olanak tanıyan politika tedbirlerinin oluşturulması konusunda 

oldukça önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gelir dağılımı, gelir eşitsizliği, enflasyon, gini, asimetrik, NARDL 
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Abstract 

The notion of income distribution is used to express the distribution of the total GDP of a country among its population. 

Income distribution constitutes a key element in the economic inequality analysis, as it is an observable variable directly 

related to consumption and investment opportunities. While inequalities in income distribution may be a reflection of a 

permanent disadvantage especially for particular segments of the society, they may also produce significant effects on 

economic stability. Income inequality can have negative consequences on poverty, development and sustainable growth, 

and social cohesion. Therefore, in the economic literature, income distribution is accepted as an important field of study. 
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In most of the studies on income distribution, it has been emphasized that changes in macroeconomic conditions can have 

significant effects on the current economic conditions of households. Inflation is also a macroeconomic phenomenon 

considered a cruel tax by households owing to its potential to have negative effects on the level of their welfare. Due to 

the existence of various channels through which inflation affects income inequality and the differentiation of economic 

dynamics of each country, the size and direction of the total effect between different income groups may vary between 

countries. For this reason, the relationship between inflation and income distribution shows up as a matter that needs to 

be examined empirically. However, the existence of an asymmetry in the literature as to the effects of inflation on income 

distribution is accepted. In this context, the purpose of the research is to empirically test the relationship between income 

distr ibution and inflation for the Turkish economy with ARDL and non-linear ARDL (NARDL) time series methods and 

to try to determine the size and direction of the effect of inflation in our country on income distribution. Understanding 

how inflation affects the distribution of income in Turkey is important in devising policy measures that allow wealth to be 

shared more equally than in the past.  

Keywords: Income distribution, income inequality, inflation, gini, asymmetric, NARDL 
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KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK, SİYASİ VE TOPLUMSAL YÖNLERİNE DAİR 
AKADEMİK BAKIŞ 

Academic View on the Economic, Political and Social Aspects of Globalization 

Ertuğrul Buğra ORHAN* 

Öz 

Dünyada ticaretin gelişmesi ve özellikle 1990’lar itibariyle soğuk savaş sonrası kapitalist sistemin dünyada tekelleşmesiyle 

ekonomi temelli hareketler ulus devletlerin sınırlarını aşındırmaya başlamıştır. Bu dönemde tüm dünyayı etkilemeye 

başlayan küreselleşme kavramı, dünyanın bugünü ve yarınını etkileme gücünü göstermeye başlayarak güncel bir 

yaklaşıma dönüşmüştür. Küreselleşmenin günümüz dünyasında etkilemediği kurum, kuruluş ve birey kalmamıştır. 

Bundan dolayı her bilimsel disiplin küreselleşmeyi kendi yöntem ve yaklaşımlarıyla anlamlandırmaya çalışmaktadır. 

Sosyal bilimleri oluşturan iktisat, siyaset bilimi, maliye ve işletme gibi bölümler de çatıları altında küreselleşme 

araştırmaları yapmaktadır. Araştırma, küreselleşme fenomeninin akademik üretim yapan birimlerinde nasıl algılandığı 

ve geleceğe dönük vizyonların nasıl geliştiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.  Bu araştırmada nitel araştırma türünün 

olgu bilimsel (fenomenolojik) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunun amacı; akademik personelin, 

küreselleşmenin ekonomik ve siyasi boyutu ve oluşturduğu etki hakkındaki görüşlerini tespit etmektir. Araştırmada 

amaca yönelik detaylı ve nitelikli bilgilere ulaşabilmek için amaçsal örnekleme yöntemlerinden tipik örnekleme 

kullanılmıştır. Bu örnekleme uygun olarak nitel veri toplama tekniklerinden olan görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. 

Görüşme yöntemiyle, bireylerin tutumlarına, görüşlerine, şikâyetlerine, duygularına ve inançlarına dair bilgi elde etmek 

mümkündür.  Görüşmeler, kaynakların ulaşılabilirliğine ve araştırmada toplanmak istenen verilerin özelliklerine göre 

farklı şekillerde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nitel boyutuna yönelik verilerin toplanması için ise yarı yapılandırılmış 

görüşme kılavuzları kullanılmıştır. Nitel çalışmaların doğasına uygun olarak katılımcıların bağımsız düşünebilmesi 

hedefiyle veri toplama sürecinde, açık uçlu sorular tercih edilecek ve gerekli durumlarda ek sorular yöneltilmesi mümkün 

kılınması için yarı yapılandırılmış bire bir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada akademik personele yöneltilmek 

için yarı yapılandırılmış bire bir görüşmeler için 10 sorulu görüşme kılavuzları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 

Kılavuzlar hazırlanırken önce alan yazın taranmış ve ölçütler belirlenmiştir. Görüşme kılavuzundaki maddelerin her 

birinin araştırma olgusunun farklı bir yönünü aydınlatması amaçlanmıştır. Maddeler, küreselleşmenin ekonomik ve siyasi 

ve toplumsal etkileri temel alınarak oluşturulmuştur. Farklı disiplinlerden küreselleşmeye dair yaklaşımların nitel boyutta 

ele alınması hem yöntem açısından hem de literatür açısından oldukça faydalı çıktılar sunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, ulus devlet, küresel sermaye 

Jel Kodları: M21; O19; P19 

Abstract 

With the development of trade in the world and the monopoly of the post-cold war capitalist system in the world, 

especially as of the 1990s, economy-based movements have begun to erode the borders of nation states. The concept of 

globalization, which started to affect the whole world in this period, has turned into a current approach by showing its 

power to affect the present and future of the world. There is no institution, organization and individual that globalization 

has not affected in today's world. Therefore, every scientific discipline tries to make sense of globalization with its own 

methods and approaches. Departments such as economics, political science, finance and business that make up the social 
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sciences also conduct globalization research under their roofs. The research aims to reveal how the phenomenon of 

globalization is perceived in academic production units and how visions for the future develop. In this study, the 

phenomenological design of the qualitative research type was used. The purpose of the qualitative dimension of the 

research; The aim is to determine the views of academic staff about the economic, social and political dimensions of 

globalization and its impact. In the research, typical sampling, one of the purposive sampling methods, was used in order 

to reach detailed and qualified information for the purpose. In accordance with this sample, the interview technique, which 

is one of the qualitative data collection techniques, was used. With the interview method, it is possible to obtain 

information about the attitudes, opinions, complaints, feelings and beliefs of individuals. The interviews were carried out 

in different ways, depending on the availability of resources and the characteristics of the data to be collected in the 

research. Semi-structured interview guides were used to collect data on the qualitative dimension of the research. In 

accordance with the nature of qualitative studies, open-ended questions were preferred during the data collection process 

with the aim of enabling the participants to think independently, and semi-structured one-on-one interviews were 

conducted to enable additional questions to be asked when necessary. In the research, interview guides with 10 questions 

were used as data collection tool for semi-structured one-on-one interviews to be directed to academic staff. While 

preparing the guidelines, the literature was first scanned and criteria were determined. Each of the items in the interview 

guide is intended to illuminate a different aspect of the research phenomenon. The articles are based on the economic and 

political and social impacts of globalization. Addressing the approaches to globalization from different disciplines in a 

qualitative dimension will provide very useful outputs both in terms of method and literature. 

Keywords: Globalization, nation state, global capital 
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GELİŞMİŞ ÜLKELERDE FİNANSAL LİBERALİZASYONUN GELİR DAĞILIMI 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

The Effects of Financial Liberalization on Income Distribution in Developed Countries 

Koray UYGUR* 

Volkan  HAN**  

Öz 

1980 yılından itibaren artan küreselleşme eğilimleri ile birlikte, finansal serbestleşme hızı da artmıştır. Özellikle bu 

yıllardan itibaren bankacılık ve finans sistemindeki kısıtlama ve engellerin kademeli olarak kaldırılması ekonomik 

büyüme ve gelir eşitsizliği gibi makroekonomik değişkenleri de etkilemiştir. Finansal serbestleşme arttıkça, bireylerin ya 

da firmaların finansman ihtiyacı da kolaylaşacağından dolayı bu durum bir taraftan üretim düzeyini yani ekonomik 

büyümeyi artırabilecek diğer taraftan da istihdam düzeyinin artmasıyla bireylerin geliri de artabilecektir. Bu çalışmada, 

G10 ülkeleri için 1997-2019 yılları arasında finansal serbestleşmenin gelir eşitsizliği üzerine etkisininin Panel regresyon 

analizi kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Modele bağımlı değişken olarak Gelir eşitsizliği (Gnı), ülkelerdeki gelir 

farkını daha etkin bir şekilde gösterdiği için seçilmiştir. Gelir eşitlizliği verisi Solt'un (2009) Standardize Edilmiş Dünya 

Gelir Eşitsizliği Veritabanından (SWIID) elde edilmiştir. Modele ayrıca ticaret, ekonomik büyüme, arge harcamaları ve 

kamu harcamaları kontrol değişken olarak dahil edilmiştir. Panel OLS sonuçları incelendiğinde, gelir eşitsizliğini ticari 

açıklık, smt (borsa hacmi), arge harcamaları ve kamu harcamaları azaltmaktadır. Diğer taraftan seçilen gelişmiş ülkelerde 

ekonomik büyümenin ve smc (borsa değeri (% GSYİH)) nin gelir eşitsizliğini arttırdığı tespit edilmiştir. Gelişmiş ülkelerde 

artan ekonomik büyümenin gelir eşitsizliğini düşürmediği aksine arttırdığı tespit edilmiştir.  Hükümet harcamalarının 

gelir dağılımında düzenleyici bir etkiye sahip olduğu görülürken, arge harcamalarının da eşitsizlik üzerindeki düzenleyici 

etkisinin olduğu görülmektedir. Politika önerisi olarak, Finansal derinliği yüksek olan gelişmiş ülkelerdeki gelir 

adaletsizliğinin yaşam koşullarını daha da kötüleştirmemesi için, başlangıçta dezavantajlı olan gruplar için ek koruma 

önlemlerinin uygulanması uygun görünmektedir. Ayrıca büyümenin gelir eşitsizliğini azaltması için olmazsa olmaz 

koşulun, büyümeden tüm katmanların yararlanmasını amaçlayan yeniden dağıtım mekanizmalarının uygulanması 

olduğu hatırlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Gelir eşitsizliği, finansal serbestleşme, Ekonomik büyüme,  

Jel kodu: D63 F65 G15 O11 

Abstract 

With the increasing globalization trends since 1980, the speed of financial liberalization has also increased. Especially since 

these years, the gradual removal of restrictions and barriers in the banking and financial system has also affected 

macroeconomic variables such as economic growth and income inequality. As financial liberalization increases, financing 

needs of individuals or companies will become easier, so this situation will increase the production level, actually it means 

economic growth, on the one hand, and the income of individuals will increase with the increase in the employment level 

on the other hand. In this study, it is aimed to examine the effect of financial liberalization on income inequality between 

1997-2019 for G10 countries by using Panel regression analysis. Income inequality (GNI) was chosen as the dependent 
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variable for the model because it is effectively shows the income gap in countries. Income inequality data are obtained 

from Solt's (2009) Standardized World Database of Income Inequality (SWIID). Trade, economic growth, R&D 

expenditures and public expenditures are also included in the model as control variables. When the panel OLS results are 

analyzed, income inequality is reduced by trade openness, smt (stock market volume), R&D expenditures and public 

expenditures. On the other hand, it has been determined that economic growth and smc (stock market value (% GDP)) 

increase income inequality in selected developed countries. It has been determined that increasing economic growth in 

developed countries does not reduce income inequality, on the contrary, it increases it. It is seen that government 

expenditures have a regulatory effect on income distribution, while R&D expenditures also have a regulatory effect on 

inequality. As a policy recommendation, it seems appropriate to implement additional protection measures for initially 

disadvantaged groups so that income inequality in developed countries with high financial depth does not worsen their 

living conditions. In addition, it should be remembered that the indispensable condition for growth to reduce income 

inequality is the implementation of redistribution mechanisms that aim to benefit all layers from growth. 

Keywords: İncome inequality, financial liberalization economic growth 
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COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YAKLAŞIMLARI 

During the Covid-19 Pandemic, Faculty of Economics and Administrative Sciences 
Students' Approaches to Distance Education 

Şebnem ZORLUTUNA* 
Necati Alp ERİLLİ** 

Öz 

Covid-19 hastalığı, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilmiştir. Türkiye’de 

bu hastalık ile mücadele konusunda birçok alanda önlem çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda yüz yüze eğitime ara 

verilerek eğitimin her kademesinde uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerin 23 Mart 

2020’den itibaren uzaktan eğitim sistemleriyle eğitimlerine devam etmelerine karar vermiş, böylece bir alternatif olan 

uzaktan eğitim sistemi zorunlu hale gelmiştir. Uzaktan eğitim, öğrenme ve öğretme sürecinde öğrenci ve öğreticinin farklı 

mekânlarda olduğu, taraflara yer, zaman ve mekân bakımından bireysellik, esneklik ve bağımsızlık imkânı sağlayan 

sistematik bir eğitim şeklidir. Böyle büyük çapta ve belirsizlik ortamında gerçekleşen bu değişimin daha önce eğitim 

sistemimizde hiç deneyimlenmemiş olmasından dolayı öğrencilerin uzaktan eğitime yaklaşımlarının incelenmesi önem 

kazanmaktadır. Bu çalışmada, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. öğrencilerinin, Covid-19 pandemi döneminde 

uzaktan eğitim sistemine bakış açıları, uzaktan eğitim sistemiyle ilgili öz yeterlikleri ve uzaktan eğitimle yürütülen 

derslere ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik hazırlanmış bir durum değerlendirme anketinin 

üniversite uzaktan eğitim sistemi üzerinden öğrencilerin cevaplamaları sağlanmıştır. Ankete fakültede yer alan dokuz 

bölümden 2543 öğrenci katılmıştır. Çalışmanın güvenirlik düzeyi 0,97 olarak bulunmuştur. Ankete katılan öğrencilerin 

%41,4’ü Sivas’ta yaşamaktadır. Anket sonuçlarına göre öğrencilerin %31,8’i uzaktan eğitimi, %42,4’ü ise yüz yüze eğitimi 

tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Dersleri anlama konusunda öğrencilerin %49,6’sı yüz yüze eğitimi tercih ettiklerini, 

%40,2’si öğretim elemanlarının uzaktan eğitimdeki ders hakimiyetlerinin yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin 

uzaktan eğitime yaklaşımları anket çalışmaları yardımıyla belirlenebilmektedir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ile 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitim sisteminin olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgili görüşleri 

elde edilmiş ve yeni eğitim politika önerileri getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Covid-19, üniversite öğrencileri, anket değerlendirme 

Jel Kodları: C83; I20 

Abstract  

Covid-19 disease was defined as a pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020. In Turkey, preventive 

studies have been initiated in many areas to combat this disease. In this context, face-to-face education was suspended and 

distance education system was introduced at all levels of education. The Council of Higher Education of Turkey has 

decided that universities will continue their education with distance education systems as of March 23, 2020, so the 

distance education system, which is an alternative, has become mandatory. Distance education is a systematic form of 

education in which the student and the instructor are in different places in the learning and teaching process, and that 
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provides individuality, flexibility and independence to the parties in terms of space, time and space. It is important to 

examine students' approaches to distance education since this change, which took place on such a large scale and in an 

environment of uncertainty, has never been experienced in our education system before. In this study, it was aimed to 

determine the views of the students of the Faculty of Economic and Administrative Sciences of Sivas Cumhuriyet 

University on the distance education system during the COVID-19 pandemic, their self-efficacy related to the distance 

education system and the courses conducted with distance education. A situation assessment questionnaire prepared for 

this purpose was provided by the students through the university distance education system. 2543 students from nine 

departments in the faculty participated in the survey. The reliability level of the study was found to be 0.97 41.4% of the 

surveyed students live in Sivas. According to the results of the survey, 31.8% of the students stated that they preferred 

distance education and 42.4% preferred face-to-face education. In terms of understanding the lessons, 49.6% of the students 

stated that they preferred face-to-face education, and 40.2% stated that the instructors' course dominance in distance 

education was sufficient. Students' approaches to distance education can be determined with the help of survey studies. 

With the results obtained from this study, the opinions of the students of the Faculty of Economics and Administrative 

Sciences about the positive and negative aspects of the distance education system were obtained and new education policy 

suggestions were made. 

Keywords: Distance education, Covid-19, university students, questionnaire evaluation 
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BİRLEŞİK KRALLIK’IN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNİ REFERANDUMA TAŞIMA 
KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

An Assessment on the decision of United Kingdom to held a referendum on European 
Union Membership 

Ayçe SEPLİ* 

Öz 

Yüzyıllar boyunca çatışma ve savaşların yaşandığı Avrupa kıtasında İkinci Dünya Savaşı sonrasında, barış, güvenlik ve 

ekonomik kalkınmayı sağlamak amacı doğrultusunda işbirliğini geliştirme yönünde adımlar atılmaya başlanmıştır. Savaş 

sonrası dönemde, Birleşik Krallık’ta da, Avrupa’nın yeniden güç kazanabilmesi için bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin 

geliştirilmesi ve bütünleşmenin sağlanması gerektiği düşüncesi hâkim olmuştur. İngiliz devlet insanı Winston Churchill’in 

19 Eylül 1946 tarihinde gerçekleştirdiği Zürih Konuşması sırasında “Avrupa Birleşik Devletleri” fikrini ileri sürmesi bu 

doğrultuda okunabilir. Avrupa bütünleşmesinin ilk adımı ve Avrupa Birliği’nin (AB) yapı taşlarından biri olarak kabul 

edilebilecek Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT), Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg 

olmak üzere altı Batı Avrupa ülkesinin 1951 yılında imzaladığı Paris Antlaşması ile oluşturulmuştur. Kurucu üyeler 

arasında, bütünleşmeyi daha ileri taşımak amacıyla, 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşmaları ile ise, Avrupa Ekonomik 

Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) kurulmuştur. Birleşik Krallık, Avrupa bütünleşmesine 

açık bir biçimde destek vermekle birlikte çeşitli gerekçeler nedeniyle bu yapıların dışında kalmayı tercih etmiştir. Kendi 

tercihiyle kurucu üyeleri arasında yer almadığı AB’ye1 ilk resmi başvurusunu 1961 yılında gerçekleştiren Birleşik 

Krallık’ın üyelik süreci oldukça zorlu olmuştur. İlk iki başvurusu reddedilen ülke ancak üçüncü başvurusu sonrasında, 

1973 yılında AB’ye üye olabilmiştir. Avrupa’nın gerek ekonomik gerekse siyasi ve askeri açılardan en güçlü ülkelerinden 

biri olan Birleşik Krallık’ın AB ile ilişkileri, üyeliği sonrasında da kendine özgü dinamikleri içerisinde barındırmış ve AB’ye 

üyelik ikili ilişkilerdeki sorunları bitirmemiştir. Bu nedenle Birleşik Krallık, sıklıkla, AB’nin “gönülsüz” ya da “Avrupa 

şüpheci” üyesi olarak anılmıştır. Ülke, nihayetinde, 23 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen AB Referandumunda %51.9 

oy oranı ile AB üyeliğinden ayrılma (Brexit) kararı almış ve 31 Ocak 2020 tarihinde üyeliğini sonlandırmıştır. Birleşik 

Krallık’ın AB üyeliğini referanduma taşıma kararı bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çalışmada, Birleşik 

Krallık’ın AB ile ilişkileri ele alınarak, ülkenin üyeliği süresince AB’ye yönelik benimsediği tutumun değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Birleşik Krallık’ın AB karşısında izlediği politikalar incelenecektir. Çalışmanın 

iki araştırma sorusu bulunmaktadır. Bu sorulardan ilki, tarihsel bağlamda Birleşik Krallık’ın AB ile ilişkileri 

incelendiğinde, ülkenin AB’ye yönelik benimsediği tutumun nasıl ve hangi faktörler etrafında şekillendiğidir. İkinci 

araştırma sorusu ise, AB üyeliğini referanduma taşıma kararının, Birleşik Krallık’ın AB’ye yönelik politikaları çerçevesinde 

sürekliliği mi yoksa kırılmayı mı ifade ettiğidir. Tarihsel bağlamda değerlendirildiğinde, AB üyeliğini referanduma taşıma 

kararının Birleşik Krallık’ın AB söz konusu olduğunda sergilediği uyumsuz tutumun devamı niteliğinde olduğu sonucuna 

varılabilir. 

Anahtar Kelimeler: AB Referandumu, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Brexit 
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Abstract 

Following the Second World War, steps were taken to improve cooperation to ensure peace, security, and economic 

development in European continent that witnessed enduring conflicts and wars for centuries. In the post-war period, the 

prevailing thought in the United Kingdom was also to foster cooperation and then achieve integration among European 

countries to empower the continent. The idea of the “United States of Europe” that British statesman Winston Churchill 

put forward in the Zurich Conference on 19th Sept. 1946 can be comprehended in that regard. The Paris Agreement was 

signed in 1951 between six founding Westers European countries, namely Germany, France, Italy, Belgium, Netherlands 

and Luxemburg and created the European Coal and Steel Community (ECSC). The ECSC can be regarded as the very first 

step of European integration and one of the building stones of the EU. Then, the founding members of the ECSC signed 

the Treaties of Roma in 1957 and established the European Economic Community (EEC) and the European Atomic Energy 

Community (EURATOM) to strengthen the integration. Although the UK supported the European integration, it preferred 

not to be involved in those formations for various reasons and was not among the founding members by its own choice. 

The UK made its first official application to the EU2 in 1961  but the accession process of it has been quite challenging. The 

UK could become a member of the EU in 1973 after its third application since the first two applications of it were rejected. 

The UK’s membership in the EU did not end problems in bilateral relations and the country’s relation with the EU had its 

own dynamics even after the membership. Therefore, the UK has often been called a “reluctant” or “Eurosceptical” 

member of the EU. The UK finally voted to leave the EU membership with 51,9% of the votes in the EU Referendum took 

place on 23 June 2016 and left the EU on 31 January 2020. The referendum decision of the UK constitutes the basis of this 

study. This study aims to investigate the UK’s relations with the EU and to evaluate the attitude of the country towards 

the EU during its membership. For this purpose, the policies of the UK concerning the EU will be examined. The research 

questions of this study are twofold. The first question is how and around which factors the stance of the UK’s towards the 

EU is shaped in the historical context. The second research question is whether the decision to hold a referendum on EU 

membership symbolises continuity or breaking point in the UK’s EU policies. In the historical context, it can be concluded 

that the referendum decision of the UK is a continuation of the incompatible attitude of it regarding the EU. 

Keywords: EU referendum, the United Kingdom, the European Union, Brexit 
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11 EYLÜL SALDIRILARI SONRASINDA ABD BUSH YÖNETİMİNİN 
MÜSLÜMANLARA OLAN TUTUMU VE İSLAM DÜNYASINDA VARLIĞINI 

SÜRDÜRME ÇABALARI 

The Attitude of the US Bush Administration to Muslims After the September 11 Attacks 
and Their Efforts to Survive in the Islamic World 

Elnur Hasan MİKAİL* 

Hakan ÇORA** 

Öz  

ABD hükümetinin politikaları, hem İslam dünyasında ABD karşıtlığının yükselmesine hem de Amerikalı Müslümanların 

Amerika Birleşik Devletleri içinde daha fazla yabancılaşmasına neden olmuştur.  Yeni bir Amerikalı Müslüman kimliğinin 

oluşturulmasına yönelik çabalar, muhtemelen yalnızca ABD dış politikalarına değil, ABD yönetiminin ülke içindeki 

gündemine de meydan okuyacaktır. Müslümanlar büyük olasılıkla önümüzdeki yıllarda kesin bir şekilde “öteki” algısına 

dayanan farklı bir kimlik oluşturacak. Bunu yaparken de gerektiğinde Amerikan toplumuna entegre olurken dinlerini 

benimsemelerine izin veren üçüncü bir yol geliştirecekler. Vatanseverlik, Özgürlük, ya da Trump döneminde çıkartılan 

bir çok yasa ve başkanlık kararnameleri gibi sivil özgürlükleri kısıtlayan yasalarda yer alan hükümlere daha fazla 

Müslüman itiraz etmeye başladığında, ABD mahkemeleri hangi tarafı daha çok destekleyecek? Müslümanlar ana akım 

medyada daha etkili bir şekilde temsil edilmenin bir yolunu bulduktan sonra İslam daha mı iyi anlaşılacak yoksa 

Amerikan toplumu daha fazla mı kutuplaşacak? Başka bir deyişle, Amerika Birleşik Devletleri, büyük ve huzursuz 

Müslüman nüfusun sosyal ve politik uyumu tehdit ettiği, giderek kutuplaşan Fransa veya Hollanda yoluna mı gidecek 

yoksa ‘eritme potası’ mitine yönelik en büyük meydan okumayı başarıyla bertaraf edip bu etkili kültürel ve dini gücü 

daha geniş Amerikan kimliğine dahil edecek mi? En azından Müslümanların 11 Eylül saldırılarının ardından hissettikleri 

güvensizliği ve yabancılaşmayı en aza indirecek yeni bir ABD stratejisi geliştirilmelidir, Bush sonrası ne Obama ne de 

Trump bu konuda tam bir kararlılık gösterememişlerdir. Böyle bir strateji geliştirmek ve uygulamak için, ABD hükümeti 

ve siyasal yapısı nihayetinde İslam ve Müslüman kültürü hakkında çok daha eğitimli hale gelmelidir. Üniversiteler son 

yıllarda daha fazla İslami ilim fakültesi kurarak bu ihtiyaca hızlı bir şekilde cevap vermiştir.  Bununla birlikte, yanlış 

bilgilendirilmiş ve önyargılı bir medyanın körüklediği yaygın toplumsal bilgisizlik, ırkçılığa ve zarar verici hükümet 

politikalarına yol açan temel bir sorundur. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Amerika, İslam, 11 Eylül 

Jel Kodları: Z00; Z18 

Abstract 

The policies of the US government have caused both the rise of anti-Americanism in the Islamic world and the more 

alienation of American Muslims within the United States. Efforts to build a new American Muslim identity will likely 

challenge not only US foreign policy but also the US administration's domestic agenda. Muslims will likely form a distinct 

identity within the next decade, strictly based on the perception of the "other". In doing so, they will develop a third way 

that allows them to adopt their religion while integrating into American society when necessary. As more Muslims begin 
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to challenge provisions in laws restricting civil liberties, such as Patriotism, Liberty, or many other laws and presidential 

decrees enacted under Trump, which side will the US courts support more? Will Islam be better understood or American 

society more polarized once Muslims find a way to be represented more effectively in the mainstream media? In other 

words, the United States has successfully overcome the greatest challenge to the increasingly polarized France or the 

Netherlands, or the 'melting pot' myth, where the large and restless Muslim population threatens social and political 

cohesion, thereby expanding this influential cultural and religious power. Will it include it in American identity? At the 

very least, a new US strategy should be developed to minimize the distrust and alienation that Muslims felt after the 

September 11 attacks. After Bush, neither Obama nor Trump could show full determination on this issue. To develop and 

implement such a strategy, the US government and political structure must eventually become much more educated about 

Islam and Muslim culture. Universities have rapidly responded to this need by establishing more Islamic science faculties 

in recent years. However, widespread social ignorance fueled by a misinformed and prejudiced media is a fundamental 

problem that leads to racism and damaging government policies. 

Keywords: International Relations, America, Islam, September 11 
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TÜRKİYE’NİN ENERJİ GELECEĞİ İÇİN RİSKLER VE FIRSATLAR 

Risks and Opportunities for Turkey's Energy Future 

Mustafa NAİMOĞLU* 

Öz 

Yükselen ekonomiler sosyal ve ekonomik potansiyeli bakımından gelişmekte olan ülkeler arasında önemli bir yere 

sahiptir. Türkiye ise yüksek büyüme rakamlarıyla yükselen ekonomiler arasında ileri piyasa ekonomileri arasında 

bulunan bir ekonomidir. 1990 yılına göre 2018 yılında dünya GSYİH’sı %119 artış gösterirken yine aynı dönemde Türkiye 

için bu artış %242 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye gerçekleştirdiği bu artışla küresel ekonominin lokomotifi hükmündedir. 

Gerçekleştirilen bu büyümeler ise kullanılan enerjiyle sağlanmaktadır. 1990 yılına göre 2018 yılında dünya toplam enerji 

tüketimi %63 artış gösterirken yine aynı dönemde Türkiye için bu artış %180 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 

gerçekleştirdiği bu artışla ise küresel enerji tüketiminin de lokomotifi hükmündedir. 2018 yılında dünya enerji kaynakları 

arasında toplam fosil yakıt payı %81 olarak gerçekleşirken Türkiye’de ise %86 gibi çok yüksek olarak gerçekleşmiştir. Fosil 

yakıt payının bu derece yüksek paya sahip olması 1990 yılına göre 2018 yılında dünya CO2 emisyonunun %63 artmasına 

neden olurken, Türkiye’de ise %191 artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla Türkiye kirli bir büyüme 

gerçekleştirmektedir. 1990-2018 döneminde toplam enerji kaynakları arasında dünya fosil yakıt kullanımı yıllık olarak 

ortalama %1.59 artış hızına sahipken dünya yenilenebilir enerji kullanımı ise yıllık olarak ortalama %3.93 artış hızıyla 

dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı olmuştur. Türkiye’de ise yine aynı dönemde toplam fosil yakıt payı yıllık olarak 

ortalama %3.95 artış hızına sahipken yenilenebilir enerji kullanımı ise yıllık olarak ortalama %7.21 artış hızına sahiptir. 

Türkiye’nin enerji kaynakları arasında fosil yakıt payının çok yüksek olması ve yenilenebilir enerji payının ise düşük 

olması Türkiye’de yenilenebilir enerji kullanım hızının yüksek de olsa istenilen seviyede olmadığını göstermektedir. Diğer 

yandan 2018 yılında kullandığı enerjinin %80’ini ithal eden Türkiye için 1990 yılına göre 2018 yılında toplam enerji ithalatı 

%288 artış göstermiştir. Gerçekleşen ithalatın ise fosil yakıt olarak gerçekleşmesi sürdürülebilir bir büyümenin ve enerji 

bağımsızlığının yanında özellikle de COVİD-19 sonrası ihtiyaç duyulan daha temiz ve daha yaşanılabilir bir dünya için 

çok önemli bir tehdittir. Ayrıca nüfus da yaşanan artış da enerji talebini artırarak bu tehdidi artırmaktadır. Bununla birlikte 

fosil yakıt rezervlerinin petrol de 51, doğalgaz da 53, kömür de ise 114 yıl ömrü kalmış olması bu tehdidin şiddetini 

artırmanın yanında Türkiye gibi yüksek oranda fosil yakıt bağımlısı ekonomiler için enerji geleceği konusunda çok büyük 

riskler barındırmaktadır. Yenilenebilir enerji kullanımı ise bu riskleri azaltmanın yanında sürdürülebilir büyüme ve enerji 

güvenliği için çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışmada yüksek oranda fosil yakıt kullanımı sonucu enerji 

geleceğinin çok büyük riskler altında olduğu Türkiye için fosil yakıt talebini artıran/ azaltan faktörler araştırılmaktadır. 

Bunu yaparken reel ekonomik büyüme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY), sanayileşme, ticari açıklık ve karbondioksit 

(CO2) emisyonu ile fosil yakıt talebi arasındaki ilişki 1990-2018 döneminde yıllık verilerle araştırılmaktadır. Yöntem olarak 

geleneksel Engle-Granger ve son yıllarda literatüre kazandırılan güncel Fourier Engle-Granger eşbütünleşme testi 

kullanılmaktadır. Bulgular değişkenler arasında geleneksel Engle-Granger testine göre ortaya çıkmayan uzun dönemli bir 

ilişki Fourier Engle-Granger eşbütünleşme testine göre ortaya çıkmıştır. Diğer yandan Türkiye için uzun dönemde CO2 

emisyonu, sanayileşme ve ticari açıklık fosil yakıt talebini artırırken reel ekonomik büyüme ve DYY fosil yakıt talebini 

azaltmaktadır. 
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Abstract 

Emerging economies have an important place among developing countries in terms of their social and economic potential. 

Turkey, on the other hand, is an economy that is among the advanced market economies among the emerging economies 

with high growth figures. Compared to 1990 in 2018, while the world GDP increased by 119% , this increase was 242% for 

Turkey in the same period. With this increase, Turkey is the locomotive of the global economy. These growths are provided 

by the energy used. While the world's total energy consumption increased by 63% compared to 1990 in 2018, this increase 

was 180% for Turkey in the same period. With this increase, Turkey is also the locomotive of global energy consumption. 

While the share of total fossil fuels among the world's energy resources was 81% in 2018, it was very high at 86% in Turkey. 

Having such a high share of fossil fuels causes a 63% increase in world CO2 emissions compared to 1990 in 2018, while it 

causes an increase of 191% in Turkey. Therefore, Turkey is performing a dirty growth. In the 1990-2018 period, world fossil 

fuel use among total energy sources had an annual average increase of 1.59%, while world renewable energy use was the 

fastest-growing energy source in the world with an annual average increase of 3.93%. In Turkey, on the other hand, while 

the share of total fossil fuels has an annual average rate of increase of 3.95%, renewable energy use has an annual average 

rate of increase of 7.21%. The fact that the share of fossil fuels among Turkey's energy resources is very high and the share 

of renewable energy is low indicates that the rate of use of renewable energy in Turkey is not at the desired level, even if 

it is high. On the other hand, for Turkey, which imported 80% of the energy it used in 2018, total energy imports increased 

by 288%  compared to 1990 in 2018. The realization of imports as fossil fuels is a very important threat to a cleaner and 

more livable world, which is needed especially after COVID-19, as well as sustainable growth and energy independence. 

In addition, the increase in population increases this threat by increasing the energy demand. However, the fact that fossil 

fuel reserves have a lifespan of 51 years in oil, 53 years in natural gas, and 114 years in coal increases the severity of this 

threat. In addition, this situation poses great risks for the energy future for highly fossil fuel-dependent economies like 

Turkey. The use of renewable energy, on the other hand, offers very important opportunities for sustainable growth and 

energy security as well as reducing these risks. In this study, the factors that increase/decrease the fossil fuel demand for 

Turkey, where the energy future is under great risks as a result of the high use of fossil fuels, are investigated. While doing 

this, the relationship between real economic growth, Foreign Direct Investments (FDI), industrialization, trade openness, 

and carbon dioxide (CO2) emissions, and fossil fuel demand is investigated with annual data for the period 1990-2018. As 

the method, the traditional Engle-Granger and the recent Fourier Engle-Granger cointegration test, which has been 

introduced to the literature in recent years, are used. According to the traditional Engle-Granger test, no long-term 

relationship was found between the variables. However, a cointegration relationship was found according to the Fourier 

Engle-Granger cointegration test. On the other hand, while CO2 emissions, industrialization, and trade openness increase 

the fossil fuel demand in the long run, real economic growth and FDI decrease the fossil fuel demand for Turkey. 

Keywords: Sustainable growth, energy security, fossil fuel demand, Turkey 
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BRICS-T ÜLKELERİNDE ÖZEL SAĞLIK HARCAMALARININ İNSANİ KALKINMA 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

The Impact of Private Healthcare Expenditure on Human Development in BRICS-T 
Countries 

Muhsin TAN* 

Doğan BARAK** 

Öz 

İnsani kalkınmayı etkileyen en önemli unsurlardan birisi sağlık alanında yapılan harcamalardır. Sağlığa yapılan 

harcamalar beklenen yaşam süresinin artmasına etki etmesinin yanında sağlıklı bir toplum ortaya çıkarmasından dolayı 

sağlık harcamalarının kalkınma üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Sağlık harcamalarının iki 

önemli ayağı bulunmaktadır. Bunlar kamu sağlık harcamaları ve özel sektör sağlık harcamalarıdır. İnsani kalkınma 

açısından BRICS-T ülkeleri 2000-2018 arası dönem için değerlendirildiğinde Brezilya’da 2000 yılına göre 2018 yılında 

insani kalkınmadaki değişim %11.24 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum Rusya, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney 

Afrika ve Türkiye’de sırasıyla %12.27, %29.69, %28.40, %12.04 ve %23.78 olarak gerçekleşmiştir. İnsani kalkınmadaki en 

fazla değişim %29.69 ile Hindistan’da gerçekleşirken, insani kalınmadaki en az değişim %11.24 ile Brezilya’da 

gerçekleşmiştir. Bu çalışmanın amacı BRICS-T (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika ve 

Türkiye) ülkelerinde 2000-2018 dönemi için insani kalkınmada özel sağlık harcamalarının rolünü ortaya koymaktır. Bu 

amaç doğrultusunda ülkeler arasındaki yatay kesit bağımlılığı ve değişkenlerin durağanlık özellikleri incelendikten sonra 

Panel ARDL (Autoregressive Distributed Lag-Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif) tahmincisinin önermiş olduğu PMG 

(Pooled Mean Group-Havuzlanmış Ortalama Grup) modeli uygulanmıştır. Pesaran, Shin ve Smith (1999) tarafından 

geliştrilen PMG yöntemi, değişkenlerin düzeylerinde (I (0)) veya birinci farklarda (I (1)) durağan olup olmadığına 

bakılmaksızın uzun dönemli ilişkinin test edilmesini sağlar. PMG modelinden elde edilen sonuçlara göre, toplam sağlık 

harcamalarının ve özel sektör sağlık harcamalarının insani kalkınma üzerindeki etkisi pozitif ve istatiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Sonuçlar göz önüne alındığında BRICS-T ülkelerinin insani gelişmişlik düzeyinde gözle görülür 

iyileştirmeyi gerçekleştirebilmeleri için özel sağlık harcamalarını önemli ölçüde arttırmaları ve bu doğrultuda özel 

sektördeki yatırımları teşvik etmeleri gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnsani kalkınma endeksi, özel sağlık harcamaları, toplam sağlık harcamaları 

Jel Kodları: I15; I18 

Abstract 

One of the most important factors affecting human development is the private health expenditures. It is a fact that health 

expenditures have a positive effect on human development, so health expenditures affect the increase in life expectancy 

and create a healthy society. There are two important elements of health expenditures. These are public health 

expenditures and private sector health expenditures. In terms of human development, BRICS-T countries are evaluated 

for the period between 2000 and 2018, and the increase in human development in Brazil in 2018 compared to 2000 is 11.24%. 

The increase in human development is 12.27%, 29.69%, 28.40%, 12.04% and 23.78% for Russia, India, China, South Africa 

and Turkey, respectively. As the countries are compared, the highest increase in human development occurred in India 

with 29.69%, while the least increase is in Brazil with 11.24%. The aim of this study is to reveal the effect of private health 
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expenditures on human development in the BRICS-T (Brazil, Russia, India, China, South Africa and Turkey) countries for 

the period 2000-2018. For this purpose, the cross-sectional dependence between the countries and the stationarity 

properties of the variables are examined, and then the PMG (Pooled Mean Group) model proposed by the Panel ARDL 

(Autoregressive Distributed Lag) estimator is applied. The PMG method, developed by Pesaran, Shin, and Smith (1999), 

allows testing the long-run relationship regardless of whether the variables are stationary at levels (I (0)) or at first 

differences (I (1)). According to the results obtained from the PMG model, the effect of total health expenditures and private 

sector health expenditures on human development is found to be positive and statistically significant. Considering the 

results, BRICS-T countries need to significantly increase their private health expenditures and encourage investments in 

the private sector in order to achieve improvement in the level of human development. 

Keywords: Human development index, private health expenditure, total health expenditure 

Jel Codes: I15; I18 
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ALTIN RİSKİ VE FİYAT İLİŞKİSİNİN KEŞFİ: DCC GARCH UYGULAMASI 

Discovering the Relationship of Gold Risk and Price: DCC GARCH Application 

Ethem KILIÇ* 

Öz 

Firmaların veya piyasaların riskini temsilen “oynaklık”, “hareketlilik” gibi anlamlara gelen volatilite kavramı 

kullanılmaktadır. Finans literatürüne göre volatilite kavramı; bir finansal varlığın belirli bir gözlem aralığındaki 

dalgalanmalar ile ifade edilmektedir. Bu dalgalanmalar veya başka deyişle volatilite ile piyasaların riskini ölçmek 

mümkün olduğu gibi piyasalar arasındaki volatilite etkileşimi ile de piyasalar arasındaki risklerin birbirini etkileme 

düzeyleri belirlenebilmektedir. Bu sayede piyasaların birbiriyle getiri ilişkisi yanında risk ilişkisi ortaya konulmakta ve 

yatırımcılara portföy çeşitlendirmesi açısından önemli katkılar sunulmaktadır. Çalışmanın temel amacı altının ölçülebilen 

risk algısının altın fiyatları üzerindeki volatilite yayılım etkisi araştırılmaktadır. Bu kapsamda çalışmada altın risk, altın 

spot ve altın vadeli endeksleri kullanılmıştır. Çalışamada 16.03.2011 – 03.09.2021 dönemine ait veriler kullanaılarak altının 

risk faktörünün altın fiyatları üzerindeki volatilite yayılımı DCC-GARCH modeli yardımıyla incelenmiştir. Bollerslev, 

Engle ve Wooldridge (1988) tek değişkenli ARCH ve GARCH modellerinin geliştirilmesi ile çok değişkenli GARCH 

modelleri ortaya koymuşlardır. Çok değişkenli GARCH modeli için “VEC parametrizasyonu” geliştirmişler ve çok 

değişkenli GARCH modelini VEC-GARCH modeli olarak ifade etmişlerdir. Engle ve Kroner (1995), VEC 

parametrizasyonundan kaynaklı bazı problemlerin olmasından dolayı BEKK parametrizasyonunu kullanarak BEKK-

GARCH modelini geliştirerek literatüre kazandırmışlardır. Bollerslev (1990) ise çok değişkenli GARCH modellerinde 

koşullu varyansın yanı sıra koşullu korelasyonları dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir. Bu nedenle “Sabit Koşullu 

Korelasyonlar” (Constant Conditional Correlations, CCC) parametrizasyonunu geliştirmiştir. Böylece çok değişkenli 

GARCH modelleri CCC-GARCH olarak literatüre kazandırılmıştır. CCC-GARCH modellerinde kullanılan koşullu 

korelasyon parametresinin yerine Tse ve Tsui (2002) ve Engle (2002) “Dinamik Koşullu Korelasyon” (Dynamic Conditional 

Correlations, DCC) parametrizasyonunu kullanmışlardır. DCC-GARCH modeli, volatilite etkileşimi ve aktarımı 

belirlerken aynı zamanda değişkenler arasındaki ilişkiyi de belirtmektedir. Altın risk, altın spot ve altın vadeli 

değişkenlerinin volatilitesinin kalıcı olduğu tespit edilmiştir. Altın riskten, altın spot ve altın vadeliye doğru tek yönlü 

volatilite etkileşimi bulunmaktadır. Ayrıca altın spot ile altın vadeli arasında karşılıklı volatilite yayılımı gerçekleşleştiği 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Altın fiyatı, risk, DCC-GARCH. 

Jel Kodları: C58; E44; G10 

Abstract 

The concept of volatility, which means "volatility" and "mobility", is used to represent the risk of companies or markets. 

According to the finance literature, the concept of volatility; It is expressed by fluctuations in a certain observation interval 

of a financial asset. It is possible to measure the risk of the markets with these fluctuations, or in other words, volatility, as 

well as the volatility interaction between the markets, and the level of influence of the risks between the markets can be 

determined. In this way, the risk relationship as well as the return relationship of the markets with each other is revealed 

and important contributions are made to the investors in terms of portfolio diversification. The main purpose of the study 

is to investigate the volatility spillover effect of the measurable risk perception of gold on gold prices. In this context, gold 
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risk, gold spot and gold futures indices were used in the study. In the study, the volatility spread of gold's risk factor on 

gold prices was examined with the help of DCC-GARCH model, using the data for the period 16.03.2011- 03.09.2021. 

Bollerslev, Engle and Wooldridge (1988) introduced multivariate GARCH models with the development of univariate 

ARCH and GARCH models. They developed "VEC parameterization" for the multivariate GARCH model and expressed 

the multivariate GARCH model as the VEC-GARCH model. Engle and Kroner (1995) developed the BEKK-GARCH model 

using the BEKK parameterization and brought it to the literature due to some problems arising from the VEC 

parameterization. Bollerslev (1990) stated that in multivariate GARCH models, conditional correlations should be taken 

into account as well as conditional variance. For this reason, he developed the "Constant Conditional Correlations" (CCC) 

parameterization. Thus, multivariate GARCH models were introduced to the literature as CCC-GARCH. Instead of the 

conditional correlation parameter used in the CCC-GARCH models, Tse and Tsui (2002) and Engle (2002) used the 

"Dynamic Conditional Correlations, DCC" parameterization. While the DCC-GARCH model determines the volatility 

interaction and transfer, it also indicates the relationship between the variables. It has been determined that the volatility 

of gold risk, gold spot and gold futures variables is permanent. There is a one-way volatility interaction from gold risk to 

gold spot and gold futures. In addition, it has been determined that there is a mutual volatility spread between gold spot 

and gold futures. 

Keywords: Gold price, risk, DCC-GARCH. 

Jel Codes: C58; E44; G10 

 

  



 

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar 

International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, 

Interrogations 

51 

 

GÜMÜŞ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ VE SPOT PİYASALARI ARASINDAKİ 
İLİŞKİ 

Relationship Between Silver Future Contracts and Spot Markets 

Ethem KILIÇ* 

Mahmut UÇAKTÜRK** 

Öz 

Kıymetli madenler, finansal piyasalardan doğrudan yatırım aracı olarak kullanıldığı gibi finansal araçlar içinde dayanak 

varlıklar oluşturmaktadır. Kıymetli madenler arasında gümüşün yaygın olarak kullanıldığı dikkat çekmektedir. Gümüş 

yatırımcıları tarafından mücevharat olarak talep edilmesinin yanı sıra endüstriyel alanlarda da talep edilmektedir. Bu 

nedenle gümüş finansal piyasalarda oldukça önem arz eden bir yatırım aracı olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın amacı 

gümüş vadeli işlem sözleşmeleri ile spot piyasaları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu doğrultuda çalışmada 16.03.2011–

03.09.2021 dönemine ait günlük veriler kullanılmıştır. Değişkenlere ait veriler investing.com adresinden alınmıştır. 

Analizler Eviews 9 paket programıyla yapılmıştır. Öncelikle değişkenlere ait durağanlık sınamaları yapılmış olup 

değişkenlerin seviye değerlerinde durağan olmadıkları yani birim kök içerdikleri birinci fark değerlerinde 

durağanlaştıkları tespit edilmiştir. Gümüş vadeli işlem sözleşmeleri ile spot piyasaları arasındaki uzun vadeli ilişkiyi 

belirlemek amacıyla Johansen Eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda değişkenlerin uzun vadede 

eşbütünleşik oldukları tespit edilmiştir. Değişkenlerin arasındaki nedensellik ilişkisini tespit etmmek için Granger 

nedensellik testi uygulanmıştır. Değişkenlerin arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu saptanmıştır. Gümüş vadeli 

işlem sözleşmeleriyle spot piyasalarının karşılıklı olarak birbirlerinden etkilenmeleri, hangi piyasanın diğerini daha önce 

etkilediği durumunu ortaya çıkarmaktadır. Gümüş yatırımcıları portföylerini oluştururken vadeli ve spot fiyatlarını 

beraber değerlendirerek risklerini minimize etmeye çalışabilirler. Gümüş üretici ve tüketicileri, alım satım kararlarını 

verdiklerinde gümüş vadeli işlem piyasasındaki fiyatları takip ederek doğru zamanda doğru kararlar alabilirler.  

Anahtar Kelimeler:  Gümüş, vadeli işlemler sözleşmesi, spot piyasaları. 

Jel Kodları: C58; E44; G10 

Abstract 

Precious metals are used as a direct investment tool from financial markets as well as forming underlying assets in financial 

instruments. It is noteworthy that silver is widely used among precious metals. In addition to being demanded by silver 

investors as jewellery, it is also demanded in industrial areas. For this reason, it can be said that silver is a very important 

investment tool in financial markets. The aim of this study is to investigate the relationship between silver futures contracts 

and spot markets. In this direction, daily data for the period 16.03.2011–03.09.2021 were used in the study. The data of the 

variables are taken from investing.com. Analyzes were made with the Eviews 9 package program. First of all, the 

stationarity tests of the variables were made and it was determined that the variables were not stationary at the level 

values, that is, they became stationary at the first difference values that they contain. The Johansen Cointegration test was 

applied to determine the long-term relationship between silver futures contracts and spot markets. As a result of the 

analysis, it has been determined that the variables are cointegrated in the long run. Granger causality test was applied to 
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determine the causal relationship between the variables. It was determined that there was a bidirectional causality 

relationship between the variables. The mutual influence of silver futures contracts and spot markets reveals the situation 

in which one market affects the other first. Silver investors can try to minimize their risks by evaluating forward and spot 

prices together while forming their portfolios. Silver producers and consumers can make the right decisions at the right 

time by following the prices in the silver futures market when they make their buying and selling decisions. 

Keywords: Silver, futures contract, spot markets 
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RUSLARIN ORTA ASYA’DA YAYILMASI 

Expansion of Russians in Central Asia 

Abdulhakim ALTUN* 

Öz 

Küresel bir aktör olarak Rusya, ekonomik, askeri ve siyasi anlamda dünya siyasetini önemli ölçüde etkileyen bir devlet 

konumundadır. Rusya’nın böylesine etkili olabilmesinin çeşitli faktörleri olmakla birlikte öncelikle tarihsel süreç içerisinde 

geçirdiği aşamaları incelemek gerekmektedir. Günümüz Rus devletinin ortaya çıkış tarihi takriben IX. yüzyıl olduğu 

düşünülmektedir. Bu tarihten itibaren önceleri gruplar halinde kurdukları topluluklar daha sonradan Knezlik adı verilen 

beyliklere dönüşmüş ve birden çok Knezlik ortaya çıkmıştır. Moğol Altın Orda Devleti tarafından istila edilmiş ve bunun 

sonucu olarak Rus halkı devletleşmeyi öğrenmiştir. Bu bağlamda Rusların fetih geleneğini Moğollar’dan öğrendikleri 

düşünülebilir. Çünkü yaklaşık 200-250 yıl süre Moğol hâkimiyetinin sonucunda Rus siyaset geleneği önemli ölçüde 

farklılık göstermiştir. Altın Orda Devleti’nin iç kargaşalarla meşgul olması Ruslara ilk yayılmacılık fırsatını vermiş ve Altın 

Orda Devleti’nin 15. yüzyılın başlarında Kırım, Kazan, Astrahan, Sibir ve Nogaylar adında hanlıklara bölünmesini 

müteakip Hanlıkları teker teker ele geçirmiştir. Coğrafi, iktisadi ve güvenlik ekseninde ihtiyaçlarını Orta Asya’yı işgal 

ederek gidermişlerdir. Orta Asya’nın Çarlık Rusya için önemi; yalnız güney sınırlarını güvende tutmak değil 

ticari/ekonomik perspektif üzerine yorumlamak mümkündür. Orta Asya’nın neredeyse tamamının 30 yıl gibi bir sürede 

Rusların eline geçmesinin sebebi muhtemelen askeri anlamda Ruslara karşılık verecek güçlü bir devletin ve buna bağlı 

olarak bir ordunun olmaması olarak değerlendirilebilir. Bolşevik Devrimi ve sonrasında Sovyetlerin yıkılması ile 

bağımsızlığını kazanan eski SSCB ülkelerini çeşitli argümanlarla kontrol altında tutmaya devam etmiştir. Bağımsızlık 

sonrası Orta Asya devletlerinde kalan Rus nüfusun (Rus Diasporası), yaşadıkları devletlerin hem etnik ve demografik 

yapısını etkilemiş hem de iç politikalarına müdahale fırsatı vermekte ve nihayetinde, Orta Asya’da Rus diasporasının 

varlığı Rusya’nın bölgeye tedrici olarak hegemonya oluşturmasında etkili enstrümanlardan biri haline gelmiştir. 

Rusya’nın Orta Asya’ya yönelik bir diğer yayılma enstrümanı ise enerji, doğal kaynaklar ve enerji ikmal hatlarıdır. Orta 

Asya’daki enerji kaynaklarının Avrupa’ya ulaşımı noktasında Rusya kilit rol oynamaktadır. Rusya enerji kozunu yalnızca 

Orta Asya’ya karşı değil Avrupa’ya karşı da yaptırım aracı olarak kullanmaktadır. Konumu itibariyle Rusya’nın milli 

çıkarları ve güvenliği açısından vazgeçilmez olan Orta Asya, ayrıca tampon bölge görevi de görmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında bağımsızlıkları sonrasında bile Rusya “yakın çevre” doktrini çerçevesinde Orta Asya ülkeleri üzerindeki 

tahakkümünü devam ettirmektedir. Bu itibarla; Rusya’nın Orta Asya üzerindeki hegemonyası sürdürülebilir 

görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Rusya, Orta Asya, Türkistan, SSCB, Sovyetler, Yayılmacılık 

Jel Kodları: N9; N95; B0 

Abstract 

As a global actor, Russia is a state that significantly affects world politics in economic, military and political terms. 

Although there are various factors for Russia to be so effective, first of all, it is necessary to examine the stages it has gone 

through in the historical process. Today’s Russian state was built approximately in IX. century. As of this date, the 

communities that they established in groups later turned into principalities called Knezliks and more than one principality 
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emerged. It was invaded by the Mongolian Golden Horde State, and as a result, the Russian people learned to become a 

state. In this context, it can be thought that the Russians learned the tradition of conquest from the Mongols. Because, as a 

result of the Mongol domination for about 200-250 years, the Russian political tradition differed significantly. The Golden 

Horde State's preoccupation with internal turmoil gave the Russians the first opportunity for expansion, and following 

the division of the Golden Horde State into khanates named Crimea, Kazan, Astrakhan, Sibir and Nogays at the beginning 

of the 15th century, they captured the khanates one by one. They met their geographical, economic and security needs by 

invading Central Asia. Importance of Central Asia for Tsarist Russia; It is possible not only to keep the southern borders 

safe, but also to interpret it from a commercial/economic perspective. The reason why almost all of Central Asia fell into 

the hands of the Russians in a period of 30 years can probably be evaluated as the absence of a strong state and, accordingly, 

an army to respond to the Russians militarily. With the Bolshevik Revolution and the collapse of the Soviet Union, it 

continued to keep the former USSR countries under control with various arguments. The Russian population (Russian 

Diaspora), who remained in the Central Asian states after independence, both affected the ethnic and demographic 

structure of the states they lived in and gave the opportunity to intervene in their domestic policies, and ultimately, the 

presence of the Russian diaspora in Central Asia became one of the effective instruments for Russia to gradually establish 

hegemony in the region. has arrived. Another expansion instrument of Russia towards Central Asia is energy, natural 

resources and energy supply lines. Russia plays a key role in the transportation of energy resources in Central Asia to 

Europe. Russia uses its energy trump card not only against Central Asia but also against Europe as a sanction tool. Central 

Asia, which is indispensable for Russia's national interests and security due to its location, also serves as a buffer zone. 

From this point of view, even after their independence, Russia continues its dominance over Central Asian countries within 

the framework of the "near environment" doctrine. In this respect; Russia's hegemony over Central Asia appears to be 

sustainable. 

Keywords: Russia, Central Asia, Turkestan, USSR, Soviets, Expansionism. 
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İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI: İRAN-AZERBAYCAN GERİLİMİ VE TÜRKİYE 

Second Karabakh War: Iran-Azerbaijan Tension and Turkey 

Mehmet KAYA* 

Elif POLAT** 

Öz 

2020 yılında Azerbaycan, yaklaşık 30 sene işgal altında kalan toprağını İkinci Karabağ Savaşı ile Ermenistan’dan geri 

almayı başarabilmiştir. Rusya arabuluculuğu ile 9 Kasım 2020’de imzalanan ateşkes mutabakatında ismi geçmediği halde 

Türkiye’de, Barış Komisyonunun himayesinde bölgeye asker gönderme imkanına sahip olmuştur. Bölgenin önemli 

aktörlerinden birisi olan İran ise, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışma sürecinde sergilediği davranışlar 

nedeniyle hem Azerbaycan kamuoyunun tepkisine maruz kalmış hem de kendi içindeki Türkler tarafından eleştirilmiştir. 

İran’ın bu tutumu, onu sürece dahil edecek argümanlardan yoksun bırakmıştır. Türkiye’nin savaş sürecinde Azerbaycan’a 

askeri ve lojistik destek vermesi, İran’ı rahatsız etmiştir. Bakü’deki Zafer Geçidi’ne davet edilen Türkiye Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın “Aras’ı Ayırdılar” dizesinin geçtiği şiiri okuması, dönemin İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’in 

sert tepkisi ile karşılanmıştır. Ayrıca İran’ı rahatsız eden bir diğer durumun da son dönemlerde İsrail’in bölge üzerinde 

artan etkisi olmuştur. Bu süreçte İran gazetelerinde, İsrail’in Tahran’a yönelik herhangi bir saldırısından İlham Aliyev’in 

sorumlu tutulacağı izlenimi açıkça verilmektedir. İran’ın işgal altında bulunan Hankendi’ye ısrarla Azerbaycan toprakları 

üzerinden nakliyat yapması üzerine tır şoförlerinin yakalanması, İranlı yetkililerin cepheye giderek Ermenistanlı askerleri 

ziyaret etmeleri ve fotoğraf çektirmeleri, Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan arasında ortak askeri tatbikatın yapıldığı 

sıralarda, İranlı din adamlarının Azerbaycan’ı suçlayan ifadeleri iki taraf arasındaki gerginliğin dozunu arttırmıştır. 

Azerbaycan’ın, İran’ın düşmanca tavrına karşılık, dini rehber Ayetullah Hamaney’in temsilcisi Ocaknejad’ın Bakü’deki 

ofisini kapatması, İran için telafisi zor büyük bir kayıp olarak görülmektedir. Ermenistan’ın 30 yıl boyunca İran için vekil 

bir güç işlevi görerek, Azerbaycan ve Türkiye arasında olası bir jeopolitik iş birliğini engellemesi, İran ve Rusya açısından 

olumlu karşılanmıştır. Son yaşananların İran aleyhine gelişmesi ve yıllarca iş birliği yaptığı Ermenistan’ın iki Türk devleti 

arasındaki tampon bölgeden çekilmesi, onu zor duruma sokmuştur. Bu bağlamda çalışma, İkinci Karabağ Savaşı ve 

sonrasında bölgede değişen dinamiklerin Azerbaycan, İran ve Türkiye üzerindeki etkisini ve olası yansımalarını 

incelemeyi hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: İşgal, Karabağ Savaşı, İran’ın Tutumu, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan. 

Jel Kodları: F51 

Abstract 

Azerbaijan has been able to take back its land, which was occupied for about 30 years, from Armenia with the second 

Karabakh War in 2020.Turkey has the opportunity to send soldiers to the region under the auspices of the Peace 

Commission, although its name was not mentioned in the agreement, in the ceasefire signed with the mediation of Russia 

on November 9, 2020. Iran, one of the important figures of the region, has been both exposed to the reaction of the 

Azerbaijani public and criticized by the Turks within it, due to its behavior during the conflict between Azerbaijan and 

Armenia. This attitude of Iran has deprived it of arguments to include it in the process. Turkey has disturbed Iran that it 
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has given military and logistical support to Azerbaijan during the war. When Turkish President Recep Tayyip Erdogan, 

who was invited to the Victory Parade in Baku, recited the poem with the line "Aras’ı Ayırdılar'', He had met a harsh 

reaction of Cevat Zarif who was the Iranian Foreign Minister of the time. Furthermore, another condition that disturbs 

Iran has recently been the increasing influence of Israel on the region. The impression has clearly been given in Iranian 

newspapers that Ilham Aliyev will be held responsible for any Israeli attack on Tehran in this process. The arrest of the 

truck drivers after Iran insistently transports them to the occupied Khankendi over Azerbaijani territory,The Iranian 

authorities' visits to the Armenian soldiers at the front and their photos that is taken, and the statements of the Iranian 

clergy accusing Azerbaijan during the joint military exercise among Azerbaijan, Turkey and Pakistan increased the tension 

between the two sides. Azerbaijan's closing of office in Baku, the representative of the religious guide Ayatollah Khamenei 

who has been in response to Iran's hostile attitude, is seen as a great loss for Iran that cannot be compensated. The fact that 

Armenia prevented a possible geopolitical cooperation between Azerbaijan and Turkey by seeing it as a proxy power for 

Iran for 30 years was welcomed by Iran and Russia. The recent developments against Iran and the withdrawal of Armenia, 

with which it has been collaborating for years, from the buffer zone between the two Turkish states,has put it in a difficult 

situation. In this context, the research aims to examine the impact and possible reflections of the changing dynamics in the 

region after the Second Karabakh War on Azerbaijan, Iran and Turkey. 

Keywords: Occupation, Karabakh War, Iran’s Attitude, Turkey, Azerbaijan, Armenia. 
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“BLOKLAR YIKILIRKEN…”: SSCB’NİN DAĞILMASI SONRASINDA DİYANET 
AYLIK DERGİ’DE DIŞ POLİTİK SÖYLEMLER 

“While Bricks Were Shattered...”: Political Discourses in the Religious Affairs' Monthly 
Journal After the Dissolution of USSR 

Selin ŞAHİN* 

Öz 

SSCB’nin 1990’ların başında dağılması ve uluslararası sistemin yeniden yapılanması Türk Dış Politikası’nda da yeni 

arayışları beraberinde getirmiştir. Orta Asya’dan Balkanlar’a, Orta Doğu’dan Kafkasya’ya kadar ortaya çıkan güç 

boşluklarını değerlendirme arayışında olan Türkiye bu bölgelere yönelik yeni bir dış politika teşekkül ettirme arayışını 

ortaya koymuştur. Bu arayış yalnızca dış politikayı şekillendiren kişi ve kurumların değil devletin farklı unsurlarının da 

eylem ve söylem üretmesini yanında getirmiştir. Bu unsurlardan biri de Diyanet İşleri Başkanlığı olmuştur. Diyanet İşleri 

Başkanlığı bu dönemden itibaren özellikle Müslüman nüfusun çoğunluğu teşkil ettiği ve tarihi süreç içerisinde kültürel 

ortaklıkların tesis edildiği ülkelerle alakalı dış politika yapım sürecinin aktörlerinden biri olmuştur. Bunun yanında 

Diyanet İşleri Başkanlığı Ocak 1991’den itibaren neşretmeye başladığı Diyanet Aylık Dergi’de sıklıkla Türk Dış Politikası’nı 

gündemine taşımış, Türkiye’nin yeni dünya sistemi içerisinde alacağı pozisyon ve üreteceği politikalar hususunda görüş 

bildirmiştir. Ocak 1991’de çıkan ilk sayının kapağındaki “Bloklar Yıkılırken… 21. Yüzyıl Ne Getirecek?” ifadeleri bu 

durumun daha ilk sayıda işareti olmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı bahsi geçen dergide sıklıkla dış politika meselelerine 

yer vermiştir. Bunun yanında Diyanet Aylık Dergi’de dış politika yalnızca üzerine söylem üretilen bir konu olmamış 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dış politikanın bir unsuru olarak ortaya koyduğu çeşitli faaliyetlere de dergide sıkça yer 

verilmiştir. Bu doğrultuda söylem analizi yönteminin kullanılacağı çalışmada 1990’larda Diyanet Aylık Dergi’de yer alan 

dış politik söylemler tetkik edilecektir. Çalışmanın neticesinde varılan sonuç Diyanet İşleri Başkanlığı’nın SSCB’nin 

yıkılmasının ardından özellikle Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu bölgelerde dış politika yapımı hususunda etkin 

hale getirildiği ve Diyanet Aylık Dergi vasıtası ile dış politika hususunda gerek söylem üretildiği gerekse Başkanlığın ortaya 

koyduğu faaliyetlerin dergide kendisine yer bulduğu olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türk dış politikası, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Aylık Dergi 

Jel Kodları: Z0; Z00 

Abstract 

Dissolution of USSR at the beginning of 90's and restructuring of international system has implied new seekings in Turkish 

foreing policy. Turkey wanted to have benefit from the power gaps which occurred from Middle Asia to Balkans and from 

Middle East to Caucasia, it has exhibited its seeking of new foreign policies directed these areas. This seeking has implied 

to not only people and institution that shaped foreign policies but also government's different aspects in order to produce 

action and discourse. One of these aspects are the Presidency of Religious Affairs. It had been the one of the actors that 

produced foreign policies between the countries that have cultural overlap and majority of Muslim population. In addition, 

a journal which had been published since 1991 by Presidency of Religious Affairs called Monthly Journal of Religious Affairs 

had Turkish Foreign Policies in its agenda and presented opinios about Turkey's position in the new system of world and 

which policies will be produced. 'While bricks were shattered... What Will 21st Century Bring?' statement in the first issue 

of the journal has given the sign of the situation and Presidency of Religious Affairs frequently used foreign policies in the 

                                                           
* Dr. Arş. Grv., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü, selin.sahin@dpu.edu.tr, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0071-6554. 



 

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar 

International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, 

Interrogations 

58 

 

journal. In addition that, Monthly Journal of Religious Affairs has not only produced discourses about foreign policy but also 

it has put various events as a factor of foreign policies and discussed. In this direction within discourse analysis method, 

the foreign policies discourses which publish in Monthly Journal of Religious Affairs on 90's will be examined. The result 

of the study shows that, the Presidency of Religious Affairs had been active about foreign policies on the places where 

major population is Muslim afer dissolution of USSR. By the help of Monthly Journal of Religious Affairs, discourses about 

foreign policies had been produced and events of the Presidency had found a place in the journal. 

Keywords: Turkish foreign policy, Presidency of Religious Affairs, Monthly Journal of Religious Affairs 
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ABD VE İRAN İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM VE STRATEJİK DENGE ARAYIŞI 

A New Era and the Seek for Strategic Balance in US-Iran Relations 

Yasemin KONUKCU* 

Öz 

2018 yılından itibaren Donald Trump yönetimi, İran’ın nükleer kapasitesini geliştirmesi ve dış politikasına karşılık olarak 

güçlü ve çok taraflı ekonomik yaptırımlara başvurmuştur. ABD siyasetinin kıdemli siyasetçisi Joe Biden 2020 yılının 

sonunda başkan seçildiğinde ise Washington-Tahran ilişkilerinde müzakere masasının yeniden ve kısa sürede kurulacağı 

varsayılıyordu. Bu çerçevede Trump'ın iptal ettiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) yeniden tartışılması gündeme 

gelmiştir. Biden yönetimi, İran’a "maksimum baskı" politikasının başarısızlığını, Avrupalı müttefikleri ile hareket ederek 

aşacağını ön görmüştür. Bu strateji, İran ile yapılması planlanan müzakerelerin küresel nükleer silahsızlanmanın bir 

parçası olarak ele alınabileceğini göstermektedir. Küresel nükleer silahsızlandırma rejiminin güçlendirilmesi, ABD’nin 

geleneksel müttefikleri ile inşa etmeye çalıştığı iş birliği zeminine de katkı sunabilir. Biden’ın dış politika yaklaşımı, 

Demokrat Parti’nin küresel liberal enternasyonalist kanadını temsil etmekle birlikte, aynı zamanda Washington 

yönetiminin bölgede derin bir güven kaybı yaşadığı gerçeği ile yüzleştiğini de göstermektedir. Diğer taraftan 

Afganistan’dan hızla çekilme kararı alan ABD, Suriye yönetiminin Arap ülkeleri ile ilişkilerini onarma sürecine girdiği 

süreçte Suriye’den de çekilmeyi tartışmaya açmıştır. Suriye’nin diplomatik izolasyonunun sona erdirilmesi çabasına karşı 

çıkmaması veya dolaylı olarak desteklemesi ABD’nin, orta ve uzun vadede reel politiğe dönmüş olduğunu 

göstermektedir.  Bunun yanında Körfez ülkeleri, reel politik açıdan gönülsüzce destekledikleri Irak işgali, siyasi ve 

jeopolitik olarak bölgeyi sarsan Arap Baharı ve Suriye İç Savaşı’nın yarattığı kaos ve dengesizlik nedeniyle bölgede 

yeniden inisiyatif alma arayışındadırlar. Diğer taraftan 2021 yılında İran kamu politikasının kıdemli ismi ve muhafazakâr 

din adamı İbrahim Reisi cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Tahran yönetimi, ABD’nin Suriye ve Afganistan’daki 

adımlarını güvenlik perspektifi öncelikli olmak üzere yakından takip etmektedir. ABD’nin bölgenin karmaşık 

sorunlarından askeri olarak çekiliyor olması İran için yeni dengeleri ve stratejik sorunları gündeme getirmektedir.  Buna 

ilaveten İran siyasetinde ekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle ülkede yetersiz “iç konsensüsün” varlığını gözlemlemek 

mümkündür. Bu çerçevede Reisi, bölgede kritik bir çatışmanın ve rekabetin gündeme gelmesi durumunda iç sorunlarla 

doğrudan yüzleşmek zorunda kalabilir. İç siyasette kutuplaşma ve toplumun belli kesimlerinin devlete veya otoriteye 

yabancılaşması sorunu, ABD-İran arasındaki orantılı sorunlardan biridir.  Bu çerçevede ABD-İran hükümetleri, 

diplomatik açıdan riskli yeni mecralar yaratmaktansa ilişkileri “sönük” tutmak şeklinde bir yol izlemektedir. Ancak, 

Cumhuriyetçi Parti’ye yakın kaynaklar İran’ı ve izlediği politikaları ABD’nin bölgesel çıkarları için varoluşsal bir tehdit 

olarak tanımlamayı sürdürmektedir. Bu bildiride 2021 yılı itibariyle ABD’nin İran politikasında “yeni” strateji ve taktiksel 

değişim analiz edilmiştir. Ortadoğu da savaş ve barış arayışları zincirleme etki yaratma kapasitesine sahip olduğundan, 

ikili ilişkilerin çok taraflı sonuçları olmaktadır. Bu nedenle ABD-İran ilişkilerinin yönünü analiz etmek, bölgedeki siyasal 

gelişmeleri takip etmek için büyük önem taşımaktadır.  
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Since 2018, Donald Trump administration had resorted to strong and multilateral economic sanctions in response to Iran's 

development of its nuclear capability and foreign policy. When Joe Biden, the senior politician in US politics, was elected 

as the president at the end of 2020, it was assumed that the negotiating table would be established in Washington-Tehran 

relations again and soon. In this context, the re-discussion of the Comprehensive Joint Action Plan (JCPOA), which was 

canceled by the Trump administration, came to the fore. The Biden administration predicted that it would overcome the 

failure of the "maximum pressure" policy on Iran by acting with its European allies. This strategy shows that the planned 

negotiations with Iran can be considered as part of global nuclear disarmament. Strengthening the global nuclear 

disarmament regime could also add to the groundwork the US seeks to build with its traditional allies. While Biden's 

foreign policy approach represents the global liberal internationalist wing of the Democratic Party, it also shows that the 

Washington administration is confronted with the fact that there is a deep loss of confidence in the region. On the other 

hand, the USA, which decided to withdraw quickly from Afghanistan, opened the withdrawal from Syria to discussion in 

the process that the Syrian administration was in the process of repairing its relations with the Arab countries. The fact 

that the USA did not oppose or indirectly and supports the effort to end the diplomatic isolation of Syria shows that it has 

turned to realpolitik in the medium and long term. In addition, Gulf countries seek to take initiative in the region again 

due to the chaos and imbalance created by the invasion of Iraq, which they reluctantly support in real politics, the Arab 

Spring that shook the region politically and geopolitically, and the Syrian Civil War. On the other hand, Ibrahim Reisi, a 

senior figure in Iranian public policy and conservative cleric, was elected president in 2021. The Tehran administration 

closely follows the steps of the USA in Syria and Afghanistan, with a security perspective as a priority. The military 

withdrawal of the USA from the complex problems of the region brings new balances and strategic problems to the agenda 

for Iran. In addition to this, it is possible to observe the existence of insufficient “internal consensus” in the country due to 

economic and political problems in Iranian politics. In this framework, Reisi may have to face internal problems directly 

in case of a critical conflict and competition in the region. The problem of polarization in domestic politics and alienation 

of certain segments of society from the state or authority is one of the proportional problems between the USA and Iran. 

In this context, the US-Iranian governments follow a path of keeping relations "deflated" rather than creating new 

diplomatically risky channels. However, politicians close to the Republican Party continue to define Iran and its policies 

as an existential threat to US regional interests. In this paper, the "new" strategy and tactical change in the Iran policy of 

the USA in 2021 is analyzed. Since the pursuit of war and peace in the Middle East has the capacity to create a chain effect, 

bilateral relations have multilateral consequences. For this reason, it is of great importance to analyze the direction of US-

Iranian relations and to follow the political developments in the region. 
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FOURİER YAKLAŞIMIYLA ÇİN EKONOMİSİ İÇİN ENERJİDE GERİ TEPME ETKİSİ 

Rebound Effect in Energy for The Chinese Economy with The Fourier Approach 

Mustafa NAİMOĞLU* 

Öz 

Çin ekonomisi yüksek büyüme rakamlarıyla yükselen piyasa ekonomileri arasında üst sıralarda yer alan bir ekonomidir. 

2018 yılında dünya GSYİH’nin %13.1’ine sahip olan Çin’in GSYİH’si 1990 yılına göre 2018 yılında %1212.3 artış 

göstermiştir. Çin bu yüksek büyüme oranını büyük ölçüde 1990 yılına göre 2018 yılında %265.9 artırdığı enerji tüketimiyle 

gerçekleştirmiştir. Çin ekonomisinin 1990 yılında enerji ihracatı enerji ithalatından %455.4 fazla iken 2018 yılına 

gelindiğinde enerji ithalatı enerji ihracatından %896.3 fazla gerçekleşmiştir. Diğer bir deyişle Çin ekonomisi 1990 yılında 

enerji arz fazlasını ihraç ederken 2018 yılına gelindiğinde ise enerji ihtiyacını kendi öz kaynaklarıyla karşılayamayıp 

yüksek oranda enerji ithalatçısı bir ekonomi haline gelmiştir. Çin ekonomisinde toplam enerji kaynakları arasında fosil 

yakıt kullanımı en yüksek paya sahiptir. 2018 yılında dünya fosil yakıt tüketiminin %24.3’üne sahip olan Çin’in fosil yakıt 

kullanımı 1990 yılına göre 2018 yılında %325.9 artış göstermiştir. Yüksek oranda fosil yakıt kullanımı sonucu 2018 yılında 

dünya CO2 emisyonunun %28.4’üne sahip olan Çin’in toplam CO2 emisyonu 1990 yılına göre 2018 yılında %356.1 artış 

göstermiştir. Diğer yandan Çin için enerjinin üretimi, iletimi ve taşınması sırasında yüksek oranda enerji kayıpları 

gerçekleşmektedir. Dünya toplam enerji kayıplarının %27.8’ine sahip olan Çin’in 1990 yılına göre 2018 yılında gerçekleşen 

toplam enerji kayıpları ise %491.5 artış göstermiştir. Dolayısıyla Çin ekonomisi için yüksek büyüme rakamları enerji 

tüketiminin artmasına, fosil yakıt kullanımının yükselmesine ve enerji kayıplarında artışa sebep olmaktadır. Bu durum 

daha fazla enerji tüketimine ve daha fazla CO2 emisyon salınımına sebep olmaktadır. Ayrıca 2018 yılında dünya 

nüfusunun %18.3’üne sahip olan Çin’in toplam nüfusunun 1990 yılına göre 2018 yılında %22.7 artış göstermesi enerji 

talebini daha da artırmaktadır. Böylece yüksek oranda enerji kullanan Çin için enerjinin verimli kullanılması çok önemli 

hale gelmektedir. Enerji verimliliğinde yaşanan artış tasarruf edilen enerjinin değerini gösterdiğinden yeni bir enerji 

kaynağı olarak düşünülmektedir. Dolayısıyla artan verimlilik, talep edilen ek enerji kaynaklarının devreye sokulması için 

yapılacak olan yatırımlardan daha ekonomik olması beklenmektedir. Enerji verimliliğinde yaşanan artış, aynı çıktı için 

talep edilen enerjinin azalması anlamına gelmektedir. Bu durum teknolojik gelişmelere bağlıdır.  Teknolojik gelişmelerde 

dolayısıyla toplam faktör verimliliğinde yaşanan artış ihtiyaç duyulan kaynak kullanımını azaltmaktadır. Bu durum 

maliyetlerde azalmaya sebep olarak daha fazla çıktı elde edilmesine ve daha yüksek büyümeye neden olmaktadır. Diğer 

taraftan Geri Tepme Etkisi olarak bilinen yaklaşıma göre ise artan teknolojik gelişmeler kaynakların verimli kullanımına 

neden olarak maliyetleri azaltacağı ifade edilmektedir. Bu durumun daha fazla üretime neden olarak daha fazla kaynak 

kullanımına neden olacağı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada Çin için toplam faktör verimliliği ile enerji 

tüketimi arasındaki ilişki 1990-2018 örneklem döneminde güncel Fourier ADL eşbütünleşme yaklaşımıyla 

araştırılmaktadır. Bulgular Çin ekonomisi için ilgili dönemde toplam faktör verimliliğinde yaşanan artışın enerji talebini 

artırdığını göstermiştir. Dolayısıyla Çin ekonomisi için Geri Tepme Etkisi geçerlidir. 
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The Chinese economy is one of the top emerging market economies with its high growth figures. China's GDP, which had 

13.1% of the world's GDP in 2018, increased by 1212.3% compared to 1990 in 2018. China achieved this high growth rate 

mainly with its energy consumption, which increased by 265.9% in 2018 compared to 1990. While the energy export of the 

Chinese economy was 455.4% more than the energy import in 1990, in 2018, the energy import was 896.3% more than the 

energy export. In other words, while the Chinese economy was exporting excess energy supply in 1990, by 2018, it could 

not meet its energy needs with its resources and became a high energy importing economy. Fossil fuel use has the highest 

share among the total energy resources in the Chinese economy. The fossil fuel use of China, which had 24.3% of the 

world's fossil fuel consumption in 2018, increased by 325.9% in 2018 compared to 1990. As a result of the high use of fossil 

fuels, China's total CO2 emissions, which had 28.4% of the world's CO2 emissions in 2018, increased by 356.1%compared 

to 1990 in 2018. On the other hand, high energy losses occur during the production, transmission, and transportation of 

energy for China. The total energy losses of China, which has 27.8% of the world's total energy losses, increased by 491.5%  

compared to 1990 in 2018. Therefore, high growth figures for the Chinese economy cause an increase in energy 

consumption, an increase in fossil fuel use, and an increase in energy losses. This causes more energy consumption and 

more CO2 emissions. In addition, the fact that the total population of China, which had 18.3% of the world's population 

in 2018, increased by 22.7% compared to 1990 in 2018, increases the energy demand even more. Thus, efficient use of 

energy becomes very important for China, which uses a high amount of energy. Since the increase in energy efficiency 

shows the value of the energy saved, it is considered a new energy source. Therefore, the increased efficiency is expected 

to be more economical than the investments to be made for the introduction of the additional energy resources requested. 

An increase in energy efficiency means a decrease in the energy demanded the same output. This is due to technological 

developments. The increase in total factor productivity due to technological developments reduces the use of needed 

resources. This leads to a reduction in costs, resulting in more output and higher growth. On the other hand, according to 

the approach known as the Kickback Effect, it is stated that increasing technological developments will reduce costs by 

causing efficient use of resources. It is considered that this situation will lead to more resource use by causing more 

production. Therefore, in this study, the relationship between total factor productivity and energy consumption for China 

is investigated with the current Fourier ADL cointegration approach in the 1990-2018 sample period. The findings showed 

that the increase in total factor productivity in the relevant period for the Chinese economy increased the energy demand. 

So the Rebound Effect applies to the Chinese economy. 

Keywords: Total factor productivity, energy consumption, rebound effect, China. 
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TÜRKİYE’NİN MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI: STRATEJİ, AMAÇ VE 
HEDEFLER 

Turkey’s National Energy and Mining Policy: Strategies, Aims and Objectives 

İsmail KAVAZ* 

Öz 

Türkiye son dönemde özellikle enerji alanında hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecini yaşamaktadır. Ekonomik büyüme 

oranlarındaki artış trendi enerji ihtiyacını da artırmış ve bu durum Türkiye’nin enerji politikalarını çeşitlendirmesine sebep 

olmuştur. Enerji arz ve talebi noktalarında ciddi bir sıkıntı yaşamayan Türkiye, özellikle fosil kaynaklarda dışa bağımlılık 

ve bunun getirdiği birtakım risklerle mücadele etmektedir. Toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %70’ini dış tedarikçilerden 

temin eden Türkiye’nin, bu duruma paralel olarak enerji ithalat faturası da artmaktadır. Bu da ülkedeki cari açığı 

tetikleyerek bütçe dengesi üzerinde ilave bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Dolayısıyla, ülke ekonomisinin uzun yıllardan 

beri önemli bir handikabı olan enerjide dışa bağımlılık olgusu ve enerji harcamaları sorunlarının çözüme kavuşması için 

uygulanabilir, tutarlı ve istikrarlı politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin coğrafi konumu gereği enerji 

ticaretinde merkez ülke olma hedefi ülkedeki enerji piyasalarının yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. Bu 

doğrultuda, 2017 yılında Milli Enerji ve Maden Politikası geliştirilerek kamuoyuna sunulmuştur. Söz konusu politika üç 

ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlar; enerji arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa stratejileri üzerine inşa 

edilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamı ve amaçları bakımından detaylı bir 

şekilde incelenerek ülkenin enerji alanındaki hedeflerine ilişkin genel bir değerlendirme yapılıp bu politikanın etkinliği 

tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Milli enerji ve maden politikası, arz güvenliği, yerlileştirme, öngörülebilir piyasa, Türkiye 

Jel Kodları: Q4; Q48 

Abstract 

In the last period, Turkey has been experiencing a rapid change and transformation process, especially in the field of 

energy. The increasing trend in economic growth rates has also increased the energy need and this has caused Turkey to 

diversify its energy policies. Turkey, which does not experience serious problems in terms of energy supply and demand, 

is struggling with foreign dependency especially in fossil resources and several risks that this situation has caused. Turkey, 

which supplies approximately 70% of its total energy needs from external suppliers. In parallel with this situation, energy 

import bill of Turkey is increasing. This triggers the current account deficit in the country and puts additional pressure on 

the budget balance. Therefore, applicable, consistent and stable policies are needed in order to solve the foreign energy 

dependency and energy expenditure problems, which have been an important handicap of the country's economy for 

many years. In addition, due to Turkey's geographical location, the goal of being a central country in energy trade requires 

the reorganization of the energy markets in the country. In this direction, the National Energy and Mining Policy was 

developed and presented to the public in 2017. The said policy consists of three main headings. These are built on energy 

supply security, localization and predictable market strategies. In this study, first, Turkey's National Energy and Mining 

Policy will be examined in detail in terms of its scope and objectives. Then,  a general assessment of the country’s targets 

in the field of energy will be made and the effectiveness of this policy will be discussed.  

Key Words: National energy and mining policy, security of supply, localization, predictable markets, Turkey 
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SADDAM HÜSEYİN SONRASI KARŞILIKLI BAĞIMLILIK EKSİNİNDE GELİŞEN 
TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİNİN ENERJİ BOYUTU 

Energy Dimensıon Of Turkey-Iraq Relations Developed On The Axis of Interdependence 
After Saddam Huseyin 

Cemal KAKIŞIM* 

Öz 

Irak, jeopolitik konumu, ekonomisi, tarihi, kültürel ve toplumsal yapısıyla Türkiye’nin iç ve dış politikasının 

şekillenmesinde ve bölgesel güvenlik yaklaşımının gelişmesinde önemli rol oynayan ülkelerden biridir. Özellikle Osmanlı 

İmparatorluğu’ndan kopuşuyla birlikte Irak’ın jeopolitik gerilimlerin bir öznesi haline gelmesi, Türkiye’yi başta 

uluslararası göç, terör ve ekonomi olmak üzere birçok alanda olumsuz etkilemiştir. Bu bağlamda 20. yüzyılın başlarında 

Irak’ın devasa büyüklükte petrol kaynağına sahip olduğunun ortaya çıkması, başta Almanya ve İngiltere olmak üzere 

sömürgeci ülkelerinin dikkatlerini Irak’a yoğunlaştırmış ve bu süreç Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü 

hızlandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ise daha cumhuriyetin ilk yıllarında petrol kaynaklarının yoğunlaştığı Musul 

Sorunu ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Ancak Irak’ın 1932’de İngiltere’nin boyunduruğundan kurtularak bağımsız 

bir devlet haline gelmesi, Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmıştır. Sadakat Paktı ve Bağdat Paktı iki ülke 

arasındaki siyasi diyaloğun gelişmesini sağlarken, Irak’ın petrol üretiminin hızla artması ve küresel enerji piyasalar 

açısından önemli bir tedarikçi ülke haline gelmesi, Türkiye ve Irak ilişkilerinde enerji işbirliğinin gelişmesini sağlamıştır. 

Türkiye’nin Irak’ın enerji kaynaklarını uluslararası enerji piyasalarına ulaşmasını sağlayan coğrafi konumu ve Irak’ın 

Türkiye’nin petrol ve doğal gaz talebini karşılayabilecek devasa büyüklükteki enerji kaynakları, iki ülke arasındaki 

karşılıklı bağımlılık ilişkisinin ortaya çıkmasını sağlayan en temel faktördür. Zira Türkiye açısından Irak, enerji 

güvenliğinin en önemli koşullarından biri olan tedarikçi ülkelerin çeşitlendirilmesinde kilit bir ülke konumundadır. 

Herhangi bir denize kıyısı olmayan ve bir anlamda Basra Körfezi ile Anadolu arasına sıkışmış olan Irak açısından ise 

Türkiye Avrupa’ya uzanan bir enerji koridoru ve güvenilir bir transit ülkedir. Bu bağlamda Kerkük petrollünün 

Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden dünya enerji piyasalarına ulaşmasını sağlayan Kerkük-Yumurtalık (Ceyhan) Petrol Boru 

Hattı’nın devreye girmesi iki ülke arasındaki siyasi, ekonomi ve enerji ilişkileri açısından bir mihenk taşıdır. Ayrıca 

Saddam Hüseyin sonrası özellikle son 15 yılda Türk özel sektörün Irak’ın enerji kaynaklarının ve enerji altyapısının 

geliştirilmesinde rol oynaması, iki ülke arasındaki ilişkilerin simetrik karşılıklı bağımlılık temelinde geliştiğinin en bariz 

göstergelerinden biridir. Ancak işgal sonrası Irak’ın demografik ve siyasi yapısının değişime uğraması ve bölgedeki 

istikrarsızlığın ve güvenlik açığının derinleşmesi, bu karşılılık bağımlılık ilişkisinde güvenlik perspektifinin öne çıkmasını 

sağlamıştır. Bu kapsamda çalışmada 2003 sonrası enerji perspektifiyle Türkiye ve Irak arasındaki karşılıklı bağımlılık 

ilişkisi ele alınacaktır. Enerji unsurunun iki ülke arasındaki siyasi dinamikleri nasıl şekillendirdiği sunulmaya 

çalışılacaktır. 
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Abstract 

Iraq, with its geopolitical location, economy, historical, cultural and social structure, is one of the countries that play an 

important role in shaping Turkey's domestic and foreign policy and in the development of its regional security approach. 

The fact that Iraq became a subject of geopolitical tensions, especially with its break from the Ottoman Empire, negatively 

affected Turkey in many areas, especially in international migration, terrorism and economy. In this context, the emergence 

of Iraq's enormous oil resources at the beginning of the 20th century caused the colonialist countries, especially Germany 

and England, to focus their attention on Iraq, and this process accelerated the collapse of the Ottoman Empire. The 

Republic of Turkey, on the other hand, had to struggle with the Mosul question where oil resources are concentrated in 

the first years of the republic. However, the fact that Iraq got rid of the yoke of England in 1932 and became an independent 

state started a new era in the relations between Turkey and Iraq. While the Saadabad Pact and the Baghdad Pact ensured 

the development of political dialogue between the two countries, the rapid increase in Iraq's oil production and Iraq’s 

becoming an important supplier country in terms of global energy markets led to the development of energy cooperation 

in Turkey-Iraq relations. Turkey's geographical location, which enables Iraq's energy resources to reach international 

energy markets, and Iraq's enormous energy resources that can meet Turkey's oil and natural gas demand are the most 

fundamental factors that enable the emergence of the interdependence relationship between the two countries. For Turkey, 

Iraq is a key country in the diversification of supplier countries, which is one of the most important conditions of energy 

security. On the other hand, for Iraq, which has no coastline and is in a sense stuck between the Persian Gulf and Anatolia, 

Turkey is an energy corridor reaching to Europe and a reliable transit country. In this context, the fact that the Kirkuk-

Yumurtalık (Ceyhan) Oil Pipeline, which enables Kirkuk’s oil to reach Turkey, and the world energy markets via Turkey, 

started to be used is a cornerstone in terms of political, economic and energy relations between the two countries. In 

addition, the Turkish private sector's role in the development of Iraq's energy resources and energy infrastructure, 

especially in the last 15 years after Saddam Hussein, is one of the most obvious indicators that the relations between the 

two countries have developed on the basis of symmetrical interdependence. However, the change in the demographic and 

political structure of Iraq and the deepening of the instability and security gap in the region after the invasion made the 

security perspective come to the fore in this interdependency relationship. In this context, the interdependence relationship 

between Turkey and Iraq will be discussed with the energy perspective after 2003 in the study. It will be tried to present 

how the energy element has shaped the political dynamics between the two countries. 

Keywords: Iraq, Turkey, energy, interdependence, regional cooperation 
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KRİZ DÖNEMLERİNDE SOSYAL PAZARLAMA: COVİD-19 İNCELEMESİ 

Social Marketing in Times of Crisis: A Covid-19 Review 

Muhammed Fatih CEVHER* 

Öz 

İnsanlık tarihinin en büyük krizlerinden biri olan ve küresel bir krize dönüşen yeni koronavirüs (COVID-19); ilk olarak 

Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde rapor edildi. Aralık 2019 ile Şubat 2020 arasında hızlı bir şekilde diğer ülkelerde 

görülmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart 2020'de COVID-19'u pandemi, yani dünyanın tüm uluslarını etkileyen 

küresel bir salgın veya hastalık olarak ilan etti. İzolasyon ve karantina uygulamaları, tedarik zincirinde kırılmalar, eğitime 

ara verilmesi ve online eğitime geçiş süreci, ulaşım, gıda ve sağlık alanlarında yaşanan sıkıntılar gibi birçok olumsuz 

durum gözlendi. Pandemi sürecinin başından itibaren kriz sürecini yürütmek için dünya genelinde birçok çalışma 

kaydedildi.  Ancak günümüzde aşılama çalışmaları ile pandemi süreci hala devam etmektedir. Krizin yoğun hissedildiği 

süreçten itibaren ülkeler gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta iş birlikleri ve krizi yönetme stratejileri oluşturdu. 

COVID-19 yayılmasını azaltmak ve kriz ortamını yumuşatmak için oluşturulan stratejilerden biri de sosyal pazarlama 

uygulamaları olmaktadır. Sosyal pazarlama toplum sorunlarını çözme amacıyla toplum davranışlarını yönlendiren 

bilgilendirme ve ikna çalışmalarından oluşmaktadır. Pandemi krizini yönetirken sosyal pazarlama uygulamalarının krizi 

yönetmede faydalar sağlaması sosyal pazarlamanın önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada sosyal pazarlamanın 

tanımı, literatür taraması ve Covid-19 pandemi krizinde sosyal pazarlama uygulamaları incelenmektedir. Birçok ülkede 

olduğu gibi Türkiye’de de koronovirüsle mücadelede sosyal pazarlama uygulamalarına rastlanılmaktadır. Sağlık 

Bakanlığı’nın sosyal pazarlama uygulamalarıyla pandemi sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğü görülmektedir. Tüm 

insanlığı ve günlük yaşamlarını etkileyen pandemi sürecinde insanların maruz kaldığı ekonomik, psikolojik ve sosyal 

etkiler göz önüne alındığında sosyal pazarlama uygulamalarının bu süreci atlatmalarında fayda sağladığı görülmektedir. 

Sosyal pazarlama alanında yapılacak çalışmaların nitel ve nicel analizlerle desteklenerek tüketici davranışları alanında da 

yeni çalışmalara katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, sosyal pazarlama, Covid-19, pandemi, kriz 
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Abstract  

COVID-19 was first reported in December 2019 in Wuhan, China. It quickly started to appear in other countries between 

December 2019 and February 2020. It quickly started to appear in other countries between December 2019 and February 

2020. On March 11, 2020, the World Health Organization declared COVID-19 pandemic, that is, a global epidemic or 

disease that affects all nations of the world. Many negative situations were observed, such as isolation and quarantine 

practices, breaks in the supply chain, interruption of education and the process of returning to online education, problems 

in transportation, food and health. From the beginning of the pandemic process, many studies have been recorded around 

the world to carry out the crisis process. However, today, the pandemic process still continues with vaccination works. 

Since the period in which the crisis was felt intensely, countries have formed both national and international cooperation 

and crisis management strategies. One of the strategies created to reduce the spread of COVID-19 and soften the crisis 

environment was social marketing applications. Social marketing consists of information and persuasion activities that 

direct social behavior in order to solve social problems. While managing the pandemic crisis, the benefits of social 
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marketing applications in managing the crisis reveals the importance of social marketing. In this study, the definition of 

social marketing, literature review and social marketing practices in the Covid-19 pandemic crisis are examined. As in 

many countries, social marketing practices are encountered in the fight against coronovirus in Turkey. It is seen that the 

Ministry of Health has successfully carried out the pandemic process with social marketing practices. Considering the 

economic, psychological and social effects that people are exposed to during the pandemic process, which affects all 

humanity and their daily lives, it is seen that social marketing practices are beneficial in overcoming this process. It is 

thought that the studies to be carried out in the field of social marketing can be supported by qualitative and quantitative 

analyzes and contribute to new studies in the field of consumer behavior. 

Keywords: Marketing, social marketing, Covid-19, pandemic, crisis 
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ULUSLARARASI GÖÇ SÜRECİNDE 3D SORUNUNUN KADIN PSİKOLOJİSİ 
ÜZERİNDE YARATMIŞ OLDUĞU KRİZLER 

Crıses Created by The 3d Problem on Women's Psychology in The Process Of 
International Migration 

Ayşe GAYIRNAL* 

Öz 

Göç, çevresel kalkınmanın sağlanmasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Göç çağı olarak nitelendirilen 

20.yüzyıldan beri göç olgusu, sosyal bilimler alanında popülerliğini düzenli olarak geliştirmektedir. Dünya çapında 

gerçekleşen ekonomik popülasyon bireyleri ve toplumları yaşam mücadelesi noktasında belirli krizler ile karşı karşıya 

getirmiştir. Gerçekleşen göç hareketliliğinde göç eden bireylerin yaşamlarını sürdürmeye başladığı yeni toplumun 

kültürüne uyum sağlaması noktasında sosyal, kültürel ve psikolojik sorunlarla karşılaşmaları yadsınamayacak bir 

gerçektir. Kadınların yabancı bir çevreye uyum sağlamaları için kültürel oryantasyona ve dil becerilerine ihtiyaçları vardır. 

Kadın diasporasına baktığımız zaman yaşanan kriz süreci kadınların da göç hareketliliğinde yer almasını kaçınılmaz 

kılmıştır.  1989’dan sonra güney ve kuzey yönlü gerçekleşen göç akımının yanı sıra doğu ve batı yönlü göç hareketliliği 

de önem kazanınca kadınlar çeşitli kimlikler adı altında ortaya çıkmaya başlamıştır. Böylece uluslararası göç, kadınlaşma 

sürecine evrilmiştir. Bu meşakatli süreçte kadınların erkeklere oranla olaylardan daha fazla olumsuz etkilendikleri 

yadsınamayacak bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırma, uluslararası göç hareketliliği sonrası yaşanan ve 

“3D (dirty-dangerous-diffıcult) şeklinde kısaltılan “kirli-tehlikeli-zor” işlerin kadın üzerinde yarattığı olumsuzluklarla 

ilgilidir. Bu araştırmanın amacı: Göçmen kadınların çalışma alanları, göç serüveninde kadınların maruz kaldıkları zorlu 

süreçler ve bu süreçlerin kadın psikolojisi üzerinde yaratmış olduğu olumsuzlukları irdelemektir. Yapılan çalışma 

sonucunda; göç edilen toplumsal çevredeki yaşam biçimi, çalışma alanlarındaki zorlu koşullar ve kadının dil sorunu 

kadını psikolojik krize sürüklemektedir. Uluslararası göç sürecinde göçmen kadınların devlet kontrolünde denetimleri 

sağlanmalı ve uyum sürecinde gerekli ortam hazırlanmalıdır.  Bu noktada göçmen kadınların iş sektöründe desteklenmesi 

ve kadınlara gerekli istihdamın sağlanması, 3D sorununun kadın psikolojisi üzerinde yaratmış olduğu krizleri minimum 

seviyeye indirgeyeceği öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, göç, kadın istihdamı, kadın psikolojisi 

JEL Kodları: B54; J6; J15; J16; O15 

Abstract 

Migration appears to be an important factor in ensuring environmental development. Since the 20th century, which is 

described as the age of migration, the phenomenon of migration has been steadily improving its popularity in the field of 

social sciences. The economic population around the world has brought individuals and societies face to face with certain 

crises at the point of their struggle for life. It is an undeniable fact that individuals who migrated face social, cultural and 

psychological problems at the point of adapting to the culture of the new society in which they started to live. Women 

need cultural orientation and language skills to adapt to a foreign environment. When we look at the women's diaspora, 

the crisis process has made it inevitable for women to take part in the migration movement.  After 1989, when the migration 

flow from the south and north, as well as the east and west migration movements, gained importance, women began to 

emerge under the name of various identities. Thus, international migration has evolved into the process of feminization. 
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In addition, it is an undeniable fact that women are more negatively affected by events than men in this grueling process. 

This research is about the negative effects on women of "dirty-dangerous-difficult" jobs, abbreviated as "3D (dirty-

dangerous-difficult)" after international migration mobility. The aim of this research: The working areas of migrant 

women, the difficult processes that women are exposed to during their migration journey and the negative effects of these 

processes on women's psychology. As a result of the study; The life style in the social environment, the difficult conditions 

in the working areas and the language problem they experience drag women into a psychological crisis. In the international 

migration process, state-controlled supervision of migrant women should be ensured and the necessary environment 

should be prepared in the integration process. At this point, it is predicted that supporting immigrant women in the 

business sector and providing the necessary employment to women will minimize the crises that the 3D problem has 

created on women's psychology. 

Keywords: Women, migration, women's employment, Women's psychology. 

JEL Codes: B54; J6; J15; J16; O15 
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TÜRKİYE’DE GÖÇMEN VE SIĞINMACILARA KARŞI TOPLUMSAL BİR TEPKİ 
OLARAK YABANCI DÜŞMANLIĞI 

Xenophobia as a Social Reaction Against Immigrants and Asylum Seekers in Turkey 

Behçet KALDIK* 

Öz 

Göç olgusu, tarihin her döneminde çeşitli ekonomik, siyasal, sosyal ve doğal nedenlerden dolayı görülmüştür. Göçler, 

kimi zaman ülke içinde gerçekleşirken kimi zaman da uluslararası bir boyutta gerçekleşmiştir. Ancak bu olgu, son yıllarda 

daha çok uluslararası niteliği ile gündemleşmekte ve tartışılmaktadır. Göçün, bireysel ya da kitlesel biçimde 

gerçekleşmesinde terk edilen yerin itici, gidilen yerin ise çekici etkenleri belirleyici olmaktadır. Özellikle Suriye ve 

Afganistan gibi iç sorunlar yaşayan bazı ülkelerin kaynaklık ettiği uluslararası göçlerin önemli duraklarından biri 

Türkiye’dir. Ülkede göçmen ve sığınmacıların sayısının giderek artmasıyla birlikte, toplumda da bu bireylere yönelik algı 

ve tutumlar, giderek olumsuz bir hal almaya başlamıştır. Bu eksende, çalışmanın amacı da toplumdaki bireylerin, göçmen 

ve sığınmacılara yönelik korkularını ve düşmanca tutumlarını incelemektir. Ayrıca çalışma kapsamında, bireylerin 

yabancılara yönelik tutumlarının, onların cinsiyetlerine, medeni durumlarına, yaşlarına, mesleklerine, eğitim durumlarına 

ve ailelerinin aylık gelirine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Çalışmanın evrenini ise Bingöl il merkezinde 

ikamet eden 18 ile 60 yaş arasındaki bireyler oluşmuştur. Bu çerçevede, basit tesadüfî örneklem yoluyla 410 kişiden veriler 

elde edilmiştir. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Van Der Veer vd. (2011)’nin geliştirdiği, Özmete vd. (2018)’nin Türkçeye 

uyarladığı Yabancı Düşmanlığı (Zenofobi) Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın bulguları, bireylerin, göçmen 

ve sığınmacılara yönelik düşmanca tutumlara sahip olduğunu ortaya koymuştur. Analiz edilen veriler, ilgili bilimsel 

literatür ekseninde tartışılmıştır. Bireylerin bu düşüncelerini etkileyen birçok faktör olmakla birlikte, bu noktada kitle 

iletişim araçlarının, bireylerin yabancı korkusuna ve düşmanlığına etki eden önemli faktörlerden biri olduğu 

düşünülmektedir. Çalışmanın sonunda, bireylerde yabancı korkusunun ve düşmanlığının azaltılması ve elemine edilmesi 

için bazı öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Göç, uluslararası göç, göçmen, sığınmacı, yabancı düşmanlığı 

Jel Kodları: J11; J15 

Abstract 

The phenomenon of migration has been seen in every period of history due to various economic, political, social and 

natural reasons. Migrations sometimes take place within the country and sometimes they take place in an international 

context. In recent years, it has been on the agenda and discussed the international character of this phenomenon rather 

than internal migration. The repulsive factors of the abandoned place and the attractive factors of the destination are 

determinative in the individual or mass migration. Turkey is one of the important destination of international migration, 

which is the source of some countries, especially Syria and Afghanistan experiencing internal problems. With the 

increasing number of immigrants and asylum seekers in the country, perceptions and attitudes towards these individuals 

in the society have started to become increasingly negative. In this axis, the aim of the study is to examine the fears and 

hostile attitudes of individuals in the society towards immigrants and asylum seekers. In addition, within the scope of the 

study, it is examined whether the attitudes of individuals towards foreigners differ according to their gender, marital 

status, age, occupation, education level and monthly income of their families. The population of the study consist of 
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https://orcid.org/0000-0001-8671-2575 



 

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar 

International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, 

Interrogations 

71 

 

individuals between the ages of 18 and 60 residing in the city center of Bingöl. In this framework, data are obtained from 

410 individuals through simple random sampling. The data are obtained by using Personal Information Form and Van 

Der Veer et al.’s Xenophobia Scale which is translated to Turkish by Özmete et al. The findings of the research reveal that 

individuals have hostile attitudes towards immigrants and asylum seekers. The analyzed data are discussed in the axis of 

the related literature. Although there are many factors affecting these thoughts of individuals, at this point, it is thought 

that mass media is one of the important factors affecting the xenophobia and hostility of individuals. At the end of the 

study, some suggestions are presented to reduce and eliminate xenophobia and hostility in individuals. 

Keywords: Migration, international migration, immigrant, asylum seeker, xenophobia 

Jel Codes: J11; J15 
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ULUSLARARASI GÖÇ ve GEÇ NEO-LİBERAL SÜREÇTE 

EMEĞİN DENETİMİ 

International Migration and the Disciplining of Labor in the Late Neo-Liberal Process 

Ersin ERKAN * 

Hüdayi SAYIN ** 

Öz 

Neo-liberal çağda uluslararası göç, güncel ve akademik tartışmalarda açık ya da örtük şekilde çağa rengini ve biçimini 

veren bitimsiz ‘kriz’ sarkacının bilfiil öznesi ya da belli ekonomik-politik krizlerin sonucu olarak betimlenmektedir. Başka 

bir deyişle, göç/göçmen uzunca zamandır sahipsiz ancak söylemsel (eylemsel) düzeyde oldukça kullanışlı bir toplumsal-

siyasal kategoridir. Söz konusu değerlendirmeler, olgusal gerçekliğin bir kısmını yansıtmakla beraber, uluslararası göç ile 

kapitalist “sömürü döngüsü” ve “emeğin disipline edilmesi” arasındaki ilişkiyi gölgelemektedir. Zira “emeğin sınır aşan 

hareketliliği” olarak tanımlanabilecek uluslararası göç, yeni üretim-iletişim teknolojisinin mümkün kıldığı kapitalist 

evrenin ihtiyaçları ve sermayenin emeğe dair değişmeyen “mantığı” bağlamında ele alınması zorunludur. Sermayenin 

neredeyse sınırsız ve sonsuz şekilde ‘özgürce’ akışkanlığının aksine varoluşunu niteleyen “hareketlilik” göçmen söz 

konusu olduğunda farklı içerim kazanmaktadır. Keza, siyasallaştırılan ve araçlaştırılan bedeniyle göçmenler daha çok 

tükenmez ucuz emeğinin sömürüldüğü 'iş pazarlarında" veya toplumsal öfkenin kusulacağı "linç pazarlarında" 

görünürdürler. Bunun dışında göçmen kamplarına ya da kentlerin gettolarına sabitlenmişlerdir. Bu haliyle, göçmen, 

kurbanı olduğu dünyasal yüksek yoğunluklu "olağanüstü hal"in olağan şüphelisidir. O, dinmeyen ve sürekli hatırlatılan 

bu kimliğiyle normalin, yasanın, olağanın, kamusalın ya çeperinde ya da dışarısındadır. Mekân ve zamana uyarlı biçimde 

kolaylıkla “bozguncu, yabancı, suçlu, düşman veya terörist” vd. niteleme ve etiketlemelerle ötekileştirilmekte, kriminalize 

edilebilmektedir. Bugünün dünya-tarihsel gerçekliğinde Suriye “krizi” ile doğan göç dahil büyük göç dalgalarının (düşük 

ücretli ve güvencesiz) emek açığına/ihtiyacına karşılık geldiği söylenebilir. Birçok ülkede göçmenler, bir yandan “barbar 

sürüsü” olarak sınırlardan püskürtülürken diğer yandan (ve aynı zamanda) kimi zaman “yasadışı” kimi zaman toplumsal 

ve yasal müsamahanın en dar koridorlarında “emeğini pazara” sunmalarına izin verilmekte.  Dolayısıyla, göçmenler ya 

herhangi ulusal ya da ulus-üstü yasanın koruması dışında ya da kısmi ve her an askıya alınabilecek hukuki-yasal yapı 

içinde her anlamda (seyahat, insan hakları, barınma, ücret, çalışma koşulları vd.) en az ile yetinmek durumunda 

bırakılmaktadır. Bu haliyle uluslararası göç, aynı zamanda, göç edilen ülkedeki “yerli” emeğin, “disipline/terbiye 

edilmesi” ve dozu ayarlanan korku nöbetleriyle “göçmen ve yabancı düşmanlığı” üzerinden neo-faşist ve-veya popülist 

hareketlere yedeklenmesi sonucunu doğurmaktadır. M. J. Piore'nin “İkiye Bölünmüş Emek Piyasası” kuramı bugünün 

(post)endüstriyel toplumlarında göçmen emeğinin yeri ve önemi anlayabilmek için oldukça açıklayıcıdır. Söz konusu 

kurama göre gelişmiş ülkelerde iş piyasası, sermaye yoğun vasıflı işgücünü gerektiren ve emek yoğun vasıfsız iş gücüne 

ihtiyaç duyan iş kollarından oluşur. İşgücü piyasasının bu ikili (tabakalı) niteliği bölünmüş bir işgücü piyasası 

yaratmaktadır. Sermaye yoğun sektörlerde çalışan işçiler, ileri teknoloji ve donanım kullanmakta, yoğun bilgi, marifet ve 

yeteneklerini kullanan vasıflı çalışanlardır. İşverenler, bu işçiler için eğitim vb. yetiştirme maliyetlerine katlanmakta ve 

onlardan kolayca vazgeçip, işten çıkaramamaktadır. Emek yoğun sektörler ise, vasıfsız, kolayca işten çıkarılabilecek 

işgücüne gereksinim duyar. Kısacası, ikiye bölünmüş emek piyasası kuramı" uluslararası göçün güncel ekonomi-politiği 

hakkında aydınlatıcı çıkarsamalarda bulunmaya yardımcı olabilmektedir. Çalışmada, özellikle Türkiye ve Batı ülkelerine 
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yönelen Ortadoğu ve Kuzey Afrika kaynaklı son yıllardaki dramatik göç olgusu, 'emeğin denetimi ve sömürüsü' 

bağlamında ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası göç, neo-liberalizm, işgücü piyasası, emeğin denetimi 

Jel Kodları: E24; F22; J61; R23; N35 

Abstract 

The neo-liberal era describes international migration as the actual subject of the endless 'crisis' pendulum which gives its 

color and shape to the age, explicitly or implicitly, or as the result of certain economic-political crises in academic discourse. 

Although these evaluations provide some insight into reality, they also obscure the relationship between international 

migration and the capitalist exploitation cycle and labor discipline. Since international migration, which is an expression 

of "transboundary mobility of labor", must be viewed in the context of the needs of the capitalist universe facilitated by 

the new production-communication technology and the unchanging "logic" of capital regarding labor. In contrast to 

capital's almost limitless and infinitely 'freely' fluid existence, immigration is characterized differently by its 'mobility,' 

which has different implications. Additionally, immigrants' politicized and instrumentalized bodies are more visible on 

the 'job markets' where their inexhaustible labor is exploited, or on 'lynching markets' where social anger will sprout. They 

are also confined to refugee camps or ghettos in cities. Consequently, migrants are the usual suspect in the high-intensity 

'state of emergency' of which they are suffering. As a result of this constant reminder of his identity, he exists either on the 

edge or outside of the normal, the law, the ordinary, the public. With such qualifications and labels as "defective, foreigner, 

criminal, enemy or terrorist" according to the place and time, it is easy to marginalize and criminalize them. Today's world-

historical reality suggests that the large migration waves (low paid, insecure) including those born from the Syrian "crisis" 

are due to need/gap in labor. Although immigrants are often viewed as "herds of barbarians" at borders (and at the same 

time allowed to "put their labor on the market" in the narrowest legal and social corridors), in many countries they are 

treated as "illegal" workers.  Immigrants are thus forced to settle for the minimum in every regard (travel, human rights, 

accommodation, wages, working conditions, etc.) either outside the protection of any national law or legal framework that 

can be revoked at any moment. Hence, international migration also indirectly results in the "discipline" of domestic 

workers in the developed countries and the recruitment of neo-fascist and populist movements through "immigration and 

xenophobia" with "adapted fear attacks". The Divided Labor Market by M. J. Piore sheds light on the need and importance 

of migrant labor in today's (post)industrial society. According to the theory in question, developed countries have two 

types of labor markets: one that is dominated by skilled labor and the other that is dominated by unskilled labor. The dual 

(stratified) nature of the labor market leads to fragmentation. Capital-intensive sectors employ skilled workers who use 

advanced technology and equipment as well as their knowledge, skills, and ingenuity. The employers are liable to cover 

the costs of training and similar training for these workers and cannot simply fire them. On the other hand, labor-intensive 

industries require an unskilled, easily dismissed workforce. In sum, the "divisional labor market theory" is useful for 

making inferences about international migration's current political economy. In the study, the dramatic migration 

phenomenon from the Middle East and North Africa in recent years, especially towards Turkey and Western countries, 

will be analyzed in the context of controlling and exploiting labor. 

Keywords: International migration, neo-liberalism, labor market, disciplining of labor. 
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TAŞRADA SIĞINMACI OLMAK: BATMAN İLİNE GÖÇ EDEN SURİYELİLERİN 
YAŞADIKLARI SORUNLAR 

Being a Refugee in Small Cities : Problems Faced by Syrian Immigrants in Batman 
Province 

Volkan ARI* 

Öz 

Bu çalışma, Suriye’de yaşanan iç savaştan dolayı Türkiye’ye gerçekleşen göçü ve göçün yarattığı etkileri konu 

edinmektedir. 2010 yılında Arap Baharı olarak başlayan sokak hareketlerinin iç savaşa evirilmesinden bu yana sayıları 

milyonlarla ifade edilen Suriyelilerin en yoğun göç ettiği ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Yaklaşık 11 yıllık süreç 

içerisinde Türkiye’de nüfusu 4 milyona ulaşmış ve bu nüfusun büyük çoğunluğu başta sınır kentleri olmak üzere tüm 

Türkiye’ye yayılmıştır. Savaş ile birlikte gerçekleşen ani olaylar, insanların kendilerini en yakın güvenli yere atma 

kaygısını ortaya çıkarmıştır. Bu durum özellikle göç edilen bölgelerin sosyal, siyasal ve bürokratik anlamda hazırlıksız 

yakalanmasına ve göçmenlerin ulaştıkları yerlerde birçok sorunla karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Çalışmanın 

amacı, Geçici Koruma Statüsünde Türkiye’de bulunan Suriye vatandaşlarının göç sebebiyle dil, sağlık, beslenme, barınma, 

eğitim vb. alanında yaşadıkları problemleri analiz etmektir. Çalışma kapsamında Batman ilinde ikamet eden 175’i kadın, 

126’sı erkek olmak üzere 301 Suriyeli’ye anket formu uygulanmıştır. Yapılan 40 soruluk anket çalışmasında demografik 

bilgilerin yanı sıra barınma, beslenme, iş bulma ve çalışma, sağlık, eğitim, ikamet tezkeresi ve dil gibi başlıklarda 

olabilmesi muhtemel sorunların tespitine yönelik sorular sorulmuştur.  Araştırmadan elde edilen verilere göre Batman’a 

göç eden Suriyelilerin tamamına yakını (%93,7) kiralık evlerde oturmaktadır. Ankete cevap veren katılımcıların % 43,6’sı 

işsiz olduğunu beyan etmiştir.  Yine Suriyeli göçmenlerin en fazla sorun yaşadığı sıkıntı, dil ve dil bilmemenin (%77,1) 

getirdiği sorunlar olmuştur. Türkçe konuşamayan Suriyeliler iş bulma konusunda da sıkıntı (%68) yaşamaktadırlar. İş ve 

istihdam konusunda yaşanan olumsuzluklar, temel gıda maddelerine erişmelerinde zorluk çekmelerine ve beslenme 

(%55,5)  konusunda sorun yaşamalarına sebep olmaktadır. İşsizlik, barınma koşulları, yetersiz beslenme gibi konuların 

yanında sağlık (%51)  ve eğitim (%49) ile ilgili alanlarda da sorun yaşadıklarını beyan etmişlerdir. Sonuç olarak, araştırma 

sonucunda elde veriler Batman’a göç eden Suriyelilerin yaşadıkları sorunların zincirleme bir şekilde birbiriyle ilişkili 

olduğunu göstermektedir. Sorunlar konusunda deneyimledikleri bu durum, onların entegrasyonlarına ve sosyal 

yaşamlarına olumsuz etki etmekte ve kurumsal olarak bazı önlemler alınmasını zorunlu kılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Batman, dış göç, Türkiye’deki Suriyeliler 

JEL Kodları: F22 

Abstract 

This study investigates the migration to Turkey caused by the civil war in Syria and its effects.  Since the street movements 

that started as the Arab Spring in 2010 turned into a civil war, Turkey has been one of the countries where the Syrians, 

whose numbers are stated to be millions, have migrated most intensively. In about 11 years, the population of Syrians in 

Turkey has reached 4 million and the majority of this population has spread all over Turkey, especially the border cities. 

The sudden events that took place with the war has revealed anxiety of people to settle in the nearest safe place. This 

situation has caused the regions receiving immigrants to be caught unprepared in social, political and bureaucratic terms 

                                                           
* Öğr. Gör., Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, 

volkan.ari@batman.edu.tr, ORCID:https://orcid.org/0000-0003-1865-593X 

 

mailto:volkan.ari@batman.edu.tr


 

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar 

International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, 

Interrogations 

75 

 

and the immigrants to encounter many problems in the places they migrated. The aim of this study is to examine the 

migration problems experienced by Syrian citizens living under Temporary Protection Status in Turkey in terms of such 

areas as language, health, nutrition, accommodation and education. To fulfill the aim of the study, a questionnaire was 

applied to 301 Syrians, 175 women and 126 men, residing in the province of Batman. In the 40-question survey study, 

demographic information was obtained to identify potential problems in terms of accommodation, nutrition, employment, 

health, education, residence permit and language. According to the findings, almost all (93.7%) of the Syrians who 

migrated to Batman live in rented houses. 43.6% of the respondents who answered the survey declared that they were 

unemployed. In addition, the biggest problem of Syrian immigrants was concluded to be the language and problems 

caused by being unable to speak the local language (77.1%). Syrians who do not speak Turkish also have problems (68%) 

in finding a job. Problems in employment cause them to have difficulties in accessing basic foodstuffs and thus face 

problems with nutrition (55.5%). They also identified to have difficulties in areas such as housing conditions, malnutrition, 

health (51%) and education (49%). In conclusion, the results revealed that the problems faced by Syrians who migrated to 

Batman are interrelated. This situation has negatively affected their integration into social life. Therefore, it is necessary to 

take some institutional precautions. 

Key words: Batman, external migration, Syrians in Turkey 
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GÖÇ TEORİLERİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR OKUMA DENEMESİ 

A Critical Reading on the Theories of Migration 

Hüdayi SAYIN * 

Murat YAKIŞAN** 

Öz 

Massey’in Uluslararası Göç Teorileri (Theories of International Migration) ve Portes’in Latin serüveni (Latin Journey) 

eserlerinde göç kavramı üzerine çıkan sorunların göç kuramları ile ilişkisi üzerinden ortaya çıktığını tespit etmişlerdir. 

Ancak tüm göç türlerini açıklayacak tek bir kuramın olmadığı ve hatta böyle bir kurama ulaşma çabasının da yerinde 

olmadığı onlarla birlikte göç araştırmaları alanında neredeyse ortak bir kabuldür. Liberallerin çoğunluğunun tiranlığı bu 

olsa gerek, bir yaklaşım bir kavramı açıklarken onun türevleri noktasında zorlanıyorsa ve çelişkiye düşüyorsa hatta bu 

durumu bertaraf etmek için yeni kavram veya kavramlar ortaya atıyorsa kulağa ne kadar hoş gelirse gelsin entelektüel 

olursa olsun gerçeklikte hiçbir karşılığı yoktur. Tabii olarak göç konusunda kuram geliştirme çabasında olmak tüm göç 

türlerinin ortak yönlerini saptama ve çözüm üretme konusunda önemlidir ve yapılmalıdır. Göç kavramını açıklarken 

göçmeni, göçmen karşıtlığını, göçmen-mekân ilişkisini, göçmen haklarını vb. yani göçe dair tüm kavramları açıklarken bir 

ahengin ve aynı temel dayanaklarının olması gerekir. Oysaki genel göç kuramlarının hiç birinde böyle bir tutarlılık yoktur. 

Göç kuramları göç sorunsalını açıklamak için yola çıkmalarına rağmen kendileri sorun haline gelmiştir. Bu defada 

kuramın temelinin dayandığı bakış açısını sorgulamak yerine ontolojik göç, ekonomik göç, uluslararası göç, ulus ötecilik, 

ulus aşırıcılık, kültür farklılığı, göçün kimlik sorunu, mekânsal göç, uyum, göçmen hakları gibi binlerce kavram üreterek 

bu sorunsalın içinden çıkmaya çalışmaktadır. Göç kuramlarının en büyük talihsizliği göçü açıklarken en başından 

kavrama ekonomik, sosyal, tarihi, psikolojik temelli olarak bakmaları yanlışıyla başlamalarıdır. Ancak diğer tüm 

kavramlar gibi göç ve türevi tüm kavramlarda siyasal kavramlardır. Göç, göçmen, göçmen karşıtlığı, sınır, göçmen 

hukuku, göçmen hakları vb. kavramları içeren, siyasal olan, dost-düşman, siyasal birlik, çatışma gibi siyasal kavramlar 

üzerinden siyasal bir bakış açısıyla sorunların çözümlenebileceği göz ardı edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, göç teorileri, göçmen karşıtlığı, siyasal, siyaset bilimi 

Jel Kodları: Y80 

Abstract 

They found that the problems on the concept of migration in Massey's Theories of International Migration and Portes's 

Latin Journey emerged through its relationship with migration theories. However, it is almost a common acceptance in 

the field of migration studies that there is no single theory to explain all types of migration, and that even the effort to 

reach such a theory is not appropriate. This must be the tyranny of the majority of liberals, if an approach has difficulties 

in explaining a concept in terms of its derivatives and falls into contradiction and even comes up with new concepts or 

concepts to eliminate this situation, no matter how good it sounds, it has no equivalent in reality. Of course, it is important 

and should be done to try to develop a theory on migration in order to determine the common aspects of all types of 

migration and to produce solutions. While explaining the concept of migration, it should be noted that immigrant, anti-

immigrant, immigrant-place relationship, immigrant rights, etc. that is, there should be a harmony and the same basic 
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foundations while explaining all the concepts related to migration. However, there is no such consistency in any of the 

general migration theories. Although theories of migration set out to explain the problem of migration, they themselves 

have become a problem. This time, instead of questioning the perspective on which the theory is based, it tries to get out 

of this problematic by producing thousands of concepts such as ontological migration, economic migration, international 

migration, transnationalism, transnationalism, cultural difference, identity problem of migration, spatial migration, 

harmony, and immigrant rights. The biggest misfortune of migration theories is that they start with the mistake of looking 

at the concept as economic, social, historical and psychological from the very beginning when explaining migration. 

However, like all other concepts, migration and its derivatives are political concepts in all concepts. Immigration, 

immigration, anti-immigrant, border, immigration law, immigration rights etc. It is ignored that the problems can be 

solved from a political point of view through political concepts such as the political, friend-enemy, political unity and 

conflict. 

Keywords: Migration, migration theories, anti-immigration, political, political science 
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TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ İÇİN MURABAHAYA DAYALI BİR MODEL 
ÖNERİSİ+ 

A Model Proposal Based on Murabaha for Savıng Finance System 

Mehmet BÜKEY*  

Yavuz TÜRKAN** 

Öz 

Dünyada dar ve düşük gelirli insanlara, tasarruf yapmaları karşılığında finansman sağlayan birçok alternatif yapılar ile 

bu yapıların kullandığı değişik tasarruf finansman sistemleri mevcuttur. Ülkemizde de değişik amaçlar ile kurulan ve 

Mart 2021 tarihinde “Tasarruf Finansman Şirketi” adı altında yasallaştırılan bu yapıların ortak amacı, tasarruf finansman 

sistemini kullanarak değişik modellerle finansman ihtiyacı olan katılımcılarına, tasarruf yapmaları karşılığında finansman 

sağlamaktır. Ülkemizde, tasarruf finansman şirketlerinin uyguladığı bu modeller ile ilgili eksik görülen ve eleştirilen 

hususlar değerlendirildiğinde yeni bir modelin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Özelikle konut 

fiyatlarının sürekli arttığı günümüz enflasyonist ortamında, mevcut tasarruf finansman şirketlerinin uyguladığı modeller 

ile tahsis sırası geç gelen katılımcıların elde edecekleri finansmanla konut satın almaları mümkün görülmemektedir. 

Oluşturulacak yeni modelde konut fiyat artışları, ya tahsis edilecek finansman tutarına dâhil edilerek tahsis sırası geç gelen 

katılımcıların da rahatlıkla konut satın alabilmeleri sağlanacak ya da tahsis sırası geç gelen katılımcıların ödeyeceği taksit 

net tutarları düşürülerek konut fiyat artışından daha az etkilenmeleri sağlanacaktır. Dolayısıyla model, konut tahsisi ilk 

yapılan ile konut tahsisi son yapılan katılımcılar arasında konut maliyeti açısından adaletsizliği gidermeye yönelik 

olacaktır. Modelde, klasik murabaha yöntemi ve klasik murabaha yöntemine konut fiyat endeksi dâhil edilerek 

oluşturulan konut fiyat endeksli murabaha yöntemi olmak üzere iki yöntem tanıtılmıştır. Klasik murabaha yönteminde 

katılımcı, başta talep ettiği finansman tutarını tahsis sırası geldiğinde aynı tutar üzerinden alacaktır. Konut fiyat endeksli 

murabaha yönteminde ise konut fiyat endeksine göre konut fiyat artış oranları dâhil edilecek ve katılımcının sırası 

geldiğinde alacağı konutun gerçek fiyatı kadar finansman elde etmesi sağlanacaktır. Bununla birlikte her iki yöntemde de 

konut tahsisi yapılana kadar katılımcı, ödediği tutarlardan kâr elde edecek ve elde ettiği kâr kadar alacağı konutun 

maliyeti düşecektir. Oluşturulan yeni model, hâlihazırda tasarruf finansman şirketlerinin kullandığı ve konut tahsisi 

yapılıncaya kadar mudaraba, konut tahsisi yapıldıktan sonra azalan muşaraka olarak adlandırılan İslami finans 

modelinden ayrı olarak murabaha esasına dayalı İslami bir finans modeli olacaktır. Oluşturulan yeni model incelendiğinde 

konut satın alınması için tahsis sırası geç gelen katılımcının ödeyeceği toplam tutar, tasarruf finansman şirketlerinin 

kullandığı modellere göre daha düşük tutarda olduğu görülmektedir. Tahsis sırası ilk sıralarda olan katılımcıların daha 

fazla tutarda ödeme yapması, ilk sıralarda olmanın verdiği avantajlar ve diğer finansman tedarik yöntemlerinin 

maliyetleri ile karşılaştırıldığında makul bir düzeyde olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tasarruf, finansman, tasarruf finansman sistemi, konut fiyat endeki, murabaha 
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There are many alternative structures in the world that provide financing to low-income people in exchange for their 

savings, and different savings financing systems used by these structures. The common purpose of these structures, which 

were established in our country for different purposes and were legalized under the name of "Savings Financing 

Company" in March 2021, is to provide financing to the participants in need of financing with different models by using 

the savings financing system in return for their savings. Considering the deficiencies and criticisms regarding these models 

implemented by savings finance companies in our country, it is thought that a new model needs to be developed. 

Particularly in today's inflationary environment, where housing prices are constantly increasing, it is not possible to 

purchase housing with the financing to be obtained by the participants whose allocation turn is late, with the models 

implemented by the existing savings finance companies. In the new model to be created, housing price increases will either 

be included in the financing amount to be allocated, so that the participants who arrive late will be able to easily purchase 

housing, or the net installment amounts to be paid by the participants who arrive late will be less affected by the housing 

price increase. Therefore, the model will aim to eliminate the injustice in terms of housing cost between the participants 

who are allocated the housing first and those who are allocated the housing last. In the model, two methods are introduced, 

namely the classical murabaha method and the housing price indexed murabaha method, which is created by 

incorporating the house price index into the classical murabaha method. In the classical murabaha method, the participant 

will receive the financing amount requested at the beginning over the same amount when it is time to allocate. In the 

murabaha method with the house price index, the house price increase rates will be included according to the house price 

index and it will be ensured that the participant will receive financing equal to the real price of the house they will buy 

when it comes to their turn. However, in both methods, until the housing allocation is made, the participant will make a 

profit from the amounts he has paid and the cost of the house he will buy will decrease as much as the profit he has earned. 

The new model created will be an Islamic finance model based on murabaha, apart from the Islamic finance model 

currently used by savings finance companies, which is called mudaraba until the housing allocation is made, and 

musharaka, which decreases after the housing allocation is made. When the new model created is examined, it is seen that 

the total amount to be paid by the participant who arrives late for the purchase of housing is lower than the models used 

by savings finance companies. It is seen that the participants who are in the first place in the allocation order pay more, 

the advantages of being in the first place and the costs of other financing procurement methods are at a reasonable level. 

Keywords: Savings, financing, savings financing system, house price ındex, murabaha 
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KATILIM BANKALARI İLE KRİZLERDEN KÂRLI ÇIKMAK 

Profitable from Crises with Participation Banks 

Yavuz TÜRKAN* 

Öz 

Katılım bankaları, faizden uzak durarak, İslami prensiplere uygun bir şekilde hareket eden bankalar olarak ele 

alınmaktadır. İlk olarak 1913 yılında Osmanlı toprakları içerisinde kurulan Adapazarı İslam Ticaret Bankası adıyla anılmış 

ve daha sonra 1963 yılında Mısır’ın Mith Gamr kasabasında kurulan Tasarruf Bankası ile dünya literatürüne geçmiştir. 

Türkiye’de ise 1985 yılında Özel Finans Kuruluşları adıyla faaliyetlerine başlayan bu bankalar, 2005 yılında Katılım 

Bankaları ismini almıştır. Katılım bankalarını, konvansiyonel bankalardan ayıran en önemli faktörlerden biri krize karşı 

etkili bir yol olmasıdır. Geçmişten günümüze yaşanan birçok kriz, çeşitli sektörleri derinden etkilediği gibi bankacılık 

sektörünü de etkilemiştir. Özellikle 2001 yılında gerçekleşen Türkiye Ekonomik Krizi ile 24 banka batmıştır. Bu nedenle 

krizler bankacılık açısından her zaman masaya yatırılan konular arasında yer almaktadır. Bu çalışmada son yıllarda 

yaşanan krizlerin (2008 Küresel Ekonomik Krizi, 2020 Covid Krizi) Katılım Bankaları ile Bankacılık Sektörüne yansımaları 

finansal açıdan ele alınarak analiz edilmiştir. Trend analizi ile karşılaştırmalı tablolar analizinin kullanıldığı çalışmada, 

2005 Aralık ayı ile 2021 Haziran ayı içerisinde yer alan 187 aylık verilerden istifade edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde 

Katılım Bankalarının bankacılık sektörüne göre daha başarılı bir eğim çizdiği görülmektedir. Bankacılık sektöründe kriz 

dönemlerinde karda ciddi azalışlar yaşanırken katılım bankalarının karının arttığı görülmüştür. 2008 yılında bankacılık 

sektörünün karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 azalırken, katılım bankalarının karını %23 oranında arttırdığı 

aynı şekilde 2020 yılı covid krizi sürecinde bankacılık sektörünün karı %45 oranında azalırken, katılım bankalarının 

karının %70 oranında arttığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak dünya literatüründe İslami Bankalar ve Türkiye özelinde ise 

Katılım Bankaları olarak ifade edilen faizsiz bankaların finansal krizleri başarıyla atlattığı ve krizleri kâra dönüştürebildiği 

anlaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Katılım bankaları, Covid-19, bankacılık sektörü, finansal analiz 

Jel Kodları: G01; G24 

Abstact 

Participation banks are considered as banks that stay away from interest and act in accordance with Islamic principles. It 

was first known as Adapazarı Islamic Trade Bank, which was established in 1913 in the Ottoman lands, and then entered 

the world literature with the Savings Bank, which was established in the town of Mith Gamr, Egypt in 1963. In Turkey, 

these banks, which started their activities in 1985 under the name of Private Finance Institutions, took the name of 

Participation Banks in 2005. One of the most important factors that distinguish participation banks from conventional 

banks is that they are an effective way against the crisis. Many crises from the past to the present have deeply affected 

various sectors as well as the banking sector. Especially with the Turkish Economic Crisis in 2001, 24 banks went bankrupt. 

For this reason, crises are among the topics that are always discussed in terms of banking. In this study, the reflections of 

the crises experienced in recent years (2008 Global Economic Crisis, 2020 Covid Crisis) on Participation Banks and the 

Banking Sector were analyzed by considering them financially. In the study, in which trend analysis and comparative table 

analysis were used, 187 monthly data from December 2005 to June 2021 were used. As a result of the analyzes made, it is 

seen that Participation Banks have a more successful slope compared to the banking sector. While serious decreases were 
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observed in the profits of the banking sector during the crisis periods, it was observed that the profit of participation banks 

increased. While the profit of the banking sector decreased by 10% in 2008 compared to the same period of the previous 

year, it was observed that the profit of participation banks increased by 23%, and in the same way, it was determined that 

while the profit of the banking sector decreased by 45% during the 2020 covid crisis, the profit of participation banks 

increased by 70%. As a result, it is understood that Islamic banks in the world literature and interest-free banks, which are 

expressed as Participation Banks in Turkey, successfully overcame the financial crises and turned the crises into profit. 

Keywords: Participation banks, Covid-19, banking sector, financial analysis 
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BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE YÖNELİK KALKINMA VE 
İHTİSASLAŞMA PROGRAMI HAKKINDA GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Evaluation of Opinions About the Development and Specialization Program for Bingöl 
University Staff 

Şenol ÇELİK * 

Ferhat ARI ** 

Öz 

Bu çalışma, Bingöl Üniversitesinde görev yapan akademik ve idari personele PİKOM Kalınma ve İhtisaslaşma programına 

yönelik bilgi edinmek ve memnuniyet durumunu belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bunun için akademik personel ve 

idari personelden toplam 176 kişiye anket uygulanmıştır. Uygulanan anket basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. Ankete katılan personelden 132’si akademik personel, 44’ü ise idari personeldir. Personelden 48’i 

(%27.3) proje sahibi iken 126’sı (%71.6) proje görevi bulunmamaktadır. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması 

ve İhtisaslaşması Programını başladığından beri ne kadar başarılı olduğu ile ilgili olarak 55 kişi programın başarılı 

olduğunu, 77 kişi biraz başarılı, 4 kişi çok başarılı olduğunu ifade ederken 40 kişi ise başarılı olmadıklarını belirtmişlerdir. 

142 kişi programın devam etmesi gerektiğini belirtirken, 34 kişi ise devam etmemesi gerektiğini savunmuşlardır. Ankete 

katılanlardan 65 kişi programın Bingöl arıcılarına ekonomik yönden katkı sağladığını, 92’si kısmen katkı sağladığını 

açıklamıştır, ancak 26 kişi ise olumsuz düşünmüştür. Anketörlerin Bingöl Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 

İhtisaslaşması Projesine dair projenin başarısı, bölge ekonomisine katkısı, bal üretimine ve bal markalaşmasına etkisi ile 

ilgili alınan yanıtların çoklu uyum (correspondence) analizi yapılmıştır. Çoklu uyum analizi sonuçlarına göre, 

İhtisaslaşması Programı Bingöl Arıcılarına ekonomik açıdan katkı hususunda; proje görevinde bulunan akademik 

personelin görüşleri olumlu ve erkeklerin görüşleri olumsuz iken proje görevi olmayan idari personel kısmen katkı 

sağlayacağını düşünmektedir. Akademik erkek personel bal kalitesinin artacağını belirtirken, idari personel kısmen 

artacağını savunmaktadır. Projesi olmayan akademik erkek personel projenin Bingöl bal üretimine katkı sağlayacağını 

belirtirken, kadınlar kısmen katkı sağlayacağını beklemektedir. Projesi olanlar Bingöl’ün tanıtımı hakkında olumlu 

düşünürken, kadınlar olumsuz ve projesi olmayan erkekler ise kısmen olumlu düşünmüşlerdir. Balın markalaşması 

hususunda; projesi olanlar olumlu, projesi olmayan idari personel kısmen olumlu görüş belirtirken, kadınlar olumsuz 

düşünmektedir. Sonuç olarak Bingöl Üniversitesi'nde çalışan akademik ve idari personelin Pikom programının bölgenin 

arıcılık etkinliklerine olumlu yansıyacağı umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Pikom, Bingöl Üniversitesi, Pilot Üniversite, arıcılık, frekans dağılımı, uyum analizi. 

Jel Kodları: R11; I21; I23; I28 

Abstract 

This study was carried out in order to obtain information about the PİKOM Retention and Specialization program for the 

academic and administrative staff working at Bingöl University and to determine their satisfaction. For this purpose, a 

total of 176 people from academic and administrative staff were surveyed. The applied questionnaire was carried out by 

simple random sampling method. Of the personnel participating in the survey, 132 are academic personnel and 44 are 
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administrative personnel. While 48 (27.3%) of the personnel are project owners, 126 (71.6%) do not have a project task. 

Regarding how successful the Regional Development Oriented Mission Differentiation and Specialization Program has 

been since it started, 55 people stated that the program was successful, 77 people stated that it was somewhat successful, 

4 people stated that it was very successful, while 40 people stated that they were not successful. While 142 people stated 

that the program should continue, 34 people argued that it should not continue. 65 people who participated in the survey 

stated that the program contributed economically to Bingöl beekeepers, 92 partially contributed, but 26 people thought 

negatively. Multi-correspondence analysis of the answers of the interviewers regarding the Bingöl Development-Oriented 

Mission Differentiation and Specialization Project, its contribution to the regional economy, and its impact on honey 

production and honey branding was conducted. According to the results of the multiple cohesion analysis, in terms of 

economic contribution to the Specialization Program Bingöl Beekeepers; While the opinions of the academic staff working 

on the project are positive and the opinions of the men are negative, the administrative staff who do not have a project 

task think that they will contribute partially. While academic male staff state that the quality of honey will increase, 

administrative staff argue that it will increase partially. While the male academic staff who do not have a project state that 

the project will contribute to Bingöl honey production, women expect it to contribute partially. Those who have a project 

thought positively about the promotion of Bingöl, while women thought negatively and men who did not have a project 

thought partially positively. Regarding the branding of honey; those who have a project express a positive opinion, while 

the administrative staff who do not have a project express a partially positive opinion, while women have a negative 

opinion. As a result, it is hoped that the PIKOM program of the academic and administrative staff working at Bingöl 

University will positively reflect on the beekeeping activities of the region. 

Keywords: PIKOM, Pilot University, Bingol University, beekeeping, frequency distribution, correspondence analysis 

Jel Codes: R11; I21; I23; I28 

 

  



 

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar 

International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, 

Interrogations 

84 

 

YEREL YÖNETİMLERİN ÇIKARDIĞI YÖNETMELİKLERİN  
KALİTE VE YAYIM SORUNU 

The Quality and Publication Problem of By-Laws Issued by Local Governments 

Ahmet Alptekin DURU* 

Öz 

Bu çalışmada doküman analizi yöntemiyle yerel yönetimlerce çıkarılan yönetmeliklerin kalite ve yayım sorunu ortaya 

konularak çözüm önerileri getirilmektedir. Yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları olan su ve kanalizasyon idareleri de 

yönetmelik çıkarma yetkisini haizdir. Yerel yönetimlerin imar, işyeri açılması ve denetimi, sahipsiz hayvanlar, atık ve 

bertaraf, altyapı ile su ve kanalizasyon idarelerinin abonelik, tarife ve atık suların deşarjı gibi muhtelif konularda 

yürürlüğe koyduğu yönetmeliklerin güncel metinlerine vatandaşların sürekli erişilebilmesinin sağlanması hukuk 

devletinin bir gereğidir. Yerel yönetimlerin karar organı olan meclisleri yönetmelik çıkarma yetkisine sahiptir. 

Yönetmeliklerin hazırlığında kaliteyi temin etmek üzere biçim, içerik ve danışma süreçleri 2006 yılında yürürlüğe konulan 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Yönetmelik içeriklerinin üst hukuk 

normlarına uygunluğu, diğer hukuk kurallarıyla ahengi ve danışma süreçlerinin gerçekten icra edilip edilmediği herhangi 

bir dış paydaş tarafından gözden geçirilmemektedir (elbette yerel yönetimlere ait yönetmeliklerin iptali için idari yargıda 

dava açılabilir). Merkezi idarede bahse konu gözden geçirme Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılmaktadır. Anılan genel Müdürlük aynı zamanda Resmî Gazete ve Mevzuat Bilgi Sistemi’nden de 

sorumludur. 1984 yılında yürürlüğe giren 3011 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun 

yerel yönetimlerin yönetmeliklerinin yerel gazete veya diğer yayın yolları ile ilan olunacağını belirtmektedir. Ancak bu 

hüküm güncelliğini yitirdiği için günümüz teknolojik imkanları bakımından yetersizdir ve hukuk devletinin bir unsuru 

olan hukuki belirlilik ilkesi dikkate alınarak değiştirilmelidir. 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi uyarınca Resmî Gazete internet ortamında yayımlanmaktadır. Anılan Kararname’ye göre Resmî Gazete’de 

yayımlanan düzenleyici kurallar Mevzuat Bilgi Sistemi’nde tek metin haline getirilmekte ve güncel olarak internette 

yayımlanmaktadır. Yerel yönetimlerin çıkardığı yönetmelikler ise yerel gazetelerde yayınlanarak yürürlüğe girmektedir. 

Fakat yerel yönetimlerin internet sitesinde yönetmeliklerin tek metin haline getirilerek güncel versiyonlarının yayımı 

zorunlu değildir. Dolayısıyla bazı yerel yönetimlere ait yönetmeliklerde değişiklik olması yahut farklı tarihlerde aynı 

konuyu düzenleyen yönetmeliklerin varlığı halinde, yönetmeliğin muhataplarının uygulanacak mevzuata erişimi 

mümkün olamamaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik içtihatlarına göre hukuki belirlilik ilkesi, yasal düzenlemelerin 

hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, 

uygulanabilir ve nesnel olmasını gerektirmektedir; düzenlemelere Resmî Gazete üzerinden erişebilmek de bu bağlamda 

önem taşır. Yerel yönetim yönetmeliklerinin Resmî Gazete’de yayımlanmadığı için hukuki belirlilik de 

sağlanamamaktadır. Yerel yönetimlerin idari özerkliğine saygı duyarak yönetmeliklerinin biçim, içerik ve danışma 

süreçleri açısında gözden geçirilmesi mevzuat kalitesini artıracaktır. Yerel yönetimlere ait yönetmeliklerin çok hacimli 

olacağı dikkate alındığında bunların Resmî Gazete’de yayımlanması fiilen mümkün değildir. Ancak hukuki belirlilik ilkesi 

gereğince vatandaşların yeni çıkarılan yönetmeliklerine erişimi için Kamu İhale Bülteni benzeri Yerel Yönetim 

Yönetmelikleri Bülteni internet üzerinden yayımlanabilir. Müstakil ve çerçeve yönetmelikleri konsolide eden Mevzuat 

Bilgi Sistemi benzeri Yerel Yönetimler Yönetmelikleri Bilgi Sistemi de kurulabilir. Bir kanun değişikliği yapılarak bu 

işlevlerin Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yerine getirilmesi uygun olacaktır. 
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Abstract 

In this study, the quality and publication problems of the by-laws issued by the local governments by document analysis 

method are presented and solutions are suggested. Local governments and their arm's-length public bodies which are 

water and sewerage administrations, are authorized to issue by-laws. The rule of law requires to ensure that the citizens 

have easy access to the consolidated texts of the by-laws put into effect by the local governments on various issues such as 

urban planning, establishment and control of workplaces, stray animals, waste and disposal, infrastructure and water and 

sewerage administrations on various issues such as subscription, tariffs and discharge of waste water. Local governments’ 

councils, which are the decision-making bodies, have the authority to issue by-laws. The format, content and consultation 

processes are regulated in the By-law on the Procedures and Principles of Legislation, which was put into effect in 2006, 

in order to ensure quality in the preparation of by-laws. The compliance of the contents of the by-law with the higher legal 

norms, the harmony with other legal rules and whether the consultation processes are actually carried out are not reviewed 

by any external stakeholders (of course, a lawsuit can be filed in the administrative jurisdiction for the annulment of the 

by-laws of the local governments). In the central administration, the aforementioned review is carried out by the General 

Directorate of Law and Legislation in the President Office. The General Directorate is also responsible for the Official 

Journal and the Legislation Information System. The Law on the By-laws to be Published in the Official Journal No. 3011, 

which came into force in 1984, states that by-laws issued by local governments are published in local newspapers or 

announced by other local means. However, this provision is out of date and insufficient regarding the current technological 

tools. The provision should be changed by taking into account the principle of legal certainty which is an element of the 

state of law. The Presidential Decree on the Official Gazette No. 10 entails the Official Gazette is published on the Internet. 

The Decree also orders the regulatory rules published in the Official Gazette are made into a consolidated text in the 

Legislation Information System and published on the Internet. On the other hand, by-laws issued by local governments 

come into force by being published in local newspapers. Additionally, it is not obligatory to publish the current versions 

of the regulations by making them a consolidated text on the website of local governments. It is impossible for the citizens 

to access the applicable by-laws when there are amendments in the by-laws or there is more than one by-law issued on 

different dates and regulating the same subject. According to the well-established opinions of the Constitutional Court, 

the principle of legal certainty requires that legal rules be clear, clear, understandable, applicable and objective in a way 

that leaves no room for hesitation and doubt in terms of both individuals and the administration; accessing the legal rules 

through the Official Journal is also important in this context. Since the local government by-laws are not published in the 

Official Journal, legal certainty cannot be attained. Reviewing local governments’ by-laws in terms of form, content and 

consultation processes will increase the quality of by-laws while maintaining their administrative autonomy. Considering 

that the by-laws of local governments will be very voluminous, it is not actually possible to publish them in the Official 

Journal. However, in accordance with the principle of legal certainty, a Bulletin of Local Government Regulations, similar 

to the Public Procurement Bulletin, can be published on the internet for citizens to easy access the newly issued regulations. 

A Local Governments Regulations Information System, similar to the Legislation Information System, that consolidates 

by-laws can also be established. It would be appropriate for these functions to be fulfilled by the Union of Municipalities 

of Turkey by making a law amendment. 

Keywords: Local government, by-law, regulation. 
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SOSYAL BELEDİYECİLİK BAĞLAMINDA COVID-19’LA MÜCADELEDE 
DEZAVANTAJLI GRUPLAR: TR 32 BÖLGE İNCELEMESİ 

Disadvantaged Groups in the Fight Against Covid-19 in the Context of Social 
Municipalism: TR 32 Regional Review 

Ceyda ŞATAF* 

Seda TAPDIK** 

Öz 

Toplumsal hayatta eşit şartlara ve fırsatlara sahip olmayan bu sebeple de dezavantajlı kesim olarak adlandırılan çocuk, 

kadın, engelli, yaşlı, yoksul, kimsesiz ve işsizlerin ayrıca etnik kimlik, cinsiyet, göçmenlik vb. nedenlerle toplumdan 

dışlanmış kesimlerin yaşamış olduğu sosyal sorunlara yönelik hizmetler olarak da ifade edilen sosyal belediyecilik 

hizmetleri, halka en yakın birim olan belediyeler tarafından bilhassa 5393 sayılı kanunun kabul edilmesiyle birlikte daha 

bir hassasiyetle yerine getirilmeye başlanmıştır. Yani sosyal belediyecilik, kentlerde güç şartlarda hayatlarını devam 

ettirmeye çalışan tüm dezavantajlı kesimlerin günlük ve zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’de sosyal belediyecilik hizmetleri adı altında yapılan faaliyetler incelendiğinde birçoğunun sosyal yardım ve 

sosyal hizmetlerden oluştuğu görülmektedir. Belediyelerin söz konusu kesimlere yönelik olarak, sosyal belediyecilikle 

ilgili faaliyetlerini: Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler 

Daire Başkanlığı, Engelliler Daire Başkanlığı, Kadın Politikaları Daire Başkanlıkları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Kadın Politikalarını Geliştirme Müdürlüğü, 

Huzurevi Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlükleri gibi çeşitli birimler yerine getirmektedir. Günümüz dünyası 

şu an Covid-19 pandemisiyle karşı karşıyadır ve pandemi sürecinde özellikle dezavantajlı kesimler için yapılan sosyal 

belediyecilik faaliyetleri daha da önem kazanmıştır. Çalışmada sosyal belediyecilik; “dezavantajlı gruplara” yönelik sosyal 

hizmetler ve yardımlar olarak sınırlandırılmıştır. Bu nedenle çalışmada dezavantajlı gruplar dışındaki sosyal belediyecilik 

faaliyetleri kapsam dışında bırakılmıştır. Büyükşehir belediyelerinin sosyal belediyecilikle ilgili faaliyetleri yukarıda 

sayılan birimler çerçevesinde incelenecektir. Bu durumda dezavantajlı gruplar açısından sosyal belediyecilik 

faaliyetlerinin incelenmesi çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı ise, TR 32 bölgesinin (Aydın, Muğla 

ve Denizli) büyükşehir belediyelerinin covid-19’la mücadelede dezavantajlı kesimlere yaptığı sosyal belediyecilik 

faaliyetlerini son dönemdeki stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları çerçevesinde analiz etmektir. Seçilen 

büyükşehir belediyelerinin ortak noktası 2012‘de kanunlaşıp 2014‘deki yerel seçimlerden sonra yürürlüğe giren 6360 sayılı 

yasayla büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşmuş olmalarıdır. Bu kanun maddesi ile bütçeden büyükşehir 

belediyelerinde dağıtılan payın değişmiş olması ve çalışmada kıyaslama yapılacak olması çalışmanın önemini ortaya 

çıkarmaktadır. TR 32 bölgesinde bulunan üç büyükşehir belediyesinin (Aydın, Denizli, Muğla) 2020-2024 Stratejik planları, 

2020-2021 faaliyet raporları ve 2020-2021 performans programları incelendiğinde Covid-19’la mücadele sürecinde de 

sosyal belediyecilik kapsamında dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hizmet memnuniyetini üst düzeye 

çıkarmak için çabalayan büyükşehir belediyeleri olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal belediyecilik, dezavantajlı gruplar, 6360 Sayılı Kanun, bütçe. 
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Abstract 

Children, women, disabled, elderly, poor, unemployed and unemployed, who do not have equal conditions and 

opportunities in social life, are also called disadvantaged groups, as well as ethnic identity, gender, immigration, etc. Social 

municipal services, which are also expressed as services for the social problems experienced by those who are excluded 

from the society due to reasons, have started to be carried out more sensitively by the municipalities, which are the closest 

units to the public, especially with the adoption of the Law No. 5393. In other words, social municipality has emerged by 

meeting the daily and compulsory needs of all disadvantaged segments who are trying to maintain their lives in difficult 

conditions in the cities. When the activities carried out under the name of social municipal services in Turkey are examined, 

it is seen that most of them consist of social assistance and social services. Social municipality activities of the municipalities 

for the mentioned segments: Social Services Department, Health and Social Services Department, Culture and Social 

Affairs Department, Disabled People's Department, Women's Policies Departments, Culture and Social Affairs Directorate, 

Social Aid Affairs Directorate, Directorate of Women and Social Policies, Directorate of Women's Policy Development, 

Directorate of Nursing Home, Directorate of Women and Family Services. Today's world is facing the Covid-19 pandemic, 

and during the pandemic process, social municipality activities, especially for the disadvantaged, have gained even more 

importance. Social municipality in the study; It is limited to social services and assistance for “disadvantaged groups”. For 

this reason, social municipality activities other than disadvantaged groups were excluded from the scope of the study. The 

activities of metropolitan municipalities related to social municipality will be examined within the framework of the above-

mentioned units. In this case, examining the social municipality activities in terms of disadvantaged groups constitutes 

the subject of the study. The aim of the study is to analyze the social municipality activities of the metropolitan 

municipalities of the TR 32 region (Aydın, Muğla and Denizli) to the disadvantaged in the fight against covid-19 within 

the framework of the recent strategic plan, performance program and activity reports. The common point of the selected 

metropolitan municipalities is that they gained the status of metropolitan municipality with the law numbered 6360, which 

was enacted in 2012 and entered into force after the local elections in 2014. The fact that the share of the budget distributed 

in the metropolitan municipalities has changed with this law article and the comparison will be made in the study reveals 

the importance of the study. When the 2020-2024 Strategic plans, 2020-2021 activity reports and 2020-2021 performance 

programs of the three metropolitan municipalities (Aydın, Denizli, Muğla) in the TR 32 region are examined, the service 

that takes care of the needs of the disadvantaged within the scope of social municipality in the fight against covid-19. It 

has been determined that there are metropolitan municipalities that strive to maximize their satisfaction. 

Keywords: Social municipality, disadvantaged groups, Law No. 6360, budget. 
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KENT İÇİ ULAŞIMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ BAĞLAMINDA BİNGÖL KENT 
MERKEZİ ÖRNEĞİ 

The Context of Sustainability of Urban Transportation: The Case Study of Bingöl City 
Center 

Selahattin KAVUT* 

Öz 

Dünya nüfusunun kentsel alanlara yönelmesi ile kentler giderek büyümekte ve çevreye yayılmaktadır. Kentlerde nüfus 

artışının yanı sıra motorlu taşıt sayısının da artması kent içi ulaşım sorunlarını derinleştirmekte ve karmaşık hale 

getirmektedir. Kent merkezleri dinamik bir yapıya sahip olup, burada yaşayanların bir noktadan başka bir noktaya 

erişiminde ulaşımın ekonomikliği ile çevresel açıdan duyarlılığı, sürdürülebilir kent içi ulaşım kavramını öne 

çıkarmaktadır. Bu bağlamda kent merkezlerindeki ulaşım sorununu çözmek için dünyada çekme ve itme politikaları 

yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Çekme politikaları ile kent merkezlerinde motorlu ulaşımdan oluşan toplu ulaşım 

sistemleri ile motorsuz ulaşımdan olan yaya yolculuğu ile bisiklet kullanımı teşvik edilirken, itme politikaları ile de özel 

otomobil kullanımı ekonomik tedbir, park ücreti ve trafik yavaşlatma gibi çeşitli caydırıcı unsurlarla azaltılmaya 

çalışılmaktadır. Kent içi ulaşım sorunları büyük kentlerde daha karmaşık iken küçük kentlerde de ulaşım kaynaklı değişik 

sorunlarla karşılaşmak mümkündür. 

Buradan hareketle bu çalışma, Bingöl kent merkezinde 2000 yılından sonra bir yandan nüfus artışının olması diğer taraftan 

yatay yapılaşma yerine gittikçe artan oranda apartmanlaşmanın ortaya çıkması ve aynı zamanda motorlu taşıtların artması 

ile bunun kent içi ulaşımın sürdürülebilirliğine olan etkisini konu almaktan doğmuştur. Konunun ele alınmasının amacı 

küçük kentlerde motorlu taşıtların ve özellikle özel otomobil kullanımının yaygınlaşmasının beraberinde getirdiği kent içi 

ulaşım problemlerini Bingöl kent merkezi örneğinde irdelemektir. Çalışma literatür taramasına dayalı olarak 

gerçekleştirilmekle birlikte aynı zamanda Bingöl kent merkezinin kent içi ulaşımını bir vatandaş gözüyle gözlemleyerek 

ortaya koyan bir alan araştırmasına dayanmaktadır. Literatür taramasından elde edilen bilgiler ile gözlemler 

değerlendirilerek kent içi ulaşım sorunları üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak Bingöl kent merkezinde 2000 yılından 

sonra nüfus artışı ve dikey yapılaşmanın yaygınlaşmasına paralel olarak kentte motorlu taşıt sayısının artması ile kent içi 

ulaşım problemlerinin ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaya, motorlu taşıt, toplu taşıma, Bingöl’de kent içi ulaşım, çekme ve itme politikaları 

Jel Kodları: R; R1 

Abstract 

Cities are growing and spreading to the environment with the world's population moving towards urban areas. Not only 

the population increase in the cities but also the rise in the number of motor vehicles deepens and complicates the urban 

transportation problems. Urban centers have a dynamic structure, so the economy of transportation and environmental 

sensitivity highlight the concept of sustainable urban transportation in the access of residents from one point to another. 

In this context, pull and push policies are widely applied in the world to solve the transportation problem in urban centers. 

While public transportation systems consisting of motorized transportation in city centers and pedestrian travel and 

cycling from non-motorized transportation are encouraged by pull policies, the use of private cars is tried to be reduced 
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with various deterrents such as economic measures, parking fees and traffic slowing by push policies. As urban 

transportation problems are more complex in big cities, it is possible to encounter different transportation-related problems 

in small cities. 

In this point of view, this study is arisen of the fact that the population increase in the city center of Bingöl after 2000, on 

the other hand, the increasing rate of apartment building instead of horizontal construction, the rise in motor vehicles at 

the same time and the effect of this on the sustainability of urban transportation. The aim of handling the subject is to 

examine the urban transportation problems caused by motor vehicles and especially private cars in small cities, in the 

example of Bingöl city center. While the study is based on a literature review, it is also based on a field research that reveals 

the urban transportation of Bingöl city center by observing it from the perspective of a citizen. The information obtained 

from the literature review and the observations were evaluated and the urban transportation problems were emphasized. 

As a result, it has been observed that problems in urban transportation have arisen with the increase in the number of 

motor vehicles in the city center in parallel with the increase in population and the spread of vertical construction after 

2000 in the city center of Bingöl. 

Keywords: Pedestrian, motor vehicle, public transport, urban transportation in Bingöl, pull and push policies 
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BATMAN İLİNDE İKAMET EDEN SURİYELİLERİN SOSYAL UYUM SÜREÇLERİ* 

Social Cohesion Processes of Syrians Residing in Batman Province 

Volkan ARI** 

Erdal ÇETİN*** 

Öz 

2010 yılından bu yana devam eden savaş sürecinde milyonlarca Suriyeli Türkiye’ye göç etmiş ve Türkiye’de yaşamlarını 

sürdürmeye çalışmıştır. Bu süreç içerinde sığınmacıların bir kısmı Türkiye’yi bir ara istasyon gibi kullanarak daha iyi bir 

yaşam umuduyla Batı ülkelerine yönelmiştir. Türkiye’de kalan ve burada bir yaşam alanı yaratmaya çalışan Suriyeliler 

yoğun olarak sınır bölgelerini tercih etmiş ve bu illerden biri de Batman olmuştur. Göç sürecinde sınır illeri ile yakın bir 

kültüre sahip olmalarına rağmen dil, eğitim sistemi, toplumsal ve bürokratik kurallar vb. birçok hususta sosyal uyum ve 

entegrasyonda zorlandıkları görülmüştür. Özellikle ani gelişen göç dalgası Türkiye’yi kurumsal anlamda hazırlıksız 

yakalamıştır. Bu durum entegrasyon sürecinin sancılı geçmesine neden olmuştur. Bu çalışma, Batman’da ikamet eden 

Suriyelilerin sosyal uyum, entegrasyon, beklenti ve gelecek planlamalarını konu edinmektedir. Çalışmanın amacı, Geçici 

Koruma Statüsünde Türkiye’de bulunan Suriye vatandaşlarının farklı başlıklar etrafında kodlanan entegrasyon süreçlerini 

ortaya çıkarmaktır. Özellikle, siyaset, sanat, spor ve medya örnekleri üzerinden bireylerin Türkiye’deki kişi, olay ve 

olgulara aşina olup olmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında Batman ilinde ikamet eden 175’i kadın, 

126’sı erkek olmak üzere 301 Suriyeli’ye anket formu uygulanmıştır. Yapılan 40 soruluk anket çalışmasında bir bölümünde 

entegrasyon ve beklenti ile ilgili sorular yer almıştır. Sorularda uyum süreçlerine dair tanıdıkları siyasi aktörler, takip 

ettikleri spor müsabakaları, izledikleri TV kanalları ve diziler ve güncel olayları takip ettikleri araçlar sorulmuştur. 

Verilerin analizi sonucunda Suriyelilerin Batman ilinin siyasi tercihlerine yakın siyasi aktörleri (%85’i Recep Tayyip 

Erdoğan, % 55’i Selahattin Demirtaş) tanıdıklarını ortaya çıkmıştır. Yine katılımcıların yüksek oranda dizileri (%44,5) takip 

ettiği görülmüştür. Buna karşın spor takımlarını takip etme, yerli yazarları tanıma gibi oranlar düşük çıkmıştır. Yine 

katılımcıların entegrasyon hususunu ilgilendiren diğer bir durumda geleceğe ilişkin planlar olmuştur. Suriyelilerin % 

37,5’i Türkiye’de kalmaya devam etmek istediklerini ifade etmiştir. Daha iyi bir yaşam için Batı ülkelerini tercih etmek 

isteyenlerin oranı ise %30,6 olarak tespit edilmiştir. Buna karşın savaş sonunda Suriye’ye dönmek isteyenlerin oranı 

%21,3’te kalmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Batman ili, göç, entegrasyon, sosyal uyum, Suriyeliler 

Jel Kodları: F22 

Abstract 

During the war that has been going on since 2010, millions of Syrians immigrated to Turkey and tried to live in Turkey. In 

this process, some of the asylum seekers used Turkey as a way station and turned to Western countries with the hope of a 

better life. The Syrians who stayed in Turkey and tried to create a living space there preferred the border regions and one 

of these provinces was Batman. Although they have a close culture with the border provinces during the migration process, 
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it has been observed that they have difficulties in social cohesion and integration in many aspects such as language, 

education system, social and bureaucratic rules. In particular, the sudden migration wave caught Turkey unprepared in 

the institutional sense. This situation caused the integration process to be painful. The aim of the study is to reveal the 

integration processes coded around different titles of Syrian citizens in Turkey under Temporary Protection Status. In 

particular, it has been tried to determine whether individuals are familiar with people, events and phenomena in Turkey 

through examples of politics, art, sports and media. Within the scope of the study, a questionnaire was applied to 301 

Syrians, 175 of whom were women and 126 of them were men, residing in the province of Batman. A part of the 40-question 

survey study included questions about integration and expectation. In the questions, they were asked about the political 

actors they know about the adaptation processes, the sports competitions they follow, the TV channels and series they 

watch, and the vehicles they follow current events. As a result of the analysis of the data, it was revealed that the Syrians 

know the political actors (85% Recep Tayyip Erdoğan, 55% Selahattin Demirtaş) close to the political preferences of Batman 

province. Again, it was seen that the participants followed the serials at a high rate (44.5%). On the other hand, rates such 

as following sports teams and recognizing local writers were low. In another case that concerns the integration of the 

participants, there were plans for the future. 37.5% of Syrians stated that they want to continue to stay in Turkey. The rate 

of those who want to prefer Western countries for a better life was determined as 30.6%. On the other hand, the rate of 

those who wanted to return to Syria at the end of the war remained at 21.3%. 

Keywords: Batman province, migration, ıntegration social cohesion, Syrians 
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İŞGÖRENLERİN ÇALIŞMA HAYATINDAKİ İŞ TATMİNLERİ ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA 

A Research on the Job Satisfaction in Working Life of Employee 

Seçil Gürün KARATEPE* 

İrem UYAR** 

Öz 

Günümüz rekabet ortamında kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı isteyen işletmeler veya kurumlar verimliliğini 

artırmak için insan kaynağına gereken önemi vermeye başlamışlardır. Bu değerli kaynağı elinde tutmayı amaçlayan 

işletmelerin, çalışanların iş tatminlerine önem vererek başarılarını artırdıkları gözlemlenmektedir. Çalışanların yaptığı 

işlerden memnun olmaları, kurumların veya işletmelerin hayatta kalmalarını ve uzun vadede rekabet avantajı sağlamasını 

kolaylaştırmaktadır. Kamu veya özel sektör işletmelerinde çağrı merkezlerinde çalışan çağrı merkezi personelinin iş 

yoğunluğu fazla olup bu durum çağrı merkezlerinin verimliliğini ve etkinliğini azaltarak, iş devir hızını artırmaktadır. Bu 

devir hızının önüne geçilmesi için çağrı merkezi personelinin iş tatmini arttırmak gerekmektedir. Çağrı merkezi 

personelinin iş devir hızı düştüğünde, nitelikli personellerin örgüte kazandırılmış olacağı düşünülmektedir. Bu 

araştırmanın amacı; bir kamu kurumunda çalışan çağrı merkezi personelinin iş tatminlerinin incelenmesidir. Bu çalışmada 

iş tatmini kavramı, iş tatmini ile ilişkili kavramlar ve iş tatminini etkileyen faktörlere yer verilmiştir. Konuyu derinlemesine 

incelemek amacıyla bir kamu kurumunda çalışan çağrı merkezi personeline Minnesota İş Tatmini Ölçeği anketi 

uygulanmıştır. Araştırmaya 251 çağrı merkezi personeli katılmıştır. Araştırmada çalışanlarının tatmin düzeyleri ve iş 

tatmininin alt faktörleri belirlenerek, elde edilen verilerin istatiksel analizleri için “SPSS” programı kullanılmıştır. 

Araştırma da çağrı merkezi personelinin demografik özelliklerine, Minnesota İş Tatmini Ölçeği anket sorularına verilen 

ortalamalara ve bunlara ilişkin yorumlara, anketin güvenilirliğine, yapılan normallik testleri sonucunda çıkan 

değerlendirmelere göre iş tatmini düzeylerini belirlemek için kullanılan analizlerin sonuçlarına yer verilerek, bu araştırma 

sonuçlarına yönelik genel değerlendirmeler yapılmış ve çağrı merkezi personelinin iş tatminine yönelik işletmelere ve 

kurumlara literatürde yer alan bulgular ile karşılaştırma yapılarak tüm işletmelere ve akademik çalışmalara katkı 

sağlaması amacıyla öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, iş tatmini alt faktörleri, kamu kurumu, çağrı merkezi personeli, iş devir hızı 

Jel Kodları: M 

Abstract 

In the present-day competitive working environment, the corporate companies or firms that are willing to use their 

resources effectively have started to place more emphasis on human resources to increase their productivity. It has been 

observed that, the enterprises aimed to use this human resource effectively and increased their success by paying more 

attention to the job satisfaction of their employees.  The fact of employees being pleased with their jobs and their working 

environment facilitates the survival rates of the corporates or firms and provides long-term competitive edge.  The heavy 

workload of public or private calling centre employees decreases the employees’ effectivity and productivity but increases 

the turnover rate. To prevent the elevation in the turnover rate, an enhancement in the employees’ job satisfaction level is 
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required. It is thought that, when the turnover rate of a calling centre employee reduces, the qualified employees are 

incorporated into the organisations. The aim of this research is to investigate the job satisfaction levels of the employees. 

The definition of job satisfaction, related concepts of job satisfaction and the factors affecting job satisfaction were presented 

in this research. For more in-depth investigation,  “Minnesota job satisfaction scale” has been applied on 251 employees 

working at a public calling centre to measure the level of the job satisfaction and to determine the related sub-factors and 

the “SPSS” program was used for the statistical analysis of the data obtained from the research. The demographic features 

of the calling centre employees, the average results and interpretations of the Minnesota job satisfaction scale survey, 

reliability analysis of the survey and the evaluation of the normality tests have been presented and discussed. The results 

were evaluated broadly and the data obtained from this research on the calling centre employees’ job satisfaction was 

compared with the current literature and suggestions have been presented to contribute to the academic studies and 

corporate entreprises.  

Keywords: Job satisfaction, sub-factors of job satisfaction, public calling center employee, turnover rate 
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ALGILANAN ÖRGÜTSEL POLİTİKA, YÖNETİM DESTEĞİ, SOSYAL DESTEK VE 
İSTEN AYRILMA NİYETİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI 

Perceived Organizational Politics, Managerial Support, Social Support, and Intent to 
Quit: A Meta-Analysis Study 

Ahmet Hakan ÖZKAN* 

Öz 

Algılanan örgütsel politika, yönetim desteği ve sosyal destek, çalışanların kuruma dair algılarına etki eden önemli 

değişkenlerdir. Bu değişkenler, işten ayrılma niyetinin öncülleridir. Bu araştırma algılanan örgütsel politika, yönetim 

desteği ve sosyal destek değişkenlerinin işten ayrılma niyeti değişkeni üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu 

çalışmada meta-analiz tekniği kullanıldı. Meta-analiz çalışması, PRISMA ile belirtilen kriterlere uygun olarak 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmalara ulaşmak için değişkenlerin isimleri veri tabanlarının arama motoruna yazıldı ve 

GoogleScholar, Scopus ve Proquest üzerinde 1.200 çalışmanın özeti gözden geçirildi. Kademeli olarak çalışmalar elendi. 

Bu çalışmalar arasından kriterlere uyan 9 tanesi seçildi. 9 çalışma, 10 örneklemden elde edilen 10 korelasyon değeri sağladı. 

Bu çalışmada CMA yazılımı kullanıldı. Analizler sonucunda incelenen ilişkilere dair orman grafikleri, huni grafiği, yayım 

yanlılığı analizleri ve heterojenlik analizleri gerçekleştirildi. İncelenen tüm ilişkilerin veri setleri heterojen yapıya sahiptir. 

Heterojenlik tespit edilen veri setlerinde yayım yanlılığına dair Duval ve Tweedie’nin kes ve yapıştır testi ve etki 

büyüklüğünün hesaplanması sırasında rassal etki model kullanıldı. Yayım yanlılığına rastlanmadı. Bu çalışmanın 

sonuçları, sosyal destek ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığını gösterdi. Algılanan örgütsel politika 

ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin etki büyüklüğü ve yönetim desteği ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin 

etki büyüklüğünün orta büyüklükte olduğu ortaya kondu. Bu çalışma, gelecekte bu değişkenleri ve bu ilişkileri 

inceleyecek olan akademisyenlere yol gösterecektir. Ayrıca, bu çalışmanın bulguları işten ayrılma niyetini kontrol altında 

tutmayı hedefleyen yöneticiler tarafından da kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Algılanan örgütsel politika, yönetim desteği, sosyal destek, işten ayrılma niyeti, meta-analiz. 

Abstract 

Perceived organizational politics, managerial support, and social support are significant variables affecting the perceptions 

of the employees regarding their organization. These variables are antecedents of itent to quit. This study aimed to survey 

the effect of perceived organizational politics, managerial support, and social suppor on intent to quit. In this study, meta-

analysis technique is used. Meta-analysis is carried out by following the criteria of PRISMA. The name of the variables are 

written in the search engine of the used databases and 1,200 studies are screened in GoogleScholar Scopus, ann Proquest. 

The studies are eliminated eventually. Among these studies, 9 studies meeting the chosen criteria. These 9 studies provided 

10 correlation values gained from 10 different samplings. CMA software is used in this study. Forest plot, funnel plot, 

analyses regarding publication bias and heterogeneity are carried out to analyze the collected data. The data set of all the 

surveyed relationships are heterogeneous. Randon effects model is used to compute the effect sizes and the during the 

Duval and Tweedie’s Trim and Fill Test. There is no sign of publication bias. This study found that the effect size of the 

relationship between social support and intent to quit is not significant. It also revealed that the effect size of the 

relationship between managerial support and intent to quit and the effect size of the relationship between perceived 

organizational politics and intent to quit are medium. This study will guide the academicians who will survey the variables 
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of this study and the relationships between them. Moreover, the findings of this study can be used by the managers aiming 

to keep intent to quit under control. 

Keywords: Perceived organizational politics, managerial support, social support, intent to quit, meta-analysis. 
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J. RAWLS’UN KAMUSAL AKIL KAVRAMI VE DEMOKRATİK MÜZAKERE 
TARTIŞMALARI 

J. Rawls' Concept of Public Reason and Dıscussions for Democratic Negotiations 

Orhan KESKİNTAŞ* 

Öz 

Çalışma, J. Rawls tarafından geliştirilen kamusal akıl kavramının kapsam ve sınırlarını demokratik müzakare açısından 

analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada descriptive ve yapıbozumcu yöntem kullanılacaktır. Çalışma üç bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde J. Rawls’un geliştiridiği kamusal aklın kapsamı ve tanımı analiz edilecektir. Kamusal akıl 

kavramı Rawls’ın Adalet Teorisi ve Siyasal Liberalizm eserlerinde merkezi bir yer tutmaktadır. İlk eser, doğrunu iyiliğe 

önceliği açısından Kantçı, ikincisi ise tarih ve toplumsal uzlaşmayı esas aldığı için Hegelci olarak değerlendirilmektedir. 

Bu iki eserin farklılığına rağmen kamusal akıl Rawls’un düşünce sisteminde temel özelliklerini korumaktadır. Bu bölümde 

descriptive yöntem aracılığıyla kavram analiz edilecektir. İkinci bölümde ise Rawls’un geliştirdiği kamusal aklın içeriği, 

prosedürel kısmı, ideali, anayasal demokratik düzene katkısı gibi konular etrafında gelişen tartışmalar ve tarafları analiz 

edilecektir. Burada yapıbozumcu bir yöntem kullanılacaktır. Rawls’un, özellikle Habermas ile yaptığı tartışma siyasal 

teoriye katkısı açısından değerlendirilecektir. Rawls’un kavramı demokratik bir halkın karakteristik özelliği ve eşit 

vatandaşlık konumunu paylaşan vatandaşların aklı olarak ileri sürmesi Habermas’ın müzakereci demokrasi görüşüne 

yakın olmasına rağmen çıkış noktaları farklıdır. Habermas Aydınlanma mirasına bağlı ve “doğru” kavramndan yanadır. 

Rawls açısından, soyut insan kavramının yerine vatandaşların aklını esas alan kamusal akıl, makul olanın yanındadır, bu 

amaçla kamusal iyilik onun temel konusudur. Habermas’ın kamsual akıl eleştirisi, makul adına doğrudan vazgeçmeyle 

sonuçlanır. Makul ve doğru kavramları, tartışmanın ana merkezinin birlikte yaşama ve demokratik müzakerinin koşulları 

olarak belirlenmesine yol açmaktadır. Burada diğer bir temel kavram “kendi başına duran siyasal alan” kavramıdır. 

Rawls’a göre kamusal akıl, din ve felsefeden kaynaklanan iddiaları doğru ve yanlış olarak değerlendirememektedir. Bu, 

Rawls açısından “felsefeyi olduğu yerde” bırakmaktır. Bu tartışmaları Derrida’nın katkıları ile yapıbozumcu bir yöntemle 

analiz etmek bu bölümün temel amaçları arasındadır. Çalışmanın son bölümü, bu tartışmalardan bizim payımıza düşenin 

ne olduğu sorusunun cevabını aramaktır. Rawls’un ileri sürdüğü kamusal akılla bağlantılı “kendi başına ayakta duran 

siyasal alan” kavramının ideolojik cephesi geniş, kalın ve derin olan ülkemiz açısından siyasal alanı yeniden düşünmek 

için ne türden imkanlar sunduğu son bölümün konusudur. Bu bölümde Rawls’un önerileri doğrultusunda ülkemizin 

koşulları açısından ideolojiden bağımsız ve Schimtyen dost ve düşman ayrımına kapalı bir siyasal alanı düşünmenin 

imkanlarını tartışmayı amaçlamaktadır. Sağ, sol ve üçüncü yolun dışında bize tarihin ve coğrafyanın mecbur ettiği başka 

bir yol imkanını tartışmak bu son bölümün temel amacıdır.  

Anahtar Kelimeler: Kamusal akıl, John Rawls, müzakere, makul, doğru 

Jel Kodları: Y; Z 

Abstract 

The study aims to analyze the scope and limits of the concept of public reason developed by J. Rawls in terms of democratic 

negotiation. Descriptive and deconstructive methods will be used in the study. The study consists of three parts. In the 

first part, the scope and definition of public reason developed by J. Rawls will be analyzed. The concept of public reason 

occupies a central place in Rawls' Theory of Justice and Political Liberalism. The first work is considered Kantian in terms 
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of the priority of truth to goodness, and the second is Hegelian because it is based on history and social consensus. Despite 

the differences of these two works, the public mind preserves its basic features in Rawls' thought system. In this section, 

the concept will be analyzed through the descriptive method. In the second part, the debates and sides of the public mind 

developed by Rawls will be analyzed, such as the content, procedural part, ideal, and its contribution to the constitutional 

democratic order. A deconstructive method will be used here. Rawls's discussion, especially with Habermas, will be 

evaluated in terms of his contribution to political theory. Although Rawls's assertion of the concept as the characteristic 

feature of a democratic people and the mind of citizens who share the position of equal citizenship is close to Habermas's 

deliberative democracy view, its starting points are different. Habermas is committed to the legacy of the Enlightenment 

and is in favor of the concept of "right". According to Rawls, public reason, which is based on the reason of citizens instead 

of the abstract concept of man, is on the side of the reasonable, for this purpose public good is his main subject. Habermas's 

critique of public reason results in outright renunciation in the name of reason. The concepts of the reasonable and the 

right lead to the determination of the main center of the discussion as the conditions of coexistence and democratic 

negotiation. Another basic concept here is the concept of “political space standing on its own”. According to Rawls, public 

reason cannot evaluate the claims arising from religion and philosophy as true or false. For Rawls, this is to leave 

"philosophy where it is". Analyzing these discussions in a deconstructive method with Derrida's contributions is among 

the main aims of this section. The last part of the study is to seek the answer to the question of what is our share of these 

discussions. The subject of the last section is what kind of opportunities Rawls put forward to rethink the political space 

for our country, whose ideological front is wide, thick and deep, of the concept of "political space that stands on its own" 

in connection with the public mind. In this section, in line with Rawls' suggestions, it aims to discuss the possibilities of 

thinking about a political space independent of ideology and closed to Schimtyen friend and foe distinction in terms of the 

conditions of our country. It is the main purpose of this last section to discuss the possibility of another path that history 

and geography oblige us, apart from the right, the left and the third path. 

Keywords: Public reason, John Rawls, negotiation, reasonable, right 
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TÜRKİYE’DE SAĞ-SOL KAVRAMSALLAŞTIRMASININ TEMELLERİ 

The Bases of Political Right-Left Conceptualization in Turkey 

Kerem YAVAŞÇA* 

Öz 

Siyasi ideolojiler, fikirler, hareketler ve/veya akımlar tanımlanırken sıkça başvurulan temel ayrımlardan biri sağ-sol 

kavramsallaştırmasıdır. Fransız Devrimi sonrasında ortaya çıkan sağ-sol kavramsallaştırması yaklaşık iki yüzyıldan beri 

literatürde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bilhassa çift kutuplu dünya düzeninin var olduğu Soğuk Savaş yıllarında 

sağ-sol ayrımı evrensel bir kullanım haline gelmiştir. Ne var ki, Berlin Duvarı’nın çöküşü ve Sovyet Bloğu’nun 

dağılmasının ardından söz konusu ayrımın anlamsızlaştığı yönünde fikirler dile getirilmiştir. Bu hususta literatürde en 

çok referans verilen yazar Francis Fukuyama olmuştur. Fukuyama’ya göre Berlin Duvarı’nın çöküşü ile ideolojik 

evrimlerin sonu gelmiştir. Buna mukabil, İtalyan Siyaset Bilimci Norberto Bobbio ise sağ-sol ayrımının, içeriğinin 

farklılaşmakla birlikte, varlığını sürdürdüğünü ifade etmiştir. 1990’lı yılların başında gerçekleşen bu tartışmaların 

yoğunluğu günümüzde azalmakla beraber sağ-sol kavramsallaştırması hala siyaset bilimi literatüründe sıkça 

kullanılmaktadır. Söz konusu sağ-sol kavramsallaştırması Türkiye’de de siyasi hayatın analizine ilişkin çalışmalarda 

benzer şekilde kullanılagelmiştir. Türkiye’de siyasi kutuplaşmanın had safhaya ulaştığı 1970’li yıllarda siyasi alanda en 

çok kullanılan kelimelerin başında gelen sağ-sol ayrımı, evrensel serancamına benzer şekilde 1990’lı yıllarla birlikte 

kullanım yaygınlığının düşmesine rağmen, günümüzde hala tedavüldedir. Isaac Berlin’in vurguladığı üzere, düşüncelerin 

ve bakış açılarının bağlamüstü bir geçerliliği vardır. Bu çerçeveden yaklaşıldığında, kavramın içeriği ve yüklenen anlamlar 

farklılaşmasına rağmen, sağ-sol kavramsallaştırması Türkiye’de siyasi hayata ilişkin anlamlı çıkarımlar yapılmasını 

sağlayabilecek bir ayrıma tekabül etmektedir. Türkiye’de sağ-sol kavramlarının günümüzdeki anlamına yakın biçimde 

kullanımın yaygınlaşması ise 1960’lı yıllara uzanmaktadır. 27 Mayıs darbesinin ardından yeniden şekillenen siyasi 

yaşamda siyasi kutuplaşmanın baş aktörleri olan Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında başlayan ve 12 Eylül 

1980 darbesine kadarki sürede geçerliliğini koruyan gerilim genel itibariyle sağ-sol karşıtlığı üzerinden okunmuştur. Bu 

sunumda, 1960’lardan itibaren yaygın biçimde kullanılan sağ-sol kavramsallaştırmasının Türkiye’de modernleşme 

sürecine verilen tepkiler (fikirsel mülahazalar ve siyasi konumlanmalar) çerçevesinde şekillendiği ortaya koyulmaktadır. 

Bu bağlamda Türk modernleşmesinin sac ayaklarından biri olan sekülerleşme sürecinin yarattığı toplumsal ve siyasi 

bölünmenin Türkiye’de sağ-sol ayrımının temelini teşkil ettiği iddia edilmektedir.      

Anahtar Kelimeler: Sağ-sol kavramsallaştıması, Türk modernleşmesi, Türkiye’de siyasal hayat 

Jel Kodları: Z00 

Abstract 

One of the basic distinctions commonly used to define political ideologies, thought, and/or movements is political right-

left conceptualization. Right-left conceptualization that emerged after the French Revolution has been widely used in 

literature for nearly two centuries. Especially during the Cold War years when the bipolar world order existed, the right-

left distinction became a universal use. However, after the fall of the Berlin Wall and the dissolution of the Soviet Bloc, 

ideas about meaningless of distinction were expressed. In this subject, Francis Fukuyama was the most referenced author 

in the literature. According to Fukuyama, the fall of the Berlin Wall brought an end to ideological evolution. In contrast, 

Italian Political Scientist Norberto Bobbio stated that the content of the distinction between political right and left varies 
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but continues to exist. Today, intensity of debates when occured in the beginnings of 1990s has been decreased, but right-

left conceptualization is still frequently used in the literature of political science. The right-left conceptualization has been 

used in a similar way in studies on the analysis of political life in Turkey. The right-left distinction, which was one of the 

most used words of political life in the 1970s when political polarization reached its peak in Turkey, is still in circulation 

today, although the prevalence of its use decreased with the 1990s, similar to its universal fate. As Isaac Berlin emphasized, 

thoughts and perspectives have validity without necessity of context. In this perspective, although its chancing of content 

and meaning, right-left conceptualization corresponds to a distinction that can lead to meaningful inferences about 

political life in Turkey. The widespread use of right-left concepts in Turkey, which close to its present meaning, dates back 

to the 1960s. In Turkey’s political life that reshaped by the May 27 Coup, the tension between the Justice Party and the 

Republican People's Party -the main actors of political polarization- had been proceed until September 12 Coup. This 

tension was generally evaluated as antagonism of poltical right and left. This presentation propounds that right-left 

conceptualization which has been widely used in Turkey since 1960s has been shaped by reactions (political thought and 

political positioning) to the modernization process in Turkey. In this context, it is argued that political and social 

dichotomization created by secularization process, which is one of the pillars of Turkish modernization, constitutes the 

basis for distinction of political right-left in Turkey. 

Keywords: Political right-left conceptualization, Turkish modernization, Turkish political life 
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MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VE YENİ MEDYA 

Deliberative Democracy and the New Media 

Hamide DEĞER* 

Öz 

Habermas’ın önemli bir teorisyeni olduğu Müzakereci Demokrasi, kamusal alan, katılım ve özellikle uzlaşma 

kavramlarıyla ortaya çıkmaktadır. Liberal demokrasiye getirilen eleştirilerden biri olan müzakereci demokrasi, toplumsal 

yapı ve ilişkilerin farklı ve çeşitli olduğu ülkelerde uzlaşma ve kamusal alan kavramlarının altını çizmektedir. Müzakereci 

demokrasi seçim usulünden ziyade toplumsal, siyasal kararların alınmasının bireylerin birbirleriyle müzakere ederek bir 

uzlaşmaya varması düşüncesiyle yola çıkmaktadır. Habermas’ın teorik altyapısına önemli katkılar sunduğu müzakereci 

demokrasi; vatandaşların birbirlerini ikna yoluyla yine birbirlerini bilgilendirip, bilgi alışverişine giriştikleri, siyasal 

sisteme, topluma ilişkin düşüncelerin yer aldığı, şekillendiği bir yöntemdir. Karar alma sürecine vatandaşların müzakere 

ederek aldıkları kararlarla katılmaları doğrudan demokrasiyi çağrıştırmakta ve aynı zamanda müzakereci demokrasinin 

temelini oluşturmaktadır. Habermas, müzakereci demokrasi anlayışını özellikle kamusal alan ve iletişim üzerine inşa 

etmektedir. Kamusal alandaki tartışmaya bireyler eşit ve özgür yurttaşlar olarak katılmaktadır. Bu tartışma ortamı ve 

dolayısıyla kamusal alan devlet veya onun herhangi bir uzantısı olabilecek tüm iktidar alanlarından bağımsız ve “genel 

yarar” ilkesinin esas alınarak eleştirel bir düşünce dünyasının geliştirildiği bir mekân olarak tasavvur edilmektedir. Bu 

alanda bireyler iktisadi ilişkilerle değil, müzakereye ve tartışmaya dayalı ilişkilerle var olmaktadırlar.  Yeni medya, 

geleneksel medyadan sonra ortaya çıkan hem iletişim hem haberleşmeyi bir arada bulunduran araçların tümüdür. Yeni 

medya uzmanlık istemeyen, herkesin ulaşabildiği ve kullanabildiği araçlar olarak kamusal ve müzakereci bir ortam 

yaratmaktadır. Yeni medya, geleneksel medyadan farklı olarak ve müzakereci demokrasiyle benzer şekilde müzakere, 

tartışma, iletişim yaratma kamusal alan oluşturma, farklılıkları bir araya getirmek gibi nitelikleri içinde barındırmaktadır. 

Bu bağlamda bir müzakere yöntemi olarak yeni medyanın müzakereci demokrasiye uygunluğu, bir benzerlik olabilirliği 

anlaşılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Müzakereci demokrasi, yeni medya, kamusal alan 

Jel Kodları: D71; Y; Z 

Abstract 

Deliberative Democracy, where Habermas is an important theoretician, emerges with the concepts of public sphere, 

participation and especially reconciliation. Deliberative democracy, one of the criticisms against liberal democracy, 

underlines the concepts of reconciliation and public sphere in countries where social structure and relations are different 

and diverse. Deliberative democracy sets out with the idea that social and political decisions are taken by individuals to 

reach a compromise by negotiating with each other, rather than the election method. Deliberative democracy, to which 

Habermas made important contributions to its theoretical background; It is a method in which citizens inform and 

exchange information with each other by persuading each other, and thoughts about the political system and society are 

included and shaped. Citizens' participation in the decision-making process with the decisions they take by negotiation 

evokes direct democracy and at the same time forms the basis of deliberative democracy. Habermas builds his 

understanding of deliberative democracy, especially on the public sphere and communication. Individuals participate in 

the public debate as equal and free citizens. This discussion environment, and therefore the public sphere, is conceived as 
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a place where a world of critical thought is developed based on the principle of "general interest", independent of all power 

areas that may be the state or any of its extensions. In this field, individuals do not exist with economic relations, but with 

relations based on negotiation and discussion. New media is all of the tools that combine both communication and 

communication, which emerged after the traditional media. New media creates a public and deliberative environment as 

tools that do not require expertise and are accessible and used by everyone. New media, unlike traditional media and 

similar to deliberative democracy, includes such qualities as negotiation, discussion, creating communication, creating a 

public space, and bringing differences together. In this context, the suitability of the new media to deliberative democracy 

as a negotiation method and the possibility of a similarity will be tried to be understood. 

Keywords: Deliberative democracy, public sphere, new media 
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TOPLUMSAL HAREKETLER TARTIŞMALARINDA AVRUPA EKOLÜ: YENİ 
TOPLUMSAL HAREKETLER 

The European School in Social Movements Debates: New Social Movement 

Gazel ULUER* 

Öz 

İnsanlık tarihinde baskılara, haksızlıklara itiraz eden, var olan düzene karşı koyan bir gerçekliğin olması, toplumsal 

hareketlerin hemen her dönem varlığına işaret etmektedir. Bu doğrultuda toplumsal hareketler en temel anlamda 

“yerleşik alanın dışındaki toplu eylemler yoluyla, ortak bir çıkarı korumak ya da ortak bir hedefe erişmeyi sağlayabilmek 

için girişilen toplu bir çaba” olarak tanımlanmaktadır. 1960’lı yıllar ile yükselmeye başlayan toplumsal hareketler 

akademik çalışmalara konu olmaya başlar. Aynı zamanda toplumsal hareketler ilgili konularda önemli araştırmalar yapan 

iki önemli okulun kurulmasına öncülük eder. Bu okullardan biri Amerika Birleşik Devletlerinde etkili olan kaynak 

mobilizasyonu teorisi, ikincisi ise; Avrupa’da etkili olan yeni toplumsal hareketler yaklaşımıdır. Yeni toplumsal 

hareketlerin odak noktasında kişisel kimliklerin inşası, günlük yaşam ve toplumsal ilişkiler yer almaktadır. Sosyal bağların 

korunması, ortak malların iyileştirilmesi, üretim ve tüketim kalitesinin arttırılması gibi hak talepleri öne çıkmaktadır. Yeni 

toplumsal hareketlerin hangi yönlerden yeni olduğu tartışmalı bir konudur. Bu konudaki görüşlere göre, yeni toplumsal 

hareketlerin eskinin büyük, kitlesel ve bütünlüklü hareketleri karşısında, farklılaşmış ve özelleşmiş konular etrafında 

oluşması onu yeni yapan önemli özelliklerdir. Özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren küreselleşmenin hızla artmasıyla 

toplumlardaki değişimler ve gelişmeler ortaya çıktığı coğrafyayla sınırlı kalmayarak kıtalar ötesine etki etmeye 

başlamıştır. Yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkışı küreselleşme ve bunun sonucu olan siyasal-toplumsal alanlardaki 

değişmelerle ilgilidir. Çevrecilik, etnisite, cinsel kimlik, barış gibi temalar etrafında örgütlenen gruplar, toplumsal 

sahnenin yeni aktörleri olarak ortaya çıkmaktadır. Küreselleşmeye paralel olarak ortaya çıkan yeni hareketlerin, 

kimliklerin ve hayat tarzlarının oluşum süreci yeni toplumsal hareketlerin merkezinde yer almaktadır.  Yeni toplumsal 

hareketler ortaya çıktığı toplumlardan bağımsız gelişmemiştir. Toplumlarda ortaya çıkan değişim ve dönüşümle 

hareketler etkilenmiş; hareketlerin etki alanı, amacı ve uygulama şekli gibi birçok etmen bu gelişmelerle birlikte yeni bir 

boyut kazanmıştır. Emeğin sömürülmesiyle sınırlı kalmayan yeni toplumsal hareketler, daha demokratik politik 

mücadelelerin ve katılım biçimlerinin oluşturulması yönünde çağrıda bulunmuş ve Marksist politika anlayışına karşı 

gelmiştir. 1968’den itibaren yeni toplumsal hareketlerde Marksizmin önemi azalmış ve hareketler feminizme, ekoloji 

gruplarına ve farklı politik oluşumlara yönelmiştir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı yeni toplumsal hareketleri yeni 

yapan özellikleri açıklamak ve 1980 öncesi ve sonrası hareketlerin özelliklerini inceleyerek analiz etmektir. Aynı zamanda 

çalışma boyunca yazılı kaynaklar taranarak yeni ve eski toplumsal hareketlerin genel bir sosyolojik-demografik portresi 

ortaya konulacaktır. Çalışma;  yeni toplumsal hareketlerin siyasal alan tanımını, hareketlerdeki aktörleri ve hareketlerin 

örgütlenme yapıları çerçevesinde yeni toplumsal hareketlerin genel taramasını yapmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal hareketler, yeni toplumsal hareketler, kimlik, sınıf, postmodern 

Jel Kodları: Z10; Z13 

Abstract 

The fact that there is a reality in the history of humanity that opposes oppression and injustice and opposes the existing 

order indicates the existence of social movements in almost every period. In this respect, social movements are defined in 
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the most basic sense as “a collective effort made to protect a common interest or to achieve a common goal through 

collective actions outside the settled area”. Social movements that started to rise with the 1960s began to be the subject of 

academic studies. At the same time, social movements lead to the establishment of two important schools that conduct 

important research on related issues. One of these schools is the theory of resource mobilization that is effective in the 

United States, and the second is the new social movements approach that is effective in Europe. The focus of new social 

movements is the construction of personal identities, daily life and social relations. Claims such as protection of social ties, 

improvement of common goods, and the improvement of production and consumption quality come to the fore. In what 

ways new social movements are new is a controversial issue. According to the opinions on this subject, the formation of 

new social movements around differentiated and specialized issues in the face of the great, mass and unified movements 

of the old are important features that make it new. Especially since the middle of the 20th century, with the rapid increase 

of globalization, the changes and developments in societies have started to affect beyond the continents, not limited to the 

geography in which they emerged. The emergence of new social movements is related to globalization and the resulting 

changes in political-social areas. Groups organized around themes such as environmentalism, ethnicity, sexual identity 

and peace emerge as new actors of the social scene. The process of formation of new movements, identities and lifestyles 

that emerge in parallel with globalization is at the center of new social movements. New social movements have not 

developed independently of the societies in which they emerged. Movements have been affected by the change and 

transformation that has emerged in societies; many factors such as the scope, purpose and mode of application of the 

movements have gained a new dimension with these developments. New social movements, which were not limited to 

the exploitation of labor, called for the creation of more democratic political struggles and forms of participation and 

opposed the Marxist understanding of politics. Since 1968, the importance of Marxism has decreased in the new social 

movements have turned to feminism, ecology groups and different political formations. In this direction, the aim of this 

study is to explain the features that make the new social movements new and to analyze the characteristics of the 

movements before and after 1980. At the same time, a general sociological-demographic portrait of new and old social 

movements will be revealed by scanning written sources throughout the study. This study aims to make a general survey 

of the new social movements within the framework of the political definition of the new social movements, the actors in 

the movements and the organizational structures of the movements. 

Keywords: Social movements, new social movements, ıdentity, class, postmodernism 
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DOĞU AKDENİZ MESELESİNE İLİŞKİN TÜRK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖYLEM 
ANALİZİ 

Discourse Analysis of the Turkish Ministry of Foreign Affairs on the Eastern 
Mediterranean Issue 

Fatoş ÇAKIRCA* 

Öz 

Doğu Akdeniz 2000’li yıllarla birlikte yeni tespit edilen doğal gaz rezervleriyle, var olan önemini artırmıştır. Tespit edilen 

bu yeni, zengin enerji sahası hem bölge ülkelerinin hem de bölge dışı ülkelerin enerji paylaşımı faaliyetlerine sahne 

olmaktadır. Enerji paylaşımı, Doğu Akdeniz meselesinin asal problemi olan deniz yetki alanları paylaşımını doğurmakta 

ve bunun çözümünü gerekli kılmaktadır. Deniz yetki alanları paylaşımı bölge aktörleri arasında uyuşmazlıklara neden 

olmaktadır. Literatür araştırmasında, Doğu Akdeniz meselesine dair içerik analizi çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışma, 

farklı olarak, Doğu Akdeniz meselesinde Türk Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarını söylem analizi yöntemini esas alarak 

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarının arka plan bilgilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu söylemlerin analizi 

ile ulaşılan arka plan bilgileri Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye kimliğini, dış politikasını ve duruşunu ifade etmektedir. 

Türkiye, deniz yetki alanları paylaşımında tüm kıyıdaş ülkeler gibi münhasır ekonomik bölge anlaşmaları imzalamalıdır. 

Çünkü Doğu Akdeniz’de Türkiye açısından önemli bir Kıbrıs çözümsüzlüğü ve kendi deniz yetki alanlarının korunması 

meselesi bulunmaktadır. Türk Dışişleri Bakanlığı bu noktada tezlerini ifade ederek etki alanı yaratmak, bu şekilde Doğu 

Akdeniz’de tecritine izin vermemek hedefindedir. Temelde, söylem analizinde, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin 

ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının bozulması teşebbüslerine karşı 

itirazda bulunduğu bilgisine varılmaktadır. Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları paylaşımı probleminin bölge ülkelerinin 

uzlaşma ve diyaloglarıyla çözülebilmesi mümkündür. Bu nedenle, Türk Dışişleri Bakanlığı hakkaniyet ilkesi önceliğinde 

tezlerini sunmakta, bunu söylemlerinde yinelemektedir. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın söylem analizinde arka plan bilgileri 

Türkiye’nin etki alanı oluşturmak istediği çıkarımına bizi götürmektedir. Bu söylemler; kıyıdaş ülkelere, Doğu Akdeniz’e 

kıyısı olmayan ama bölgeye müdahale eden üçüncü bir ülkeye veya uluslararası topluma mevcut problemi açıklayarak 

etki alanı oluşturmayı içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, deniz yetki alanları, Türk Dışişleri Bakanlığı, söylem analizi 

Jel Kodları: O13; Q4; K42; Y80 

Abstract 

The Eastern Mediterranean increases its importance with the newly discovered natural gas reserves in 2000s. This new, 

rich energy field, which has been identified is the scene of energy sharing activities of both regional and non-regional 

countries. Energy sharing, creates maritime jurisdiction sharing, which is the main problem of the Eastern Mediterranean 

issue and necessitates its solution. Sharing maritime jurisdictions causes conflicts among regional actors. In the literature 

research, content analysis studies were carried out on the Eastern Mediterranean issue. Differently, this study aims to 

reveal the background information of the statements of the Turkish Ministry of Foreign Affairs on the Eastern 

Mediterranean issue based on the discourse analysis method of the statements of the Turkish Ministry of Foreign Affairs. 

The background information obtained through the analysis of these discourses expresses Turkish’s identity, foreign policy 

and stance in the Eastern Mediterranean issue. Turkey should sign exclusive economic zone agreements like all riparian 

countries in sharing maritime jurisdictions. Because, in the Eastern Mediterranean, there is an important Cyprus problem 
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for Turkey and the protection of its maritime jurisdictions. At this point, the Turkish Ministry of Foreign Affairs aims to 

create sphere of influence by expressing its theses, thus not to allow its isolation in the Eastern Mediterranean issue. 

Basically, in the discouse analysis, it is learned that the Turkish Ministry of Foreign Affairs has objected to the attempts of 

Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus to disrupt maritime jurisdictins in the Eastern Mediterranean. It is 

possible that problem of sharing maritime jurisdiction in the Eastern Mediterranean can be resolved through the 

reconciliation and dialoque of the countries on the region. For this reason, the Turkish Ministry of Foreign Affairs presents 

its theses with the priority of the principle 0f equity and repeats this in its discourses. Background information in the 

discourse analysis of the Turkish Ministry of Foreign Affairs leads us to the conclusion that Turkey wants to establish a 

sphere of influence. These statements are; its includes creating a sphere of influence by explaining the current problem to 

riparian countries, a third country that doesn’t have a coast in the Eastern Mediterranean but intervening in the region or 

to the international community. 

Keywords: Eastern Mediterranean, maritime jurisdiction, Turkey Ministry of Foreign Affairs, discourse analysis. 

Jel Codes: O13; Q4; K42; Y80 

  



 

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar 

International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, 

Interrogations 

106 

 

İKİNCİ DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞI’NIN BÖLGESEL JEOPOLİTİK SONUÇLARI 

Regional Geopolitical Consequences of the Second Nagorno-Karabakh War 

Halit HAMZAOĞLU * 

Öz 

Azerbaycan’ın tarihi zaferiyle sonuçlanan İkinci Dağlık Karabağ Savaş’ı bölgesel dinamikleri önemli ölçüde etkilemiştir. 

Uzun yıllar işgal altında bulunan topraklarının geri alan Azerbaycan, Güney Kafkasya’daki bölgesel nüfuzunu daha da 

artırmıştır. Savaş sonrası bölgede ortaya çıkan yeni jeopolitik gerçeklikler, ekonomik ve ulaşım alanlarında bir dizi 

fırsatları beraberinde getirmiştir. 1988-1994 yıllarında gerçekleşen Birinci Dağlık Karabağ Savaşı’nda uluslararası desteği 

ve konjonktürü arkasına alan Ermenistan, Azerbaycan tarihi topraklarını işgal etmiştir. Ateşkes sonrası oluşturulan 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nezdindeki Minsk Grubu,  sorunun çözümünde yapıcı bir rol oynayamamış 

ve böylece Dağlık Karabağ sorunu devam etmiştir. Azerbaycan bu süreçte diplomatik bir çözümü öncelikli hedefi olarak 

belirlemiştir. Ancak eş zamanlı olarak, silahlı kuvvetlerinin modernizasyonunu hayata geçirmeye başlamıştır. Bu 

çerçevede sorunun çözümü açısından askeri seçenek her zaman gündemde olmuştur. 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan ve 

44 gün devam eden savaşta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını özgürleştirmiş ve Dağlık 

Karabağ’daki egemenlik haklarının yeniden tesis etmiştir. 44 günlük savaş bölgedeki yeni jeopolitik denklemin ve siyasi 

söylemin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Çalışmada İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’nın bölgesel jeopolitik sonuçları 

irdelenmektedir. Savaş öncesinde yaşanan jeopolitik ölçekli gelişmeler ve uluslararası sistemdeki dönüşümlerin bölgesel 

yansımaları araştırılmaktadır. Bu bağlamda öncelikle Türkiye, Rusya Federasyonu, İran ve Gürcistan’ın bu süreçteki 

politikalarından bahsedilmektedir. Ayrıca ABD ve Fransa gibi aktörlerin tutumları analize tabi tutulmaktadır. İkinci 

Dağlık Karabağ Savaş’ının jeopolitik içeriği ve savaş sonrası ortaya çıkan yeni bölgesel gerçekliklerin incelenmesi, 

çalışmanın yöntemini ve sorunsalını belirlemektedir. Ayrıca savaş sonrası, bölge ülkeleri arasındaki işbirliği olanakları 10 

Kasım Antlaşması çerçevesinde analiz edilmektedir. 10 Kasım Anlaşması’na yönelik bölge ülkelerinin tutumu, yeni 

jeopolitik gerçeklikler çerçevesinde kapsamlı bir değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda İkinci Dağlık 

Karabağ Savaşı’nın ve 10 Kasım Anlaşması’nın,  bölgesel jeopolitik düzeni derinden etkileyen temel çıktılarından 

bahsedilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, İkinci Dağlık Karabağ Savaşı, İran, Rusya, Türkiye  

Jel Kodları: F50; F53; F59  

Abstract 

The Second Nagorno-Karabakh War, which resulted in the historical victory of Azerbaijan, had significant effects on 

regional dynamics. Azerbaijan, which re-captured its long-occupied territories, further increased its regional influence in 

the South Caucasus. The new geopolitical realities that emerged in the region after the war brought a series of opportunities 

in the economic and transportation fields. Armenia, which received international support and the conjuncture, occupied 

the historical lands of Azerbaijan during the First Nagorno-Karabakh War, which took place in 1988-1994. The Minsk 

Group under the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), which was created after the ceasefire, 

could not play constructive roles in the solution of the problem, and therefore, the Nagorno-Karabakh conflict continued. 

Azerbaijan determined the diplomatic solution as its primary target in this process. However, it also simultaneously began 

to implement the modernization of its armed forces. In this context, the military option was on the agenda regarding the 
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solution of the problem. The Azerbaijani Armed Forces liberated their occupied lands and re-established their sovereignty 

in Nagorno-Karabakh in the war that started on September 27, 2020, and continued for 44 days. This 44-day war prepared 

the ground for the emergence of a new geopolitical equation and political discourse in the area. The regional geopolitical 

consequences of the Second Nagorno-Karabakh War were examined in the present study. Geopolitical-scale developments 

before the war and the regional reflections of the transformations in the international system were also discussed in this 

respect. In this context, firstly, the policies of Turkey, the Russian Federation, Iran, and Georgia were mentioned. Also, the 

attitudes of actors such as the USA and France were analyzed. The geopolitical contents of the Second Nagorno-Karabakh 

War and the examination of the new regional realities, which emerged after the war, constituted the method and 

problematic of the present study. The cooperation opportunities between the countries of the region after the war were 

also analyzed in the framework of the November the 10th Treaty. The attitude of the region countries towards the 

November 10th Treaty is subject a comprehensive evaluation within the framework of new geopolitical realities.  

Keywords: Azerbaijan, Iran, Russia, Second Nagorno-Karabakh War, Turkey 
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BANNING THE IMPORT OF SETTLEMENT PRODUCTS: INTERNATIONAL LAW 
AND GLOBALISATION OF THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT 

Yerleşim Yerlerinden İthalat Yasağı: Uluslararası Hukuk ve Israil-Filistin 
Meselesinin Küreselleşmesi 

Mehmet ÖZYÜREK* 

Abstract 

The conflict between Israel and Palestinians has been occupying the agenda of international politics for decades. 

Although the roots of the conflict between the sides can be traced back to earlier times, the Six -day War in 1967 was 

a historic moment. The war ended with the victory of Israel. Israel occupied the West Bank, East Jerusalem,  Gaza 

Strip, the Sinai Peninsula and the Golan Heights and started building settlements in these Occupied Palestinian 

Territories (OPT). Even though Israel evacuated some of these settlements, there are still hundreds of settlements in the 

West Bank, East Jerusalem and Golan Heights today. These settlements violate international law. The relevant UN 

Security Council Resolutions, Advisory Opinion of International Court of Justice, and many other international documents 

have clearly stated this illegality. Yet it is difficult to say that international pressure has be en efficacious in making 

Israel evacuate its citizens from the settlements. Even worse, the number of residents living in these settlements are 

still increasing. However, over the few years, in some western countries there have been developments to ban tra de 

with the Israeli settlements. In 2019, for example, the municipal authority of Oslo in Norway banned the settlement 

products. In Ireland, a bill banning the products from the settlements passed in the Seanad. Another example can 

be the ruling of the European General Court in favour of the litigants seeking to ban the import of goods from Israeli 

settlements. In addition to the above developments, civil society organizations in different countries put further 

pressure on the governments to ban trade with the Israeli settlements. This study investigates all these 

developments with respect to the trade bans and aims to answer the following questions. Can trade bans change 

Israel’s settlement policies? To what extent they can play a role in reducing Israel’s international law violations? 

The following study approaches these questions from a normative and theoretical perspective. The study shows 

the fact that globalization creates new avenues for states to enforce international law by analysing the recent 

economic sanctions on Israel with respect to its illegal settlement policies. Nevertheless, the study concludes that 

these avenues are unlikely to create a substantial change in Israel’s settlement policies.  

Keywords: International law, globalisation, human rights law, humanitarian law  

Jel Codes: K33; K38; F01 

Öz 

Israil ve Filistinliler arasındaki çatışma uzun yıllar uluslararası politikanın gündemini işgal eden en önemli 

meselelerden birisi olagelmiştir. Her ne kadar bu çatışmanın geçmişi daha önceki zamanlara gidiyor olsa da 1967 

yılındaki Altı-gün savaşı önemli bir dönüm noktası olarak görülebilir. Savaş İsrail’in zaferiyle sonuçlanmıştır. 

Savaşta Israil, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Sina Yarımadası’nı ve Golan Tepelerini işgal etmiş ve buralara 

yerleşim yerleri kurmaya başlamıştır. Her ne kadar sonrasında bu yerleşim yerlerinden bazılarını tahliye etmiş olsa 

da bugün halen Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepelerinde yüzlerce yerleşim yeri bulunmaktadır. Bu yerleşim 
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yerleri Uluslararası Hukuku ihlal etmektedir. Uluslararası Hukuka aykırı bu durum Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi Kararları, Uluslararası Adalet Divanı’nın tavsiye kararı ve birçok diğer uluslararası belge tarafından dile 

getirilmiştir. Buna rağmen uluslararası baskının İsrail’i yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarını tahliye edecek 

bir politikaya ittiğini söylemek pek mümkün değildir. Dahası yerleşim yerlerinde yaşayan İsrailli yerleşimcilerin 

sayısı her geçen gün artmaktadır. Öte yandan son dönemde bazı batılı ülkelerde İsrail yerleşim yerleri ile yapılan 

ticaretin yasaklanmasıyla ilgili bazı gelişmeler yaşanmaktadır. Norveç’in başkenti Oslo’da yerel yönetimin illegal 

yerleşim yerlerinden gelen ürünlerin ithalatını yasaklayan kararı buna bir örnek olabilir. Bir diğer örnek İrlanda’da 

parlamentonun alt kanadı olan Seanad’da kabul edilen, yerleşim yerlerinden ithal edilen ürünleri yasaklayan yasa 

tasarısıdır. Öte yandan, 2021 yılının Mayıs ayında Avrupa Genel Mahkemesi İsrail’den ithal edilen malların 

yasaklanmasını talep eden davacı bir grubu haklı bulmuştur. Bunların dışında, çeşitli ülkelerdeki sivil toplum 

örgütleri İsrail yerleşim yerleriyle yapılan ticaretin son bulması için hükümetlere baskı yapmaya devam e tmektedir. 

Bu çalışma yasadışı yerleşim yerlerinden yapılan ticaretin yasaklanması yolundaki tüm bu gelişmelere ışık tutmayı 

ve bu hususta sorulabilecek bazı sorulara yanıt aramayı hedefliyor. Örneğin, ticaret yasağı İsrail’in yerleşimler i ile 

ilgili politikalarını değiştirebilir mi? Bu uygulamalar İsrail’in uluslararası hukuk ihlallerini ne ölçüde azaltabilir? 

Aşağıdaki çalışma bu sorulara normatif ve teorik açıdan yaklaşmaktadır. Bu çalışma küreselleşmenin uluslararası 

hukukun uygulanmasında devletlere sunduğu yeni alternatifleri gözlemlerken İsrail’in illegal yerleşim yerleri ve 

bu yerleşim yerleri ile yapılan ticaretin sınırlandırılması yönündeki uluslararası gelişmeleri tartışmaktadır. Çalışma 

aynı zamanda, söz konusu gelişmelerin Israil’in illegal yerleşim yeri politikalarında önemli bir değişiklik 

yaratmayacağı hususunu da vurgulamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Hukuk, küreselleşme, insan hakları hukuku, insancıl hukuk 
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HASAN RUHANİ’DEN İBRAHİM REİSİ’YE İRAN’IN SURİYE POLİTİKASINDA 
BEKLENEN DEĞİŞİMLER 

From Hassan Rouhani to Ebrahim Raisi, Expected Changes in Iran’s Syria Policy 

Şemsettin SEKİN* 

Habibe TEMİZSU** 

Öz 

2010 yılında Tunus’ta başlayıp neredeyse tüm Orta Doğu’da etkisini gösteren Arap Baharı, Suriye gibi kimi ülkelerde iç 

savaşa dönüşmüştür. Suriye örneğinde yaşanan toplumsal hareketlenmeler ciddi bir ayaklanma havasına bürünürken, 

uluslararası aktörlerin meseleye dahliyle, durum yerini ‘vekalet savaşları’na bırakmıştır. Suriye’de yaşanan vekalet 

savaşlarında rejimin yanında en net şekilde yer alan ülke olarak İran’ı görüyoruz. İran’ın bölgede sürdürdüğü güvenlik 

ve mezhep temelli politikaları, Suriye’de Esad rejiminden yana tavır almasını beraberinde getirmiştir. Ancak Hasan 

Ruhani gibi dış politikada daha pragmatist hareket eden bir ismin İran’da başa gelmesi, ülkedeki radikal muhafazakar 

unsurların idealist söylemlerini yer yer havada bırakmıştır. Ruhani’nin Batı ile ılımlı ilişkiler sürdürme hedefi, Suriye ile 

alakalı sert hamlelerden kaçınmasını gerektirmiştir. Buna rağmen İran’da yönetimin asli unsurlarından biri olan dini 

liderin Suriye ile alakalı tavrının son derece net ve sert olduğunu görüyoruz. Bu durum da Ruhani’nin yer yer keskin 

kararlar almasını zorlaştırmıştır. Yine de, dini liderin tutumu ve rejimin diğer sert unsurlarına rağmen Ruhani yönetimi, 

dış politikada itidalli ve uzlaşmacı tavrından taviz vermeme çabasını sürdürmüş ve son seçimle görevi İbrahim Reisi’ye 

devretmiştir. 18 Haziran 2021’de gerçekleşen seçimle İbrahim Reisi’nin Cumhurbaşkanı olması, pragmatist dış politik 

tutumun yerini radikal muhafazakar dış politik söylemlerin alacağı yönündeki beklentileri artırmıştır. Bu durumun Suriye 

politikasına etkisine yönelik beklentiler ise realist yaklaşımın yerini idealist bir tutuma bırakacağı yönündedir. Ruhani’nin 

yaklaşımı ile radikal unsurların bölgedeki gücünün zayıfladığı, bu durumun ise İran’ın Suriye’deki konumunu sarstığı 

yönünde eleştiriler mevcuttur. Ancak rejimin temel unsurları ile politik anlamda aynı sert stratejiyi benimsemiş olan Reisi 

ile İran’ın artık Suriye’de daha aktif ve keskin bir tutum izleyeceği tahmin edilmektedir. Bu çalışmada, Hasan Ruhani 

dönemi de göz önünde bulundurulmak suretiyle, yeni seçilen İbrahim Reisi’nin sergilediği siyasi duruş esas alınarak 

İran’ın beklenen Suriye politikası, mezhep unsuru, güvenlik ve Batı karşıtı söylemler bağlamında değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Suriye, İran, Hasan Ruhani, İbrahim Reisi, dış politika. 

JEL Kodları: F50; F51 

Abstract 

The Arab Spring that started in 2010 in Tunisia and took effect almost in all Middle East, has turned into civil war in 

countries like Syria. While social movements in Syria became a serious uprising, with the invention of foreign powers, the 

status changed into proxy wars. At the proxy wars in Syria, we can see Iran standing by the Assad regime in the most 

explicit way. Iran took Assad’s side by pursueding its own security and sectarian-based policies in the region. However 

with Hassan Rouhani coming to power, his more pragmatist foreign policy invalidated partially the conservative wing’s 

idealistic expressions. Rouhani’s aim to improve relations with the West limited his solid moves. Nevertheless we can see 

the religious leader, as the fundamentel element of Iran’s regime, taking a firm stand for Syria and this made it difficult 

for Rouhani to take sharp decisions in some conditions. Despite the attitude of the supreme leader and rigid stance of the 
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regime, the Rouhani administration followed a moderate and agreeable mode without making compromises and after the 

last polling Ebrahim Raisi assumed the duties of the position. After Raisi being elected Iran’s new president with the 

presidential elections held on 18 June 2021, expectations of alternations of the political stand from pragmatism to ultra 

conservatism increased noticeably. The outlook for the impact of this change to Syrian policy is a transformation from 

realism to idealism. Rouhani faced criticism due to the fact that his approach has softened up the radical elements in the 

region and so this weakened Iran’s hand in Syria. However, with Raisi who adopts the same rigid political strategy with 

the fundamental elements of the regime, from now on it is predicted that Iran will maintain a more active and sharp line 

in Syria. In this study, by taking notice of Hassan Rouhani’s period, Iran’s expected Syria policy is examined based on 

Raisi’s political stance in the context of sectarianism, security and anti-Western discourse. 

Keywords: Syria, Iran, Hassan Rouhani, Ebrahim Raisi, foreign policy 
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KOVİD-19’UN KÜRESEL SERVET DEĞİŞİMİNE ETKİSİ 

The Effect Of Covid-19 On Global Wealth Change 

Abdunnur YILDIZ* 

Öz 

2020 yılının Mart ayında Kovid-19 küresel bir salgına dönüşmüştür. Ülkelerin birçoğu salgını kontrol altına almak için 

bazı sektörlerde tam ya da kısmi kapanma önlemleri almıştır. Kısıtlamalarla birlikte ekonomik aktivite ve ticaret daralmış, 

işsizlik oranları artmıştır. Küresel salgının ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla birçok ülke, 

genişletici para ve maliye politikalarını uygulamaya koymuştur. Küresel salgın nedeniyle 2020 yılında küresel ekonomide 

%3.3’lük küçülme yaşanmış ve 2020’de küresel bütçe açığının GSYH’ya olan oranı %10.8 artmıştır. Bu durum devletlerin 

borç stoklarının artmasına neden olmuş ve yıllar itibariyle küresel toplam borç miktarı artmıştır. Küresel toplam borç 

miktarı 2018’de 245.3, 2019’da 257.4, 2020’de 281.5 ve 2021’in ilk çeyreğinde 289 trilyon dolar olmuştur. Genişletici para ve 

maliye politikalarıyla birçok ülke vatandaşlarına ek ödemeler yapmaya başlamıştır. Yapılan ek ödemelere rağmen 

özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren birçok kişinin gelirinde önemli düşüşler yaşanmıştır. Bu durum, orta ve alt 

gelir grubunda olan kişilerin hayat standartlarının düşmesine neden olmuş ve birçok ülkede yoksul nüfusun sayısı 

artmıştır. Küresel salgın bir yandan küresel borç miktarının artmasına neden olurken, öte yandan küresel ölçekte 

milyarderlerin sayısını da artırmıştır. Ayrıca bazı milyarderlerin servetinde de önemli miktarda artış olmuştur. 2020 

yılında milyarderlerin toplam serveti 8 trilyon dolar iken, 2021 yılının Nisan ayında 13.1 trilyon dolara ulaşmıştır. Bu 

milyarderlerin faaliyet alanları incelendiğinde büyük ölçüde teknoloji şirketlerinin olduğu görülmüştür. Küresel salgın 

bir yandan da 493 yeni milyarderin en zenginler listesine girmesine olanak tanımıştır. Bu yeni 493 milyarderin 40’ını ise 

yeni aşılar, antikor tedavileri, teşhis testleri ve kişisel koruyucu ekipman üreten şirketlerin sahipleri oluşturmuştur. Bu 

bağlamda küresel salgından en fazla olumsuz etkilenenler orta ve alt gelir grubunda olanlar iken, olumlu etkilenenlerin 

dünyanın en zenginleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kovid-19, küresel borç, küresel servet 

JEL Kodları: I14; D31; D63 

Abstract 

In March 2020, Covid-19 turned into a global epidemic. Many of the countries have taken full or partial shutdown measures 

in some sectors to contain the epidemic. With the restrictions, economic activity and trade contracted, unemployment rates 

increased. In order to reduce the negative effects of the global epidemic on the economies, many countries have started to 

implement expansionary monetary and fiscal policies. Due to the global epidemic, the global economy contracted by 3.3% 

in 2020, and the ratio of the global budget deficit to GDP increased by 10.8% in 2020. This situation has led to an increase 

in the debt stocks of the states and the global total debt has increased over the years. Global total debt amounted to 245.3 

trillion dollars in 2018, 257.4 trillion dollars in 2019, 281.5 trillion dollars in 2020 and 289 trillion dollars in the first quarter 

of 2021. With the expansionary monetary and fiscal policies, many countries have started to make additional payments to 

their citizens. Despite the additional payments made, there were significant decreases in the incomes of many people, 

especially in the service sector. This has led to a decrease in the living standards of people in the middle and lower income 

groups, and the number of the poor population has increased in many countries. While the global epidemic caused an 

increase in the amount of global debt, it also increased the number of billionaires on a global scale. There has also been a 
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significant increase in the wealth of some billionaires. While the total wealth of billionaires was 8 trillion dollars in 2020, it 

reached 13.1 trillion dollars in April 2021. The global epidemic also allowed 493 new billionaires to enter the list of the 

richest. From these new 493 billionaires, 40 are the owners of companies that manufacture new vaccines, antibody 

treatments, diagnostic tests and personal protective equipment. In this context, it concluded that who are most negatively 

affected by the global epidemic are in the middle and lower income groups, while who are positively affected are the 

richest in the world. 

Keywords: Covid-19, Global Debt, Global Wealth 
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COVİD-19’UN ÖRGÜTSEL YAPILARA VE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİNE ETKİSİ 

The Effect of Covid-19 on Organizational Structures and Ways of Work 

Ahmet ERKASAP* 

Öz 

Covid-19 pandemisi, küresel çapta can kaybına neden olmasının yanı sıra ülkelerde üretimin durması, tüketimin 

daralması ve neden olduğu kaos ile büyük bir ekonomik ve sosyal krize neden olmuştur. Küresel düzenin işleyişinde pek 

çok olumsuzluğa yol açmasının yanında sistemin nasıl yeniden yapılandırılacağına dair bir “yönetim krizi” olarak 

karşımıza çıkmıştır. Pandemi, ülkeleri karantina önlemlerine ve tüm endüstrileri kriz yönetimine zorlarken,  iş gücü 

genelinde örgütsel ve kişisel zorluklar ortaya çıkarmıştır. Bu zorluklara ek olarak makro düzeyde yapısal dönüşümlerin, 

mikro düzeyde ise bireysel alışkanlıkların değişimi kaçınılmaz olmuştur. Kurumların, pandemiden önceki dönemde 

değişime olan dirençleri nispeten daha yüksek iken pandemi döneminde ve sonrasında yeniliklere adaptasyon becerileri 

artmış, dönüşüme olan dirençleri azalmıştır. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi dijital ve otomasyon 

teknolojilerini devreye sokmak için daha hızlı harekete geçmiş olmalarıdır. Pandemi döneminin ve yeni normalin en 

önemli konularından bir tanesi de uzaktan çalışmadır. Pandemiyle daha kalıcı hale gelen uzaktan çalışma biçiminin 

potansiyeli ülkelere, sektörlere ve mesleklere göre değişmektedir. Uzaktan çalışma ile çevrimiçi araçların kullanılabilirliği 

arttırılmakta, etkin çalışma ve işbirliğini kolaylaştırmak için bilgi teknolojisi altyapısı yenilenmeye devam edilmektedir. 

Zaman içinde uzaktan çalışmanın faydaları ve kısıtları belirginleşecektir. Konvansiyonel çalışma biçimlerinin yanında 

yeni dönemde yaygınlaşan, oranları ülkeye, sektöre ve firmaya göre değişen, uzaktan ve işyerinden birlikte çalışma imkanı 

veren hibrit iş yapış modeli, organizasyonların kendilerini yeniden nasıl şekillendirecekleri konusunda belirleyici bir 

öneme sahip olacaktır. Hibrit çalışma şeklininin yaygınlaşması örgütlerin yapılarında da değişikliğe yol açacaktır.  Bu 

bağlamda COVID-19 pandemisi sosyal, ekonomik ve politik açıdan olduğu kadar örgütler açıdan da bir dönüm noktası 

olarak kabul edilmektedir. Bu çalışma, Covid-19 pandemisinin firmaların örgüt yapıları ile çalışanların iş yapış şekilleri 

üzerindeki potansiyel etkilerini ele almaktadır. Bu etkilerin sonucunda ortaya çıkan yeni dönem her ne kadar eski 

dönemden bağımsız veya yepyeni olarak adlandırılmaya çalışılsa bile, pandemi öncesinin alışkanlıkları ve düzeni bir anda 

ortadan kalkmayacaktır. Bununla beraber örgütlerin yapısında ve çalışanların iş yapış şekillerinde zamanın ruhuna uygun 

olarak değişim ve dönüşümlerin kalıcı izler bırakması, hem yıkım hem de yaratım ortaya çıkarması muhtemeldir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, örgüt yapısı, çalışma şekilleri 

Jel Kodları: L22; L23 

Abstract 

The Covid-19 pandemic, in addition to causing loss of life on a global scale, caused a major economic and social crisis with 

the cessation of production in countries, the contraction of consumption and the chaos it caused. In addition to causing 

many negativities in the functioning of the global order, it has emerged as a "management crisis" about how the system 

will be restructured. The pandemic has posed organizational and personal challenges across the workforce, while forcing 

countries to lockdown measures and entire industries to crisis management. In addition to these difficulties, structural 

transformations at the macro level and the change of individual habits at the micro level were inevitable. While institutions' 
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resistance to change was relatively higher in the period before the pandemic, their adaptation skills to innovations 

increased and their resistance to transformation decreased during and after the pandemic. One of the most important 

indicators of this is that they took action faster to activate digitalization and automation technologies. Another important 

issue of the pandemic period and the new normal is remote work. The potential of remote working, which has become 

more permanent with the pandemic, varies according to countries, sectors and professions. With remote working, the 

usability of online tools is increased, and the information technology infrastructure continues to be renewed to facilitate 

effective work and cooperation. Over time, the benefits and limitations of working remotely will become even more 

apparent. The hybrid business model, which has become widespread in the new period, changes according to the country, 

sector and company, and allows working together from a distance and from the workplace, will have a decisive importance 

in how organizations will reshape themselves. The widespread use of hybrid working methods will also lead to changes 

in the structures of organizations. In this context, the COVID-19 pandemic is considered a turning point in terms of social, 

economic and political as well as in organizational realms. This study deals with the potential effects of the Covid-19 

pandemic on the organizational structures of companies and the way employees do business. Even though the new era 

that emerged as a result of these effects is tried to be called independent from the “old era”, the habits and order of the 

pre-pandemic period will not disappear in an instant. However, it is possible that changes and transformations in the 

structure of organizations and the way employees do business, in accordance with the spirit of the time, will leave 

permanent traces and cause both destruction and creation.  

Keywords: Covid-19, organizational structure, working patterns. 
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COVID-19 PANDEMİSİ VE DENETİMİN OLAĞANLAŞMASI 

The COVID-19 Pandemic and the Normalization of Control 

Burak ŞAHİN* 

Öz 

COVID-19 pandemisi dünyayı birçok açıdan savunmasız yakalamıştır. Kentsel nüfusun her geçen gün arttığı, 

küreselleşme ile birlikte sınırların her kategoride kaybolduğu bir dönemde salgın, engel ve mesafe tanımaz bir biçimde 

yayılmıştır. Tüm toplumsal kurumların birbiriyle iç içe geçtiği küresel çağda pandeminin derin toplumsal etkileriyle 

karşılaşılmaktadır. Salgının hafifletilmesi, başta ekonomik sorunlar olmak üzere, bu toplumsal etkilerin azaltılması için 

zorunluluk arz etmektedir. Ancak tedbirlerin yoğunluğunun bireysel hakları ihlal ettiğine yönelik birtakım tartışmalar 

ortaya çıkmıştır. Gözetimin parmak izi, fotoğraf, güvenlik kamerası, hesap hareketleri gibi birçok alanda sıradanlaştığı 

küresel çağda, pandemi takip etmeyi daha da yaygınlaştırmıştır. Ayrıca teknolojik gelişmeler bu takibi 

kolaylaştırmaktadır. COVID-19 pandemisi biyopolitika ile denetimin kaynaşmasından doğan alışkanlıklara yeni bir zemin 

kazandırmıştır. Her birey hasta adayı olarak kabul edilmektedir. Bilişim temelli istihbarat ve COVID-19 pandemisinin 

birleşiminden dijital klinik bir biyopolitika meydana gelmiştir. Bu çalışmada, COVID-19 pandemisinin yol açtığı krizi 

kontrol altına almak amacıyla uygulamaya sokulan tedbirlerin sıradanlaştığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Böylece 

bireysel özgürlük tartışmaları açığa çıkmıştır. Pandemi tüm insanları hayat memat meselesi ile yüz yüze bırakmaktadır. 

SARS-CoV-2’nin doğrudan insan yaşamını hedef alması nedeniyle güvenlik sorgulanamaz bir nitelik kazanmıştır. 

Denetim, gözetim ve kısıtlamalar bir dokunulmazlık elde etmiştir ve sıradanlaşmıştır. Pandemi öncesi dünyaya dönüşün 

tek formülü olarak bu uygulamalar gösterilmektedir. Bedenlerin konumlarının tespit edilmesi ülkelerin öncelikli 

gündemini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, bir kişi yaptığı yolculuk, kapalı mekânda geçirdiği zaman ve hastalanması 

durumunda karantina altına alınması ile tanımlanmaktadır. Aşı olmak kalabalığa karışabilmenin ve bazı vatandaşlık 

haklarından yararlanabilmenin vizesi haline gelmektedir. Pandeminin ve dolayısıyla tedbirlerin ne kadar süreceğinin 

bilinmemesi güvenlik ve özgürlük tartışmalarını artıracaktır.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, gözetim, beden, biyopolitika. 

Jel Kodları: I10 

Abstract 

The COVID-19 pandemic has caught the world off-guard in many ways. At a time when the urban population is increasing 

day by day and borders are disappearing in every category with globalization, the pandemic has spread in a way that 

knows no obstacles and distance. In the global age where all social institutions are intertwined with each other, the deep 

social effects of the pandemic are encountered. Alleviating the epidemic is imperative in order to reduce these social effects, 

especially economic problems. However, some discussions emerged that the intensity of the measures violated individual 

rights. In the global age, where surveillance has become commonplace in many areas such as fingerprints, photographs, 

security cameras, account activities, the pandemic has made monitoring even more common. In addition, technological 

developments facilitate this follow-up. The COVID-19 pandemic has given new ground to habits arising from the fusion 

of biopolitics and control. Every individual is accepted as a patient candidate. A digital clinical biopolitics has emerged 

from the combination of informatics-based intelligence and the COVID-19 pandemic. In this study, it is aimed to 
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demonstrate that the measures put into practice in order to control the crisis caused by the COVID-19 pandemic have 

become ordinary. Thus, discussions of civil liberties emerged. The pandemic leaves all people face to face with a matter of 

life and death. Since SARS-CoV-2 directly targets human life, security has gained an unquestionable quality. Control, 

surveillance and restrictions have gained immunity and have become ordinary.  These practices are shown as the only 

formula for returning to the world before the pandemic. Determining the locations of the bodies constitutes the priority 

agenda of the countries. In this context, a person is defined by the journey made, the time spent indoors, and the quarantine 

in case of illness. Getting vaccinated becomes a visa to blend in with the crowd and take advantage of some civil rights. 

Not knowing how long the pandemic and therefore the measures will last, will increase the discussion of security and 

freedom. 

Keywords: COVID-19, surveillance, body, biopolitics. 
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MUTLULUK DÜZEYİ İLE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GAYRİ SAFİ MİLLİ HÂSILA 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Examining the Relationship Between Happiness Level and GDP Per Capita: The Case of 
TURKEY 

Seyit Taha KETENCİ * 

Mustafa Serdar ACAR** 

Öz 

Mutluluk, hayattan memnun olma durumu olarak tanımlanabilmektedir. Kişi başına düşen gayri safi milli hâsıla ise bir 

yıl içinde ülke vatandaşları tarafından üretilen nihai malların piyasa değerleri toplamının ülke nüfusuna oranlanmasıdır. 

Mutluluk kavramı ile ekonomi arasındaki ilişki ilk olarak 1974 yılında Easterlin tarafından yayınlanan çalışma ile gündeme 

gelmiştir. Söz konusu çalışmada ekonomik büyüme ile mutluluk arasındaki ilişki incelenerek yüksek gelirin mutluluğu 

her zaman artırmadığı şeklinde ifade edilebilen Easterlin Paradoksu literatüre kazandırılmıştır. Zaman içerisinde anılan 

paradoksu destekleyen birçok çalışma literatürde yer almıştır. Türkiye’de mutluluğun ölçümünü Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) yapmaktadır. Bu çerçevede ilk kapsamlı mutluluk ölçümü ise 2003 yılında yapılmıştır. TÜİK tarafından 

ölçülen mutluluk beş kategoriye ayrılmıştır. Bunlar: çok mutlu kesim, mutlu kesim, orta derecede mutlu kesim, mutsuz 

kesim ve çok mutsuz kesimdir. 2010 yılı Amerikan Doları cinsinden çalışmaya dâhil edilen kişi başına düşen gayri safi 

milli hâsıla değişkeni Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir.  Çok mutlu bireylerin toplam nüfusa oranı ise 

TÜİK’ten alınmıştır. Çalışmada, 2003-2020 yılları arasında kişi başına düşen gayri safi milli hâsıla bağımsız değişken olarak 

kullanılırken çok mutlu bireylerin toplam nüfusa oranı bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki 

ilişki VAR yöntemine dayalı nedensellik testi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda, değişkenler arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığı ancak kişi başına düşen gayri safi milli hasıladan çok mutlu bireylerin toplam nüfusa oranına doğru VAR’a 

dayalı tek yönlü nedensellik olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin mutlu hissetmeleri için kişi başına düşen gayri safi milli 

hasılanın artırılmasının yeterli bir politika olmayacağı düşünülebilir. İki değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer 

çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Literatür ile çalışma karşılaştırıldığında Yılmaz (2018), Çirkin (2015), Çirkin ve 

Göksel (2016) tarafından yapılan çalışmalar ile benzer sonuçlar içermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mutluluk, kişi başına düşen gayri safi milli hâsıla, VAR metodu  

Jel Kodları: C22; J20 

Abstract 

Happiness can be defined as the state of being satisfied with life. The gross national product per capita is the ratio of the 

market value of the final goods produced by the citizens of the country to the population of the country in a year. The 

relationship between the concept of happiness and the economy first came to the fore with the study published by Easterlin 

in 1974. In the said study, the relationship between economic growth and happiness was examined and the Easterlin 

Paradox, which can be expressed as high income does not always increase happiness, was brought to the literature. Over 

time, many studies supporting the mentioned paradox have appeared in the literature. The measurement of happiness in 

Turkey is made by the Turkish Statistical Institute (TUIK). In this context, the first comprehensive measure of happiness 
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was made in 2003. Happiness measured by TUIK is divided into five groups. These are: very happy group, happy group, 

moderately happy group, unhappy group and very unhappy group. The GDP per capita variable included in the study in 

2010 US Dollars was obtained from the World Bank database. The ratio of very happy individuals to the total population 

is obtained from TUIK. In the study, between 2003 and 2020, per capita gross national product was used as the independent 

variable, while the ratio of very happy individuals to the total population was used as the dependent variable. The 

relationship between the variables was examined with the causality test based on the VAR method. As a result of the 

analysis, it has been determined that there is no significant relationship between the variables, but there is one-way 

causality based on VAR from the gross national product per capita to the ratio of very happy individuals to the total 

population. It may be thought that increasing the gross national product per capita would not be an adequate policy for 

individuals to feel happy. Different results were obtained in other studies examining the relationship between the two 

variables. When the literature and the study are compared, it contains similar results with the studies conducted by Yılmaz 

(2018), Çirkin (2015), Çirkin and Göksel (2016). 
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TÜRKİYE’DE FAİZ ORANI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 

The Relationship Between Interest Rate and Economic Growth in Turkey 

Nadide HÜSNÜOĞLU*  

Mehmet DURKAYA** 

Öz 

Genel anlamda borçlanmanın maliyeti olarak nitelendirilen faiz oranı, para politikasının temel bileşenlerinden biridir. 

Kredi, mevduat, tasarruf, tüketim, yatırım, büyüme, istihdam ve enflasyon gibi değişkenler üzerinden hem finansal hem 

de reel ekonomiyi etkileyen faiz oranı, ekonomik birimlerin kararları üzerinde de belirleyici role sahiptir. Klasik iktisat 

teorisine göre tasarruf ve yatırımlar faiz oranına bağlıdır. Faiz oranının artması tasarrufları artırmakta, yatırımları ise 

azaltmaktadır. Reel faiz oranındaki artışa bağlı olarak tüketimin azalması ve tasarrufların artması bazı yaklaşımlarca 

desteklenmektedir. Bunun nedeni ekonomik büyümenin gerekli koşullarından biri olarak gösterilen sermaye birikiminin 

sağlanabilmesidir. Ancak yüksek faizler borçlanma maliyetini artırarak yatırımların azalmasına neden olmaktadır. 

Ekonomik büyümenin önemli ölçüde yatırımlarla açıklanması durumunda yüksek faizlerin büyüme odaklı politikalara 

zarar verdiği öne sürülebilir. Keynesyen yaklaşımda ise faiz oranı parasal aktarım mekanizmasını harekete geçirmektedir. 

Genişletici para politikası uygulamaları sonucunda faiz oranındaki azalış, tüketim ve yatırım harcamalarını dolayısıyla 

toplam talebi ve hâsıla düzeyini artırmaktadır. Bu süreçte toplam talep ve hâsıla artışı ile birlikte istihdam düzeyinde de 

artış beklenmektedir. Enflasyonist süreçte nominal ve reel faiz oranı ayrımı ekonomik kararlar bakımından önemlidir. 

Fisher etkisine göre nominal faiz oranından enflasyon oranının çıkarılması sonucunda reel faiz oranına ulaşılır. Faiz 

oranının artırılması seçeneği, özellikle talep yönlü enflasyonist dönemlerde toplam talebin azaltılması yönünde uygulanan 

politikalar arasında yer almaktadır. Ancak bu süreçte yüksek faizlerin borçlanma ve üretim maliyetini artırarak özel sektör 

yatırımlarını azaltması ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemesi yönünde sonuçlar da ortaya çıkabilmektedir. Bu 

kapsamda düşük faiz oranının yatırımları teşvik edebileceği ve ekonomik büyümeye pozitif etkileyebileceği öne 

sürülmektedir. Bu çalışmanın amacı faiz oranı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Öncelikle teorik 

yaklaşımlar ve literatür çerçevesinde faiz oranı ile büyüme arasındaki etkileşimi ortaya koyan kanallar açıklanmaktadır. 

Ayrıca 1980-2020 dönemi yıllık verileri vasıtasıyla Türkiye ekonomisi için faiz oranı ve ekonomik büyüme ilişkisi 

incelenmektedir. Çalışmada ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre hem uzun hem de kısa 

dönemde faiz oranı ekonomik büyümeyi negatif etkilemektedir. Bu çerçevede Türkiye’de büyüme odaklı politikaların 

başarıya ulaşabilmesi için faiz oranının düşmesi önemli bir etkendir.  

Anahtar Kelimeler: Faiz oranı, ekonomik büyüme, yatırım, parasal aktarım mekanizması, para politikası 
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Abstract 

The interest rate, which is generally described as the cost of borrowing, is one of the basic components of monetary policy. 

The interest rate, which affects both the financial and real economy through  variables such as credit, deposit, savings, 

consumption, investment, growth, employment and inflation, also has a determining role on the decisions of economic 
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units. According to classical economic theory, savings and investments depend on the interest rate. An increase in the 

interest rate increases savings and decreases investments. Depending on the increase in real interest rate, the decrease in 

consumption and increase in savings are supported by some approaches. The reason for this is that capital accumulation, 

which is shown as one of the necessary conditions for economic growth, can be achieved. However, high interest rates 

increase the cost of borrowing and cause a decrease in investments. It can be argued that high interest rates harm growth-

oriented policies if economic growth is largely explained by investments. In the Keynesian approach, the interest rate 

activates the monetary transmission mechanism. The decrease in the interest rate as a result of expansionary monetary 

policy practices increases consumption and investment expenditures, thus the total demand and the level of output. In 

this process, an increase is expected in the employment level along with the increase in total demand and output. In the 

inflationary process, the distinction between nominal and real interest rates is important for economic decisions. According 

to the Fisher effect, the real interest rate is obtained by subtracting the inflation rate from the nominal interest rate. The 

option to increase the interest rate is among the policies implemented to reduce total demand, especially in demand-side 

inflationary periods. However, in this process, high interest rates may increase the cost of borrowing and production, 

reduce private sector investments and negatively affect economic growth. In this context, it is argued that low interest 

rates may encourage investments and positively affect economic growth. The aim of this study is to investigate the 

relationship between interest rate and economic growth. First of all, the channels that reveal the interaction between 

interest rate and growth are explained within the framework of theoretical approaches and literature. In addition, the 

relationship between interest rate and economic growth for the Turkish economy is examined through the annual data for 

the period of 1980-2020. ARDL bound test approach was used in the study. According to the findings, interest rate affects 

economic growth negatively in both the long and short run. In this context, the decrease in the interest rate is an important 

factor for the success of growth-oriented policies in Turkey. 

Keywords: Interest rate, economic growth, investment, monetary transmission mechanism, monetary policy 
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İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Validity of Unemployment Hysteresis: The Case of Turkey 

Sefa ÖZBEK* 

Öz 

İşsizlik gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan önemli problemlerden birisi olmaya devam etmektedir. Türkiye 

uzun zamandır yüksek oranlı işsizlik ile mücadele etmektedir. İşgücü piyasalarında meydana gelen dalgalanmalar işsizlik 

üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. İşsizlikte ortaya çıkan artış hem ekonomik maliyetlere sebep olmakta hem de 

sosyal açıdan olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. İşsizlik oranlarında yaşanan dalgalanmalar, ülke ekonomilerinde 

çözülmesi gereken en temel makroekonomik hedefler arasında yer almaktadır. İşsizlik oranlarında ortaya çıkan artışın 

doğal seviyesine geri dönüp dönmeyeceği konusunda iktisat literatüründe iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar; 

artan işsizliğin uzun dönemde tekrar doğal seviyesine döneceğini ileri süren doğal işsizlik oranı yaklaşımı ve geri dönüşün 

mümkün olmadığını savunan işsizlik histerisi yaklaşımlarıdır. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde işsizlik histerisinin 

geçerli olup olmadığı, 1988-2020 örneklem döneminde ampirik olarak araştırılmaktadır. Bu çalışmanın diğer 

çalışmalardan farkı, güncel dönem veri setleri ile Türkiye ekonomisinde genel işsizlik oranı ile genç işsizlik oranında 

işsizlik histerisinin varlığının hem geleneksel hem de yapısal kırılmalı birim kök testleriyle araştırılmasıdır. Geleneksel 

birim kök testlerinden Artırılmış Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller-ADF), Philips-Perron (PP) birim kök testleri ve 

geleneksel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) durağanlık testi kullanılmıştır. Diğer yandan söz konusu dönemde 

Türkiye’de ekonomik kriz, sosyal ve toplumsal olaylar gibi şokların göz önüne alındığı yapısal kırılmalı birim kök testleri 

de uygulanmıştır. Bu doğrultuda Perron (1989), Zivot-Andrews (1992), Lumsdaine-Papell (1997) ve Lee- Strazicich (2003) 

yapısal kırılmalı birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Ampirik bulgular söz konusu dönemde Türkiye ekonomisinde 

hem genel işsizlik oranında hem de genç işsizlik oranında geleneksel birim kök ve durağanlık testlerine göre histerinin 

varlığını ortaya koymuştur. Ancak yapısal kırılmaları dikkate alan bazı birim kök testlerinde doğal işsizlik oranının 

geçerliliğini gösteren kanıtlara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İşsizlik, genç işsizlik, yapısal kırılmalar, birim kök, Türkiye 

Jel Kodları: J64; J7; C22 

Abstract 

Unemployment continues to be one of the important problems encountered in developed and developing countries. 

Turkey has been struggling with high unemployment for a long time. Fluctuations in the labor market have negative 

effects on unemployment. The increase in unemployment causes both economic costs and negative social consequences. 

Fluctuations in unemployment rates are among the most basic macroeconomic targets that need to be resolved in national 

economies. There are two basic approaches in the economics literature on whether the increase in unemployment rates 

will return to its natural level. These; The natural unemployment rate approach, which argues that increasing 

unemployment will return to its natural level in the long run, and unemployment hysteria approaches, which argue that 

it is not possible to return. In this study, whether unemployment hysteria is valid in the Turkish economy is empirically 

investigated in the 1988-2020 sample period. The difference of this study from other studies is that it investigates the 

existence of unemployment hysteresis in the general unemployment rate and youth unemployment rate in the Turkish 

economy with both traditional and structural break unit root tests with current period data sets. Augmented Dickey-Fuller 
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(Augmented Dickey-Fuller ADF), Philips-Perron (PP) unit root tests and traditional Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin 

(KPSS) stationarity test were used. On the other hand, structural break unit root tests were also applied, in which shocks 

such as the economic crisis, social and social events in Turkey were taken into account. In this direction, Perron (1989), 

Zivot-Andrews (1992), Lumsdaine-Papell (1997) and Lee- Strazicich (2003) structural break unit root tests were used. 

Empirical findings have revealed the existence of hysteria in the Turkish economy both in the general unemployment rate 

and in the youth unemployment rate, according to the traditional unit root and stationarity tests. However, in some unit 

root tests that take into account structural breaks, there is evidence showing the validity of the natural unemployment rate. 

Keywords: Unemployment, youth unemployment, structural breaks, unit root, Turkey. 
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TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİK KAZANIMLARI 
AÇISINDAN KAYIPLARI 

Losses Of Unregistered Employees in Turkey in Terms of Social Security Benefits 

Altuğ YENGİNAR* 

Öz 

Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranı 1990’lı yıllarda %50’lere kadar ulaşmış olmasına rağmen, alınan önlemler sayesinde 

günümüzde %28’lere kadar gerilemiştir. Fakat, bu oranın Türkiye için hala yüksek bir değeri ifade ettiğini söylemek 

mümkün olup, bu oran neredeyse her üç kişiden birinin kayıt dışı çalıştığı anlamına gelmektedir. Bu bağlamda; kayıt dışı 

çalışan her kişinin devlete, prim kaybı ve sosyal güvenlik açıklarının artması vb. zararları olduğu gibi, bu kişiler sosyal 

güvenlik sisteminin kendilerine sağlamış olduğu önemli kazanımlardan da yoksun kalmaktadırlar. Bunların bir kısmını; 

kayıt dışı çalışılan günlerin yaşlılık aylığına hak kazanılması için gerekli olan süreden sayılmaması, iş kazası sonucu 

hastalık veya sakatlık durumu meydana geldiğinde malullük aylığından faydalanılamaması, ölüm durumunda aile 

bireylerine ölüm aylığı bağlanamaması, işsiz kalınması durumunda işsizlik sigortasından yararlanılamaması, işten 

ayrılma durumunda ihbar ve kıdem tazminatı hakkının bulunmaması ve kadın çalışanlar için doğum izni hakkının 

olmaması şeklinde sıralamak mümkündür. Bu durum, belirtildiği üzere son yıllarda yaşanan düşüşe rağmen her üç 

kişiden birinin kayıt dışı çalıştığı Türkiye’de, hem devletin hem de çalışanların kayıplarının önlenmesi için, kayıt dışı 

istihdamla mücadele yöntemlerinin tekrar gözden geçirilmesi ve sosyal güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması 

gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle kayıt dışı istihdam olgusunun kavramsal çerçevesi belirtilerek, 

Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranının yıllara göre nasıl bir değişim gösterdiği nedenleriyle birlikte incelenecektir. 

Sonrasında, kayıt dışı çalışanların devlete verdiği ekonomik zararlara ve bu kişilerin kayıt dışı çalıştığı için sosyal güvenlik 

kazanımları bakımından kayıplarına değinilecektir. En nihayetinde ise, çalışanların sosyal güvenlik kazanımlarının 

korunması için kayıt dışı çalışmanın önlenmesiyle ilgili alınabilecek tedbirlere ve sosyal güvenlik kültürünün 

yaygınlaştırılmasına yönelik yöntemlere yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kayıt dışı istihdam, çalışan, sosyal güvenlik. 

Jel Kodları: J21; K00 

Abstract 

Despite the fact that the rate of unregistered employment in Turkey peaked at 50% in the 1990s, it has now dropped to 

28% as a result of the actions taken. However, this rate remains high for Turkey, implying that about one out of every three 

persons works informally. In this setting, each person who works informally causes harm to the state, such as a loss of 

premium and an increase in social security deficits, and these people are denied access to the social security system's vital 

benefits. Some of these can be listed as: Unregistered working days are not tallied against the duration required for old-

age pension eligibility, invalidity pension cannot be used in the case of illness and disability caused by work accidents, 

and death pension cannot be provided to family members in the event of death, unemployment insurance is not available 

in the event of job loss, the right to notice and severance pay is not available in the event of job loss, and female employees 

are not entitled to maternity leave. This circumstance highlights the importance of revisiting methods for combatting 

unregistered employment and disseminating the social security culture in Turkey, where one out of every three 

                                                           
* Öğretim Görevlisi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, altugyenginar@subu.edu.tr, ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-5382-4690 

 



 

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar 

International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, 

Interrogations 

125 

 

individuals work informally notwithstanding recent declines. In this study, first of all, the conceptual framework of the 

phenomenon of informal employment will be specified and examined together with the reasons why the rate of informal 

employment in Turkey has changed over the years. After that, the economic losses of unregistered employees to the state 

and the losses of these people in terms of social security gains due to unregistered work will be addressed. Finally, 

measures that can be taken to prevent informal work to protect employees social security gains and methods for spreading 

the social security culture will be included. 

Keywords: Unregistered employment, worker, social security. 
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EKONOMİK BÜYÜME VE PARA POLİTİKASI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE, 
ALMANYA VE A.B.D ÖRNEĞİ 

The Relationship Between Economic Growth and Monetary Policy:  
The Case of Turkey, Germany and the Usa 

Pelin YANTUR* 

Öz 

1980’li yıllarda para politikalarının ekonomik aktivite ile ilişkisi ekonometrik çalışmalarla daha çok öne çıkmış olup, iktisat 

okullarında farklı görüşlerle desteklenmiştir. Para ve maliye politikalarının ekonomik aktiviteler üzerindeki etkisi farklı 

bakış açılarıyla tartışmaya halen konu olmaktadır. İktisat teorisinde iktisat okullarının para politikası ile görüşleri analiz 

edildiğinde, klasik iktisatçıların, Keynesyen iktisatçıların ve monetaristlerin görüşleri birbirinden farklılık göstermektedir. 

Klasiklere göre, paranın sadece fiyatlar genel düzeyi ile ilişkili olduğu reel ekonomiyi etkilemediği savunulmuş olup 

ekonominin kendiliğinden tam istihdam düzeyine ulaşılabileceği tartışma konusu iken Keynesyen iktisat, para 

politikasındaki herhangi bir değişimin paranın aktarım mekanizması yoluyla reel ekonomiyi etkilediğini vurgulayarak 

dolaylı bir etki oluştuğunu savunmaktadır. Monetarist iktisat ise para politikasının üretim ve fiyatlar genel düzeyi 

üzerinde meydana gelen etkisinin doğrudan bir etki olduğunu ileri sürmektedir. Son yıllarda Türkiye’de ekonomik karar 

birimleri ile siyasi otorite arasında Merkez Bankası politika faiz oranlarının büyüme üzerindeki etkileri büyük tartışmalara 

konu olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına para politikasının ne ölçüde tasarlanması 

gerektiğini ele almaktır. Bu doğrultuda para politikası ve ekonomik büyüme ilişkisinin görece zayıf olduğu A.B.D ve 

Almanya ülkeleri de örneklem içerisinde tutularak Türkiye ve bu ülkelerin uzun dönemli parametrelerine göre ekonomik 

büyüme ve para politikası ilişkisi ortaya konmuştur. Türkiye, Almanya ve A.B.D ekonomileri ayrı ayrı incelenip, eş 

bütünleşme (Ko- Entegrasyon) analizi ile çözümleme yapılarak para politikasının ekonomik büyüme üzerindeki etkisine 

dair bulgulara erişilmiştir. Eş bütünleşme ilişkilerinin varlığını araştırmak amacıyla ise ARDL sınır yönteminden 

faydalanılarak model çözümlenmiştir. Çalışmada, hesaplanan uzun dönem parametresi incelendiğinde Türkiye 

ekonomisinde politika faizindeki azalışların ekonomik büyümede artışa sebep olduğu bulgulanırken Almanya ekonomisi 

için bu ilişkinin pozitif yönde olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, Almanya’da politika faizinin artışı ile ekonomik büyüme 

benzer şekilde hareket etmektedir. A.B.D’ de ise, politika faizi değişkeni ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir uzun 

dönem dengesi saptanmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, para politikası, Türkiye, Almanya, A.B.D 

Jel Kodları: E50; N10 

Abstract 

In the 1980s, the relationship between monetary policies and economic activity became more prominent with econometric 

studies and was supported by different views in economics schools. The effect of monetary and fiscal policies on economic 

activities is still the subject of discussion from different perspectives. When the views of economic schools and monetary 

policy are analyzed in economic theory, the views of classical economists, Keynesian economists and monetarists differ 

from each other. According to the classics, it has been argued that money is only related to the general level of prices and 

does not affect the real economy and it is a matter of debate that the economy can reach full employment by itself. 

Keynesian economics argues that any change in monetary policy has an indirect effect emphasizing that it affects the real 
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economy through the transmission mechanism of money. Monetarist economics argues that the effect of monetary policy 

on the general level of production and prices is a direct effect. In recent years, the effects of the Central Bank's policy 

interest rates on growth have been the subject of great debate between the economic decision units and the political 

authority in Turkey. The aim of this study is to discuss to what extent monetary policy should be designed in order to 

ensure sustainable growth. In this direction, the USA and Germany, where the relationship between monetary policy and 

economic growth are relatively weak, were also included in the sample, and the relationship between economic growth 

and monetary policy was revealed according to Turkey and the long-term parameters of these countries.The economies of 

Turkey, Germany and the USA were studied with co-integration (Co-Integration) analysis. Thus, findings on the effect of 

monetary policy on economic growth have been reached. In order to investigate the cointegration relations the model was 

analyzed by using the ARDL boundary method. In the study, when the calculated long-term parameter was examined, it 

was found that the decrease in the policy interest in the Turkish economy caused an increase in economic growth, while 

this relationship was found to be positive for the German economy. Accordingly, economic growth acts similarly with the 

increase in policy interest rates in Germany. In the USA, no significant long-term balance was found between the policy 

rate variable and economic growth. 

Keywords: Economic growth, monetary policy, Turkey, Germany, the USA 
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TÜRKİYE’DE KİMLİK POLİTİKALARI BAĞLAMINDA CİNSEL KİMLİĞE 
KURAMSAL BİR BAKIŞ 

A Theoretical Perspective to Sexual Identity in The Context of Identity Policies in Turkey 

Ayşem SEZER ŞANLI* 

Öz 

Modern toplumlar, birbirinden farklı kimliklerin bir arada yaşadığı karmaşık yapılardır. Etnik, dinsel, mezhepsel ya da 

cinsel kimliğe bağlı birçok farklılaşma, toplumlarda çatışmacı ya da uzlaşmacı dinamiklerle varlığını sürdürmektedir. Bu 

farklı kimlik aidiyetlerinin bir kısmı uzlaşma ekseninde toplum yaşantısında doğallaştırılırken bir kısım kimlikler ise 

ötekileştirme, dışlanma ve ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Küreselleşme ve post modernleşme sürecinin etkisi ile Batı’da 

1970’li yıllarda gelişmeye başlayan kimlik siyaseti, siyasal tartışmaların ana gündemini oluşturmuştur. Ulus-devlet 

sınırları içerisinde taşınan mili kimlikler, bu dönemde sınır ötesi kimlik aidiyetleri ile sıklıkla tartışılmaya başlamıştır. 

Bölgesel ve yerel kimliklerin çeşitlendiği bu dönemde, siyaset mekanizması çoğulcu demokrasi ve kültürel farklılıkları 

gündemine almıştır. Bu tartışmaların Türkiye’deki izdüşümü 1990’lı yıllarda gerçekleşmiş, “kimlik” kavramı Türk siyasal 

yaşamını analiz edebilmek için temel bileşenlerden biri haline gelmiştir. Kimlik kategorileri içerisinde “cinsel kimlik”, 

üzerinde en fazla tartışılan ve manipülasyona en açık kategoriyi oluşturmaktadır. Gerek muhafazakâr siyasal iktidarların 

konuyu ele alışı gerekse yazılı ve görsel medyanın konuyu işleme biçimi, cinsel kimliğin çok tartışılan bir konu haline 

gelmesine neden olmuştur. Farklı cinsel kimliklerin tartışıldığı siyasal gündeme ilişkin değerlendirmelerde kavramların 

yanlış ele alındığı, benzer olmayan kavramların eş anlamlı olarak kullanıldığı durumlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. 

Cinsel tercih, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet gibi temel kavramlar, basın dilinde de karşılaşıldığı gibi çoğu zaman 

içermediği anlamlarda ve birbirini ikame eder şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Cinsel kimlik, bireyin kendi iç 

dünyasında biyolojik var oluşunun yanı sıra toplumsal ve bireysel olarak kendisini nasıl tanımladığı üzerine şekillenir. Bu 

itibarla, toplumsal cinsiyet kavramı ile de yakından ilişkilidir. Bu kavramlar arasındaki muğlaklığı gidermek için son 

yıllarda, akademik çalışma alanları içerisinde “Queer teori” tartışmaya açılmıştır. Bu anlamda, “Queer çalışmaları” 

içerisinde, biyolojik olarak kadın ve erkek varoluşu üzerine inşa edilen ikili kimlik sistemi sorgulanmaya başlanmış; farklı 

cinsel yönelimler kimlik siyaseti ve toplumbilimsel tartışmalar ekseninde ele alınmıştır. Bu alanın en fazla temas halinde 

olduğu alanlar ise, doğal olarak feminizm çalışmaları ve erkeklik çalışmaları literatürleridir. Bu kuramsal çerçeveden 

hareketle, çalışmada Türkiye’de cinsel kimlik tartışmalarının hangi bağlamsal çerçevede geliştiğine ilişkin bir 

değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, öncelikle kimlik ve cinsel kimlik kavramları ele alınarak kimlik 

siyaseti çerçevesinde gelişen konjonktürel tartışmalar değerlendirilmektedir. İkinci olarak, Türkiye’de cinsel kimlik 

kavramının tartışıldığı dönemlere ilişkin bir analiz gerçekleştirilmekte, kimlik çalışmaları literetürü içerisinde cinsel 

kimliğe ilişkin tartışmalar ele alınmaktadır. Son olarak, medyanın konuyu ele alış biçimi toplumsal algıları 

şekillendirmedeki etkisi üzerinden tartışılmaktadır. Sonuçta, teorik perspektiften yola çıkılarak cinsel kimlik politikaları 

ekseninde pratik siyaset sahasına ilişkin somut öneriler geliştirilmektedir.  
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Modern societies are complex structures in which different identities live together. Many differentiations based on ethnic, 

religious, sectarian or sexual identity continue to exist in societies with conflicting or conciliatory dynamics. While some 

of these different identity affiliations are naturalized in social life on the axis of reconciliation, some identities are exposed 

to marginalization, exclusion and discrimination. Identity politics, which started to develop in the West in the 1970s with 

the effect of globalization and post-modernization process, started to form the main agenda of political debates. National 

identities carried within the borders of the nation-state began to be discussed frequently with cross-border identity 

affiliations in this period. At the same time when regional and local identities diversified, the political mechanism put 

pluralist democracy and cultural differences on its agenda. The projection of these debates in Turkey took place in the 

1990s, and the concept of "identity" has become one of the basic components for analyzing Turkish political life. Among 

the identity categories, “sexual identity” constitutes the most discussed and most open to manipulation category. Both the 

conservative political powers handling of the issue and the way the written and visual media deal with the issue have 

caused sexual identity to become a much-debated issue. In the evaluations of the political agenda where different sexual 

identities are discussed, situations where the concepts are mishandled and dissimilar concepts are used as synonyms are 

frequently encountered. Basic concepts such as sexual preference, sexual orientation, and gender have begun to be used 

as substitutes for each other, often in meanings that they do not include, as is also seen in the language of the press. Sexual 

identity is shaped by how the individual defines himself/herself socially and individually, as well as his/her biological 

existence in his/her inner world. In this respect, it is closely related to the concept of gender. In order to eliminate the 

ambiguity between these concepts, "Queer theory" has been opened to discussion within the fields of academic study in 

recent years. In this sense, within “Queer studies”, the dual identity system built on the existence of men and women 

biologically began to be questioned; different sexual orientations are discussed in the context of identity politics and 

sociological discussions. The areas where this field is most in contact are naturally feminism studies and masculinity 

studies literature. Based on this theoretical framework, it is aimed to make an evaluation of the contextual framework in 

which the debate on sexual identity develops in Turkey. In this context, first of all, the concepts of identity and sexual 

identity are discussed and cyclical debates that develop within the framework of identity politics are evaluated. Secondly, 

an analysis of the periods in which the concept of sexual identity was discussed in Turkey is carried out, and discussions 

on sexual identity within the literature of identity studies are discussed. Finally, the way the media handles the issue is 

discussed over its impact on shaping social perceptions. As a result, concrete proposals for the field of practical politics 

are developed based on the theoretical perspective on the axis of gender identity policies. 

Keywords: Sexual ıdentity, sex,  gender, queer 

Jel Codes: Z; Z0; Z00 

  



 

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar 

International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, 

Interrogations 

130 

 

POLİTİK ROMAN TÜRÜ OLARAK SEVGİ SOYSAL ROMANLARINDA KADININ 
BİREYLEŞMESİ 

Individuation of Women in Sevgi Soysal Novels as a Political Novel Genre 

Hidayet DEĞER* 

Öz 

Edebiyat politika ilişkisini romanda, şiirde, deneme ve öykülerde görmek mümkündür. Politik konular, tavırlar ve en 

önemlisi karakterler edebi bir dille okuyucuya sunulur. Çoğu zaman yazar bir taraftır bu metinlerde. Yazarın taraf olması 

başka tür metinlerde de görülse de politik edebiyatta yazar kendi ideolojisini, yarattığı karakterler, olaylar, olgular 

üzerinden ve inandığı şekliyle yansıtır. Örneğin sosyalist bir yazar devrimci bir karakteri iyi, ideal gibi olumlu sıfatları 

haiz bir şekilde sunarken milliyetçi bir yazar da kendi karakterini bu şekilde sunabilmektedir. Bu tür metinlerde kötü, 

çirkin gibi özellikler de genellikle karşıt ideolojiye mensup kişiler tarafından sembolleştirilir. Sevgi Soysal da 12 Mart 

Muhtırası’nı edebileştiren kişi olarak bilinmektedir. Bizzat kendisinin 12 Mart Muhtırası’na şahitlik etmesi, hapis yatması, 

eşinin, yakın arkadaşlarının yaşadıklarından topluma varabilmesi ve gözlemlerini deneme, roman, öykülerle 

aktarabilmesi onu, 12 Mart Muhtırası’nın hatırlanmasına, bilinmesine katkı sağlayan edebiyatçılardan biri yapmıştır. Sevgi 

Soysal’ın eserlerini edebiyat-politika bağlamında ele almak hem onun 12 Mart gibi Türkiye tarihinin önemli politik 

duraklarından birini detaylıca işlemesine hem de bu dönemde aslında bir taraf olmasına bağlanabilmektedir. Sevgi 

Soysal’ın özellikle ilk eserlerinde birey, kadın, kadının bireyselliği, bireyin toplum karşısındaki yalnızlığı, kadının aile 

içindeki yalnızlığı gibi tek olanın çoğul karşısındaki, güçsüz olanın güçlü karşısındaki edilgenliğinin işlendiği temalar 

oldukça ağır basmaktadır. Kadın, Sevgi Soysal’ın tüm eserlerinde ve hatta hayatında önemli bir yer tutmasıyla biraz daha 

ayrı bir yerdedir. Ancak özellikle ilk eserlerinde bireylerin edilgenliğini kadın üzerinden resmetmesi kadın ve birey 

olgusunu birlikte ele alabilmeyi sağlamaktadır. Tante Rosa’da kadın ve kadınlık figürü çok baskınken Yürümek 

romanında Ela’ya daha fazla yer verilmekle birlikte Memet karakteri ile de bireyin yalnızlığı işlenmektedir. Tante Rosa, 

Tutkulu Perçem, Yürümek ve Şafak kitapları bu anlamda hem bireyin toplum karşısındaki yalnızlığı, tedirginliği hem de 

kadın olmanın, isteklerinin bastırılmasını, toplumun dayatmaları olarak işlemektedir. Kadınların kişisel durumlarına 

ilişkin yaptığı tespitler ve bunun politik saiklerle işleme gayreti Soysal’ı aynı zamanda ikinci dalga kadın hareketinin “özel 

olan politiktir” düsturuyla örtüşmekte ve bu da onu Türkiye’deki feminist hareket içinde özel bir yerde 

konumlandırmaktadır. Soysal’ın varoluşsal sorgulamaları, bireysel isyanları bu kitaplarda çokça hissedilmektedir. 

Soysal’ın eserlerindeki bireysel kaygılar zamanla yerini toplumculuğa bırakmış olsa da kadın sorunları, kadın konusu her 

zaman devam etmiştir. Soysal, bu anlamda feminist yazarlar arasında da yer almakta hatta belki öncelikle feminist yazarlar 

arasında yer almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sevgi soysal, kadın, politik roman, kadının bireyleşmesi 

Jel Kodları: Y0; Z00 

Abstract 

It is possible to see the relationship between literature and politics in novels, poetry, essays and stories. Political issues, 

attitudes and most importantly the characters are presented to the reader in a literary language. Although the author's 

involvement is seen in other types of texts, in political literature, the author reflects her own ideology through the 

characters, events and facts she creates and as she believes. For example, a socialist writer can present a revolutionary 
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character with positive adjectives such as good and ideal, while a nationalist writer can present his own character in this 

way. In such texts, features such as bad and ugly are often symbolized by people belonging to the opposite ideology. Sevgi 

Soysal is also known as the person who literate the 12 March Memorandum. Witnessing the March 12 Memorandum, 

being imprisoned, being able to reach the society from the experiences of her husband and close friends, and being able to 

convey her observations through essays, novels and stories made her one of the writers who contributed to the memory 

and awareness of the March 12 Memorandum. Considering Sevgi Soysal's works in the context of literature-politics can 

be attributed both to her handling in detail one of the important political stops in the history of Turkey, such as March 12, 

and to her being a party in this period. Especially in the first works of Sevgi Soysal, themes such as the individual, the 

woman, the individuality of the woman, the loneliness of the individual before the society, the loneliness of the woman in 

the family, in which the single versus the plural, and the passivity of the weak versus the strong, predominate. Woman is 

in a slightly different place as she has an important place in all of Sevgi Soysal's works and even in her life. However, the 

fact that he portrays the passivity of individuals through women, especially in his first works, enables to deal with the 

phenomenon of woman and individual together. While the figure of woman and femininity is very dominant in Tante 

Rosa, Ela is given more place in the novel Walking, and the loneliness of the individual is handled with the character of 

Memet. In this sense, the books Tante Rosa, Passionate Perçem, Walking and Dawn deal with both the loneliness and 

uneasiness of the individual in the face of society and the suppression of the desires of being a woman as the impositions 

of the society. The determinations she made about the personal situation of women and her efforts to process it with 

political motives also overlap with the motto of the second wave women's movement, "the private is political", and this 

places her in a special place in the feminist movement in Turkey. Soysal's existential inquiries and individual rebellions 

are felt a lot in these books. Although the individual concerns in Soysal's works were replaced by socialism over time, 

women's issues and the subject of women have always continued. In this sense, Soysal is also among the feminist writers, 

perhaps even among the first feminist writers. 

Keywords: Sevgi soysal, women, political novel, ındividuation of women 
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KADINLARIN ÇALIŞMASI VE BAL ÜRETİMİNDE YER ALMASINA İLİŞKİN 
ALGININ DEMOGRAFİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİNGÖL İLİNDE BİR 

ARAŞTIRMA 

Demographic Evaluation of the Perception of Women’s Work and Honey Production: A 
Research in Bingöl Province 

Melek HALİFEOĞLU* 

Fatma ESEN** 

Öz 

Kadınların iş hayatında aktif olarak rol oynaması birçok sektörde olduğu gibi gıda sektöründe de kendini göstermektedir. 

Bu bağlamda kadınların bal üretiminde yer alması fikrine yönelik olarak Bingöl halkı algısının değerlendirilmesi amacıyla 

nicel bir araştırma yürütülmüştür. Çalışmayla kadınların toplumdaki ve ailedeki yeri ile kadın girişimciliği hakkında yerel 

halk algısının cinsiyete ve medeni duruma göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Yerel halkın 

kadının çalışmasına yönelik algılarını ölçmek için geliştirilen ölçekte keşifsel ve tanımlayıcı araştırma yöntemleri birlikte 

kullanılmıştır. Keşifsel ve tanımlayıcı araştırma yaklaşımları doğrultusunda verilerin toplanması ve değerlendirilmesi için 

nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi ölçek madde havuzunun oluşturulması 

için uzman görüşlerinin alınması (yapılandırılmamış görüşme) sürecinde uygulanmıştır. Görüşmeler sonucunda elde 

edilen bilgiler içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi sürecinde veriler kodlanmış ve kodlamalardan yola çıkarak 

madde havuzu oluşturulmuştur., nicel araştırma yöntemi ölçeğin geçerlik çalışmasını yapmak için uygulanmıştır. 

Araştırmanın test sürecinde yapı geçerliliğini test etmek için SPSS istatistik programı kapsamında keşfedici faktör analizi 

uygulanmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik katsayılarını hesaplamak için Cronbach Alpha değerleri hesaplanmıştır. Ölçeklerin 

yakınsak geçerliliğini test etmek için bütünleşik güvenilirlik ve ortalama açıklanan varyans değerleri hesaplanmıştır. 

Ölçeklerin ıraksak geçerliliğini test etmek için ise ortalama açıklanan varyans karekökü ile ölçekler arası korelasyon 

değerlerinin kıyaslaması yapılmıştır. Kadınların toplumdaki yeri ve kadın girişimciliği hakkında katılımcı algılarının 

cinsiyete göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Kadınların toplum hayatında görünür olması konusunda yaşanacak 

sorunlara ilişkin olarak kadın katılımcıların erkek katılımcılara kıyasla daha yüksek bir algı taşıdığı; kadınların girişimci 

olarak çalışma hayatında yer almasıyla ilgili olarak kadın katılımcıların erkek katılımcılara kıyasla daha olumlu bir algı 

taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Kadınların ailedeki yerine ilişkin olarak ise katılımcıların algılarında cinsiyete göre bir 

farlılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Kadınların ailedeki ve toplumdaki yeri hakkındaki katılımcı algılarının medeni 

duruma göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Kadınların toplum hayatında görünür olması konusunda yaşanacak 

sorunlara ilişkin olarak bekâr katılımcıların evli katılımcılara kıyasla daha yüksek algı taşıdığı; kadınların ailedeki yeriyle 

ilgili olarak evli olan katılımcıların bekâr olan katılımcılara kıyasla kadınların çalışmasına daha sıcak baktığı ancak aile içi 

çatışmalar yaşanacağına yönelik olarak da daha yüksek bir algı taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Kadın girişimciliğiyle ilgili 

olarak katılımcıların algılarında medeni duruma göre bir farlılık bulunmadığı tespit edilmiştir. 
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Abstract 

The active role of women in business life manifests itself in the food sector as in many sectors. In this context, a quantitative 

research was conducted to evaluate the perception of the people of Bingöl regarding the idea of women's participation in 

honey production. In the study, it was tried to determine whether the position of women in society and family and the 

perception of local people about women's entrepreneurship differ according to gender and marital status. Exploratory and 

descriptive research methods were used together in the scale developed to measure the perceptions of local people towards 

women's work. Qualitative and quantitative research methods were used together to collect and evaluate data in line with 

exploratory and descriptive research approaches. Qualitative research method was applied in the process of obtaining 

expert opinions (unstructured interview) to create the scale item pool. The information obtained as a result of the 

interviews was subjected to content analysis. During the content analysis process, the data were coded and an item pool 

was created based on the coding. Quantitative research method was applied to conduct the validity study of the scale. 

Exploratory factor analysis was applied within the scope of SPSS statistical program to test the construct validity during 

the test process of the research. Cronbach Alpha values were calculated to measure the reliability coefficients of the scales. 

Integrated reliability and mean explained variance values were calculated to test the convergent validity of the scales. In 

order to test the divergent validity of the scales, the mean explained variance square root and the correlation values 

between the scales were compared. It was determined that the participants' perceptions of women's place in society and 

women's entrepreneurship differed according to gender. Regarding the problems to be experienced by women in social 

life, it was concluded that female participants had a higher perception compared to male participants; and female 

participants had a more positive perception compared to male participants regarding women's participation in working 

life as entrepreneurs. Regarding the place of women in the family, it was determined that there was no difference in the 

perceptions of the participants according to gender. It was determined that women's perceptions of their place in the family 

and society differed according to marital status. Regarding the problems to be experienced regarding the visibility of 

women in social life, it was concluded that single participants had a higher perception of women's place in the family 

compared to married participants; and that married participants were more inclined towards women's work compared to 

single participants, but had a higher perception of domestic conflicts. Regarding women's entrepreneurship, it was 

determined that there was no difference in the perceptions of the participants according to marital status. 

Keywords: Women, female employment, gender, beekeeping 
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ÖZEL ALANDAKİ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE BAĞLILIĞIN NEDENLERİ: 
TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME (1923-1935) 

Reasons for Commitment to Gender Roles in the Private Sphere: A Research on the Case 
of Turkey (1923-1935) 

Şura ZAVALSIZ* 

Öz 

Osmanlı Devleti’nin son döneminde kadınların, eğitim alma ve meslek sahibi olma haklarını edinmeleri, özel ve kamusal 

alandaki konumlarını sorgulayan tartışmaları meydana getirmektedir. Bu tartışmalar, Cumhuriyetin ilanından sonra da 

devam etmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında kadınların temel haklara sahip olması ve kamusal alanda yer alma talepleri 

karşısında, özel alanda kalmalarını teşvik eden politik söylemler ve mevzuat ortaya çıkmaktadır. Kamusal-özel alan 

ayrımının ve patriyarkanın kaldırılması, toplumsal cinsiyet ve kadın-erkek eşitliği gibi temel feminist ilkeler 1980 yılı ve 

sonrasında dünya siyasetinin gündemine girmektedir. Türkiye’de de kadınların kamusal alandaki varlıkları hem 

toplumsal düzende hem de mevzuatta görünür olmaya başlamaktadır. Bununla birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı (2016) ve Türkiye İstatistik Kurumu (2016) verilerine göre, hanedeki işlerden sorumlu olan kişi yüksek oranda 

kadındır. Geçmişten bugüne hanedeki çeşitli işler sıralamasında kadının ev işini yüklenme oranı, yıllara göre ya artmakta 

ya da sabit kalmaktadır. Aynı araştırmanın verilerine göre, Türkiye’de kadınların çalışmasını uygun bulmama nedenleri 

arasında ise ilk sırayı, kadının asli görevinin çocuk bakımı ve ev işleri olduğunu düşünenler almaktadır. Bu kapsamda 

çalışmanın amacı, 1990’lı yıllardan bugüne Türkiye’nin uluslararası toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan sözleşmelere 

taraf olunması ve bu eşitlikçi perspektifin iç hukuka uyumlaştırılmasına rağmen Türkiye’de toplumsal cinsiyet rollerine 

bağlılığın nedenlerini tartışmaktır. Bu bağlılığın kültür kodlarıyla ilişkili yapıda olduğu ve kadın-erkek rollerini 

gelenekselleştirdiği düşünülmektedir. Bu varsayımı sorgulamak amacıyla 1923-1935 yılları arasında toplumsal cinsiyet 

algısını oluşturan araçlar nitel araştırma yöntemleriyle incelenmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın ilk iki bölümünde, 

toplumsal cinsiyet rollerini anlamada nasıl kullanılacağını açıkladıktan sonra araştırmanın yöntem ve dizaynı 

sunulmaktadır. Toplumsal cinsiyet algısını oluşturan araçların analiz ve bulgularının paylaşıldığı üçüncü bölümden sonra, 

sonuç bölümünde toplumsal cinsiyet rollerine bağlılığın kökenlerini tartışılmaktadır. Araştırma sonucunda, 

Cumhuriyetin ilanı sonrasında toplumsal cinsiyet algısını oluşturan kadın-erkek rollerinin; mevzuat aracılığıyla inşa 

edildiği ve toplum geneli kabul edildiği görülmektedir. Türkiye’de kadın-erkek rollerinin gelenekselleştirildiği ve bu 

sebeple 1990 yılı sonrasında özel alanı da kapsayan toplumsal cinsiyet eşitliği mevzuatının toplum tarafından 

benimsenmesinin oldukça zor olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eşitlik, ev kadını, toplumsal cinsiyet, özel alan 
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Abstract 

In the last period of the Ottoman Empire, women's right to receive education and to have a profession creates debates 

questioning their positions in the private and public spheres. These discussions continue even after the proclamation of 

the Republic. In the first years of the Republic, political discourses and legislation that encouraged women to stay in the 

private sphere emerged in the face of women's basic rights and their demands to take part in the public sphere. 
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Fundamental feminist principles such as the abolition of the public-private sphere and patriarchy, gender and equality 

between men and women entered the agenda of world politics in 1980 and after. In Turkey, the presence of women in the 

public sphere is beginning to be visible both in the social order and in the legislation. However, according to the data of 

the Ministry of Family and Social Services (2016) and the Turkish Statistical Institute (2016), the person responsible for 

household chores is highly female. From past to present, the rate of women's undertaking the housework in various 

household chores either increases or remains constant over the years. According to the data of the same research, among 

the reasons why women do not find it appropriate to work in Turkey, those who think that the main duty of women is 

childcare and housework. In this context, the aim of the study is to discuss the reasons for adherence to gender roles in 

Turkey despite the fact that Turkey has become a party to international conventions based on gender equality since the 

1990s and this egalitarian perspective has been harmonized with domestic law. It is thought that this commitment is related 

to the cultural codes and traditionalizes the roles of men and women. In order to question this assumption, the tools that 

make up the perception of gender between the years 1923-1935 are examined with qualitative research methods. In this 

direction, in the first two parts of the study, after explaining how it will be used to understand gender roles, the method 

and design of the research are presented. After the third section, in which the analysis and findings of the tools that make 

up the perception of gender are shared, the origins of commitment to gender roles are discussed in the conclusion section. 

As a result of the research, after the proclamation of the Republic, the roles of men and women forming the perception of 

gender; It is seen that it is built through legislation and accepted by the general public. It is thought that the roles of men 

and women have been traditionalized in Turkey, and therefore, it is very difficult for the society to assimilate the gender 

equality legislation, which also includes the private sphere, after 1990. 
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THE MARKET LIQUDITY AND EXPECTED RETURNS: AN EXAMINATION IN THE 
BIST 100 

Piyasa Likiditesi ve Beklenen Getiri: BİST 100’de Bir Uygulama 

Gönül ÇİFÇİ* 

Abstract 

This study investigated if the market liquidity was priced  on Borsa Istanbul. In this study, it was first aim to  answer if the 

expected returns and  the market liquidity has a relation. The second aim was understand how the prices had been changed 

with the liquidity level on the market. The Borsa Istanbul (BIST)’s market liquidity was measured from 2010 to 2021 with 

the Amihud (2002) illiquidity ratio. The sample covers fifty-seven company shares and nine-teen different sectors which 

had been traded in BIST 100 indice continously from January of 2010 to October of 2021. One hundred and thirty 

observations were used in the analysis. The market liquidity’s effects on the returns was measured with a linear model on 

monthly basis. That linear model was regenerated by Lin et al. (2011) from Fama and French (1993) three factor models. 

The linear model shows how far the market liquidity can change the BIST 100 index expected returns. The findings showed 

the market liquidity level was low but not volatile. The market- wide liquidity had been stable over the period. On the 

other hand, the cross-section regression results showed the returns are sensitive to the market liquidity. The sensitivity 

level for the overall period is 0.126 at the % 0.05 significance level. The stock returns move down or up with the market 

liquidity.  Moreover, a significant relation was found between the liquidity and stock returns. Two different and significant 

values were gotten  from the regression test. The tests demonstrated the market liquidity had been priced on the Borsa 

Istanbul. 

Keywords: The market liquidity, Amihud illiquidity ratio, Expected return, BIST 100 index 

JEL Codes: G12; G32; G33 

Öz 

Bu çalışma, Borsa İstanbul’ un piyasa likiditesinin fiyatlara yansıyıp yansımaığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu 

çalışmada beklenen getiriler ile piyasa likiditesi arasında ilişki olup olmadığını tespit etmek ilk amaçlanan şeydir. İkinci 

amaç ise, beklenen getirilerin piyasa likiditesi ile nasıl değiştiğinin belirlenmesidir. Borsa Istanbul (BIST)’un piyasa 

likiditesi 2010- 2021 yılları arasında Amihud (2002)  likidite yetersizlik oranı ile ölçülmüştür. Örneklem, BIST 100 endeksi 

içerisinde yer alan on dokuz farklı sektörde faaliyet gösteren elli yedi adet şirketin paylarını kapsamaktadır. Bu paylar 

Ocak 2010 tarihinden Ekim 2021 tarihine kadar aralıksız işlem görmüş paylardır. Analiz için yüz elli üç gözlem 

kullanılmıştır. Piyasa likiditesinin getiriler üzerindeki etkisi aylık olarak lineer bir  model ile ölçülmüştür. Bu lineer model 

Lin vd. (2011)  tarafından Fama ve  French (1993) üç faktor modelinden geliştirilmiştir.. Lineer model piyasa likiditesinin 

BIST 100 endeksi beklenen getirilerini ne kadar etkileyebildiğini gösterebilmektedir. Bulgular BIST piyasa likiditenin 

düşük fakat volatil olduğunu göstermiştir. Piyasanın likidite düzeyi durağandır. Diğer yandan, yatay kesit regresyon 

sonuçları, getirilerin piyasa likiditesine duyarlı olduğunu göstermiştir. Tüm araştırma dönemi için bu duyarlılık düzeyinin 

% 0.05 anlamlılık derecesinde 0.126 olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla piyasa getirileri piyasa likiditesine bağlı olarak 

aşağı veya yukarı hareket etmektedir. Ayrıca, piyasa likiditesi ile  pay getirileri arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

Regresyon testi ile İki farklı ve güçlü değer bulunmuştur. Test sonuçları, Borsa Istanbul’un piyasa likiditesini 

fiyatlandırdığını ve piyasa getirilerinde değişim yarattığının göstermiştir.  

                                                           
* Dr. Res. Asst., Adıyaman Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, gcifci@adiyaman.edu.tr, ORCID, https://orcid.org/0000-
0002-5788-7461 



 

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar 

International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, 

Interrogations 

137 

 

Anahtar Kelimeler: Piyasa likiditesi, Amihud likidite yetersizlik oranı, Beklenen getiri, BIST 100 endeksi 

JEL Kodları: G12; G32; G33 

  



 

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar 

International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, 

Interrogations 

138 

 

YÖNETİM MUHASEBESİNDE NEOLİBERALİZM EĞİLİMİ 

Neoliberalism Tendency in Management Accounting 

Hüseyin ÖZYİĞİT* 

Öz 

Neoliberalizm, rekabetçiliğin piyasa mantığını sosyal hayatın her alanına genişletmeye yönelik küresel ölçekte entelektüel 

ve politik bir taahhüttür. Neoliberalizmde yaratma ve değer biçme, piyasanın rekabetçi parametrelerini sağlarken aynı 

zamanda üretim noktasına da odaklanmıştır. Geleneksel olarak emek gücünün maddi emek olarak belirlendiği üretim 

noktası, güncel olarak rekabet ve tedavül alanı olarak yeniden şekillenmektedir. Yönetim muhasebesi bu nedenle 

neoliberalizm yönetim bağlamında hareket ederek piyasaları, hiyerarşileri ve ağları bir araya getiren strarejik süreçleri 

yeniden konumlandırmaktadır. Hiyerarşiler, ağlar ve piyasaların Tekno-Yönetimsel olarak yeniden yapılandırılması, 

organizasyon içi eylemleri; rekabetçi piyasa performansı ve stratejik eylemler olarak hesaba katmaktadır. Günümüzde 

yönetim muhasebesi, her şeyin bir piyasa veya piyasa benzeri bir rekabet olarak görüldüğü bir yaşam alanında, süreçleri; 

yenilikçi, üretken, öz disiplinli ve strateji geliştiren öznelerin kolektifleri olarak düzenlemeye yardımcı olmaktadır. 

Yönetim muhasebesinde, endüstriyel kapitalizme yönelik yeterli seviyede kuramlaştırma ve açıklama yapılmasına 

rağmen neoliberalizm konusunda bu durum yeterli seviyede değildir. Yönetim muhasebesini kuramlaştırma girişimleri 

çoğunlukla birbiriyle rekabet halinde olan Neoklasik, Marksist ve Post-Marksist görüşleri bağlamında gerçekleşmiştir. 

Muhasebe araştırmacıları neoliberalizme yönelik bazı konuları araştırmış olsalar da strateji oluşturma süreçlerinin 

neoliberalizmle nasıl bağlantılı olduğuna dair çeşitli ve kapsamlı bir inceleme yapmamışlardır. Bu bağlamda çalışmanın 

amacı, neoliberalizmin yönetim muhasebesi stratejilerine olan etkisini özlü bir şekilde ortaya koymaktır. Çalışmada 

Foucault'un neoliberal yönetimsellik fikirleri (stratejilerin neoliberalizm ile ilişkilendirilmesi, neolizberalizmin yönetim 

muhasebesi stratejisine dönüşmesi ve yönetim muhasebesindeki strateji dönüşümlerinin etkileri) dikkate alınarak 

araştırma yapılmıştır. Çalışmada, piyasanın yargısal ve doğrulayıcı rollerini yönetim muhasebesinin uygulamalarına dahil 

edilmesi, yönetim muhasebesinin merkezcil hiyerarşik düzeninin neoliberal yönetimselliğin talep ettiği merkezkaç 

düzenine dönüştürülmesi, yönetimsel emeğin yalnızca maddi değil aynı zamanda maddi olmayan öğelerini de 

gerçekleştiren bir alan olarak görülmesi ve yönetim muhasebesinin ilgi düzeyinin çeşitli sivil toplum hareketlerine 

yönlendirilmesi gibi bulgular tespit edilmiştir. Çalışmanın, neoliberalizmin yönetim muhasebesine etkisini göstermesi 

bakımından muhasebe alanında çağdaş gelişmelere teorik açıdan katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Neoliberalizm, yönetim muhasebesi 

Jel Kodları: M40; M41 

Abstract 

Neoliberalism is a global intellectual and political commitment to extend the market logic of competitiveness to all aspects 

of social life. In neoliberalism, creation and valuation are focused on the point of production while ensuring the competitive 

parameters of the market. The point of production, where labor power is traditionally determined as material labor, is 

currently being reshaped as a field of competition and circulation. Managerial accounting therefore acts in the context of 

neoliberal management and repositions the strategic processes that bring markets, hierarchies and networks together. 

Techno-Administrative restructuring of hierarchies, networks and markets, intra-organizational actions; competitive 

market performance and strategic actions. Today, management accounting, processes in a life space where everything is 
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seen as a market or market-like competition; It helps organize as collectives of innovative, productive, self-disciplined and 

strategist subjects. While there is sufficient theorizing and explanation for industrial capitalism in managerial accounting, 

this is not enough for neoliberalism. Attempts to theorize management accounting have often taken place in the context of 

competing Neoclassical, Marxist, and Post-Marxist views. While accounting researchers have explored some of the issues 

related to neoliberalism, they have not made a diverse and comprehensive examination of how strategy-making processes 

are related to neoliberalism. In this context, the aim of the study is to concisely reveal the effect of neoliberalism on 

management accounting strategies. In the study, a research was conducted by taking into account Foucault's ideas of 

neoliberal governmentality (associating strategies with neoliberalism, the transformation of neoliberalism into a 

management accounting strategy, and the effects of strategy transformations in managerial accounting). In the study, the 

inclusion of the judicial and confirmatory roles of the market in the practices of managerial accounting, the transformation 

of the centripetal hierarchical order of managerial accounting into the centrifugal order demanded by neoliberal 

governmentality, the view of managerial labor as a field that realizes not only material but also intangible elements, and 

the interest level of managerial accounting in various civil society. Findings such as directing them to their movements 

have been determined. It is thought that the study will contribute theoretically to contemporary developments in the field 

of accounting in terms of showing the effect of neoliberalism on management accounting. 

Keywords: Neoliberalism, management accounting 

Jel Codes: M40; M41 
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MUSİBETİN/FELAKETİN TEOLOJİSİ 

Theology of Disaster 

Bayram ÇINAR* 

Öz 

Bu çalışma evrendeki oluşa ilişkin olgular bütününde kötülük ve teodise kavramı ile anlama kavuşan bir yorumu tartışır. 

Teolojik olarak evrende bir Tanrı’nın varlığı varsayımı özellikle felsefi çevrelerde insan özgürlüğüne müdahale eden bir 

Tanrı beklentisini sonuç vermiştir. Epiküros’un formüle ettiği şekliye evrendeki kötülük sorunsalı felsefi olarak teodise 

adı altında güncellenmiştir. Buna göre Tanrı, ya kötülükleri ortadan kaldırmak ister fakat buna güç yetirmez ve 

kaldıramaz. Ya da kaldırabilir, ama kaldırmak istemez veya ne kaldırmak ister ne de kaldırabilir. Yahut da hem kaldırmayı 

ister, hem de kaldırabilir. Muhtemel tüm durumları ortaya koyduğu olgu analizine ilişkin sentezde de bulunur. Buna göre, 

eğer ortadan kaldırmak istiyor da kaldıramıyorsa, O halde Tanrı güçsüzdür ki bu durum Tanrı’nın doğası ile uyumlu 

değildir. Eğer ortadan kaldırabiliyor fakat kaldırmak istemiyorsa, O halde Tanrı kıskançtır ve insanın iyiliğini istemez. Bu 

da aynı şekilde Tanrı’nın doğası ile uyumlu bir durum değildir. Şayet O söz konusu kötülükleri ortadan kaldırmayı 

istemediği gibi bunu ortadan kaldırmaya güç yetiremiyor ise bu durumda Tanrı hem kıskanç hem güçsüzdür ki bu 

durumda da Tanrı’nın doğasına uygun değildir. Fakat şayet o hem ortadan kaldırmayı istiyor hem de kaldırabiliyorsa ki 

yalnızca bu Tanrının doğasına uygun bir durumdur. Bu sentezlerinin sonucunda ise Epiküros, bu durumda kötülüklerin 

kaynağı nedir? Ya da Tanrı kötülükleri niçin ortadan kaldırmamaktadır (?) diye sorar. Bu değerlendirme sonraki felsefi 

çevrelerce şayet Tanrı var ise neden kötülükleri ortadan kaldırmamaktadır şekli ile güncellenerek evrendeki teodise 

sorunsalından ateizme bir çıkış yolu olarak kullanılmıştır. Çalışmamızda evrende varsayılan kötülük olgusu ele alınarak, 

İslam teolojisinin “kötülük” problemine dolayısıyla felakete ilişkin yorumları ele alınacak, İslam kültür geleneğinin çözüm 

önerileri paylaşılacaktır. Dolayısıyla çalışmamızda Kelam ve din felsefesinin sağladığı imkânlar ve metodolojik zemine ek 

olarak terminolojisi de kullanacaktır. 

Anahtar kelimeler: Kelam, Kötülük, Teodise, Doğal Felaket, İslami algı 

Abstract 

This study discusses an interpretation that has a meaning with the concept of evil and theodicy in the whole of phenomena 

related to becoming in the universe. Theologically, the assumption of the existence of a god in the universe has been in the 

expectation of a god who interferes with human freedom, especially in philosophical circles. The problem of evil in the 

universe, as formulated by Epicurus, has been philosophically updated under the name of theodicy. According to his 

assumption, God either wants to eliminate evils, but he is not able and cannot remove it. Or he can remove it, but he does 

not want to remove it, or he neither wants to nor can remove it. Or it can both want to remove it and can remove it. He 

also makes a synthesis of fact analysis; in which he reveals all possible situations. Accordingly, if he wants to abolish but 

cannot, then God is powerless; which is inconsistent with the nature of God. If he can remove but does not want to remove, 

then God is jealous and does not want the good of man. This is also not in harmony with the nature of God. If He does not 

want to eliminate the evils in question and is unable to remove them, then God is both jealous and powerless, which is not 

in accordance with God's nature. But if he is both willing and able to abolish—which is only in accordance with God's 

nature. As a result of these syntheses, Epicurus, what is the source of evil in this case? Or why he doesn't remove the evils 

(?) he asks. This evaluation was updated by the following philosophical circles as if there is a god, why does it not eliminate 

evil, and it was used as a way out from the theodicy problem in the universe to atheism. In our study, the phenomenon of 

evil assumed in the universe will be discussed, interpretations of Islamic theology's "evil" problem will be discussed, and 
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solution proposals of Islamic cultural tradition will be shared. Therefore, our study will use the terminology in addition 

to the possibilities and methodological ground provided by theology and philosophy of religion. 

Keywords: Theology, Evil, Theodicy, Disaster, Islamic perception 
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“ŞİMDİKİ FESÂDI NİZÂM-I CEDİD’DEN OLDUĞUNU FEHM EDERİM!”: 
HULÂSATÜ’L-KELÂM FÎ REDDİ’L- AVÂM’DA ASRÎLEŞMENİN MUHAFAZA VE 

MÜDAFAASI 

“I Think the Current Disorder is Based on to the New Order!”: The Upholding and 
Protection of Modernization in Hulâsatü’l-Kelâm fî Reddi’l- Avâm 

Enes ŞAHİN* 

Öz 

Avrupa’da ortaya çıkan siyasî, iktisadî, dinî ve toplumsal dönüşümler çerçevesinde teşekkül ettirilen yapı karşısında 

Osmanlı Devleti’nin ortaya koyduğu çabanın netice vermemesi yeni bir değişim arayışının temellerini atar. III. Selim 

Dönemi’nden önce ıslah ve kanun-ı kadime dönüş fikri bu devirden itibaren yerini yapısal ve kurumsal değişimlere 

bırakır. Osmanlı modernleşme tecrübesine dair literatürün bu devri milat olarak kabul etmesinin sebebi de bu olur. 

Geleneksel yapılara olan güvenin zayıfladığı, bu yapılardaki eksiklik ve sorunların izalesinin problemi çözmek hususunda 

yeterli olmayacağı fikri bu dönemde kendisini gösterir. Bu doğrultuda bahsi geçen dönemde III. Selim’in ortaya koyduğu 

yenileşme hamlelerinden Nizam-ı Cedid de Türk modernleşmesi için hususi bir önem arz eder. Yeni bir düzen arayışı 

çerçevesinde ortaya konan Nizam-ı Cedid bir devri başlatan muharrik unsur olduğu gibi kendi devrinde çokça tenkide de 

maruz kalır. Siyasî, iktisadî, askerî ve toplumsal alanda ortaya çıkan problemlerin Nizam-ı Cedid’e bağlanması sıkça 

karşılaşılan bir söylem haline gelir. Bu doğrultuda bu dönemden itibaren başta Nizam-ı Cedid olmak üzere ortaya çıkan 

modernleşme hamlelerini muhafaza ve müdafaa maksadıyla çeşitli eserler telif edilir. Netice olarak ortaya çıkan 

asrîleşmenin müdafaası literatürünün ilk ve önemli örneklerinden biri ise Yeniçeri Ağası Tokatlı Mustafa Ağa tarafından 

kaleme alındığı düşünülen, daha çok Koca Sekbancıbaşı Risâlesi adı ile meşhur olan Hulâsatü’l-Kelâm fî Reddi’l-Avâm 

serlevhalı eser olur. Hulâsatü’l-Kelâm fî Reddi’l-Avâm’da halkın içerisinde siyasî, idarî ve askerî hiçbir malumata sahip 

olmamasına rağmen bu meseleler üzerine konuşan ve her türlü problemden Nizam-ı Cedid’i sorumlu tutanlar önce tenkit 

edilir ardından Nizam-ı Cedid’in gerçek mahiyeti hakkında bilgi verilir, Yeniçeri Ocağı’nın devirde geldiği hal ortaya 

konur, askeri eğitim ve idarenin bir devlet için ne denli önemli olduğunun altı çizilir. Son olarak Nizam-ı Cedid ordusunun 

giderlerini karşılamak maksadı ile teşekkül ettirilen İrad-ı Cedid Hazinesi hakkında malumat verilerek eser hitama erdilir. 

Bu istikamette çalışmada söylem analizi yöntemi kullanılarak Hulâsatü’l-Kelâm fî Reddi’l-Avâm’da asrileşmeye yönelik 

tenkitler ile bu tenkitlere verilen cevaplar üzerinden asrileşmenin muhafaza ve müdafaası çabası tetkik edilecektir. 

Çalışma neticesinde varılan sonuç modernleşme devrinde ortaya koyulan çeşitli siyasal, iktisadi, askeri ve idari 

politikalara yönelik toplumsal eleştirilerin ortaya çıktığı, bu tenkitler karşısında ise politikaların meşruiyetini sağlamak 

amacıyla Hulâsatü’l-Kelâm fî Reddi’l-Avâm gibi eserlerin kaleme alınarak modernleşmenin toplum nezdinde zihni 

hazırlığının gerçekleştirildiği olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Türk Modernleşmesi, Nizam-ı Cedid, Hulâsatü’l-Kelâm fî Reddi’l-Avâm. 

Jel Kodları: Z0; Z00. 

Abstract 

The efforts that Ottoman Empire put against the structure shaped around the transformations such as political, economical, 

religious and society in Europe couldn’t have solid outcomes and lead to seeking a new alterations. Returning to past laws 

and a readjustmenting idea has give its place to new structural and corporate alterations after Selim The Third era. That is 
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the reason of why literature accepted this era as a milestone about Ottoman modernization experience. The idea of lack of 

reliance to traditional structure, deficiencies of these structures won’t be enough to solve the problem has shown itself. 

The era which mentioned in this direction has a great significance due to Selim The Third’s innovation efforts on Turkish 

modernization as Nizam-i Cedid (The New Order). Nizam-i Cedid that has been occured around a seeking of a new order 

is a main element to give start to a new era and also has criticized in its era. Discourses about the connection of political, 

economical, military and social problems with Nizam-i Cedid had been frequently found voice in the society. In this 

regard, various works for the purpose of protecting modernization efforts that occurred since this era had been 

accommodated including Nizam-i Cedid. As a result, one of the first and important works that occurred from the purpose 

of upholding modernization is Hulâsatü’l-Kelâm fî Reddi’l-Avâm, widely known as Koca Sekbancıbalı Risâlesi which is thought 

to written by the Head of Janissaries, Tokatli Mustafa Aga. In Hulâsatü’l-Kelâm fî Reddi’l-Avâm begins with the criticism 

about people who has no political, military and executive idea but hold Nizam-i Cedid responsible for and it continues 

with giving information about Nizam-i Cedid’s main purpose, the status of Janissaries and underlines how important of 

military training and management for the state. At the end of the work, it present informations about Irad-i Cedid Treasury 

which was built in order to cover the expenses of Nizam-i Cedid army. Within discourse analysis method, the upholding 

and protection of modernization will be examined through criticism on modernization in Hulâsatü’l-Kelâm fî Reddi’l-Avâm 

and responses to these critics. The results of the study shows that there were many criticism directed to political, 

economical, military and executive policies in modernization era. In the purpose of to ensure the legitimacy of those 

policies against critics, various works had been written to prepare the mindset of society such as Hulâsatü’l-Kelâm fî Reddi’l-

Avâm. 

Keywords: Turkish Modernization, The New Order, Hulâsatü’l-Kelâm fî Reddi’l-Avâm. 

Jel Codes: Z0; Z00. 
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PRENS SELMAN’IN MODERNLEŞME HAREKETLERİ 

Prens Selman’s Modernization Movements 

Melike ÜNAL* 

Öz 

Bu araştırma da Suudi Arabistan’ın tarihi geçmişi, ideolojik yapısı, Vahhabilik temelli dini yapısı, Ortadoğu’daki varlığını, 

güvenliğini ve ülke içerisinde sürdürdüğü rejimi garanti altına almaya çalışarak şekillendirdiği dış ilişkileri ışığında 

Veliaht Prens Selman’ın “Vizyon 2030” başlığı altında gerçekleştirmeyi hedeflediği reform hareketleri, bu hareketlerin 

nedenleri, taşıdığı kaygılar ve projelerde yer alan ayrıntılar incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, bu reform hareketlerinin 

olası sonuçlarının ülkeye yansımalarının değerlendirilmesidir. Suudi Arabistan’ın dış ilişkilerindeki problemler, özellikle 

ABD ile yaşadığı çalkantılı dönem ve ülke içerisinde iyice gün yüzüne çıkmış olan taht çekişmelerinde Suudi reformcu 

veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın Vizyon 2030 başlığı altında gerçekleştirmek istediği modernlik hareketlerinin 

bazı kaygılarla başlatıldığı görülmektedir. Prens Selman’ın özellikle kaşıkçı cinayeti ile zedelenen imajına, ülkenin petrole 

olan bağımlılığı nedeni ile gelecekte yaşanacağı öngörülen finansal sorunlara ve bu modernleşme hareketleri ile Selman’ın 

Batı dünyası tarafından sevilen Naif’e karşı elini güçlendirme çalışmalarına da değinilmiştir. Prens bu hareketleri ile hem 

Naif’e karşı duyduğu kaygıyı Batı dünyası karşısında kendi elini güçlendirerek aşmak hem ülke içerisinde merkezi 

otoriteyi güçlendirerek ulema’nın etkisini azaltmak, hem ülkedeki otoriter rejimi kınayan ve demokrasiye geçmesi 

gerektiği önerilerinde bulunan Batı dünyasının desteğini alarak ülke içerisindeki muhaliflerin sesini azaltmak hem de 

petrole olan bağımlılığı azaltarak ülkesini günümüz şartlarına uygun hale getirmeyi ve varlığını devam ettirmeyi 

hedeflemektedir. Vizyon 2030 ile başta NEOM olmak üzere pek çok proje başlığı yer almaktadır bunlar; ulusal dönüşüm, 

Neom kenti, Kızıldeniz projesi, ARAMCO, Kadın hakları, eğlence, spor gibi 80’den fazla başlık yer almaktadır. Ayrıca 

Prens ARAMCO’nun halka arzı ve çeşitli özelleştirme faaliyetleri ile ülkenin Kamu Yatırım Fonu’na destek olmayı bu 

sayede ekonomik çeşitlilik anlamında daha fazla alan yaratmayı da hedeflemektedir. Vahhabilik inancı ile yönetilen 

ülkede bu reform hareketlerinin ülkenin toplumsal yapısı ile bağdaşmadığı da araştırma sonuçlarında görülmektedir. Bu 

kapsamda araştırma için çeşitli literatür taraması yapılarak veriler elde edilmiş ve makale de ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Reform, Vahhabi, Suudi Arabistan, Prens Selman, ABD. 

Jel Kodları: F50 

Abstract 

This research is the history of Saudi Arabia, the ideological structure, based Wahhabism religious structure, its presence 

in the Middle East, security, and external relations within the country is shaped by working to ensure its regime in the 

light of Selman the Crown Prince's “Vision 2030” reform movements that aims to perform under the title of, the causes of 

these movements, and its concerns in the project details are examined. The purpose of this study is to evaluate the possible 

consequences of these reform movements and their repercussions on the country. Problems in Saudi Arabia's foreign 

relations, especially with the United States and the country in the turbulent period he lived reformist Saudi Vision 2030 

Crown Prince Mohammed bin out well in contention for the throne under the title of Selman wants to perform an operation 

that starts with some concerns it is seen that the modern movements. Prince Selman's image, especially damaged by the 

murder of Khashoggi, the financial problems predicted to occur in the future due to the country's dependence on oil, and 

the efforts of Selman to strengthen his hand against the Naive loved by the Western world with these modernization 
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movements were also mentioned. Naive Prince of the Western world in the face with the movements against both 

overcome by concern about strengthening their hand and reduce the influence of the ulema in the country by strengthening 

the central authority in the country should take the suggestion that the Western world in democracy and condemning the 

authoritarian regime with the support of the country by reducing dependence on oil and reduce the voice of opposition in 

the country to comply with the requirements of today and aims to continue its existence. With Vision 2030, many project 

titles, especially NEOM, are included in these; more than 80 titles such as national transformation, Neom city, Red Sea 

project, ARAMCO, Women's rights, entertainment, sports are included. In addition, the Prince also aims to support the 

country's Public Investment Fund with the ipo of ARAMCO and various privatization activities, thereby creating more 

space in terms of economic diversity. It is also seen in the research results that these reform movements in a country 

governed by the Wahhabist faith are incompatible with the social structure of the country. In this context, data were 

obtained by conducting various literature searches for the research and the article was also discussed. 

Keywords: Reform, Wahhabi, Saudi Arabia, Prince Salman, USA. 
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SİYASAL MEŞRUİYETİN ZAYIFLAMASI: KÜRESELLEŞME VE SİYASİ PARTİLER 

The Weakening of Political Legitimacy: Globalization and Political Parties 

Ertuğrul Buğra ORHAN* 

Öz 

Günümüz siyasi partilerini kavramsal bakımdan anlayabilmek için bu yapıların oluşum ve gelişim süreçlerini bilmek 

gerekmektedir. Bu nedenle kavramın tarihsel gelişim süreci ve literatürde nasıl yer aldığını gelişimsel yaklaşımla açıklama 

ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Siyasal parti kavramının zaman içinde değişime uğraması, dünyada meydana gelen olay ve 

olgulardan etkilenmesi ise onun demokratik temsil bakımından meşruiyet derecesini sürekli etkilemektedir. Özellikle 

günümüzde siyasal ve siyasal olmayan kurumları en çok etkileyen süreçlerden biri küreselleşmedir. Küreselleşmenin 

ekonomik, siyasi ve toplumsal sonuçları, doğrudan siyasi partilerin siyasal sistem içindeki konumunu olumsuz yönde 

etkilemektedir. Küresel sermaye hareketlerinin ulus devlet sınırları dışına çıkması, küresel şirketlerin iletişim alanında çok 

geniş bir ağa sahip olması hem kültürel hareketliliğin artmasına hem de işgücü ve paranın akışkanlığına neden olmaktadır. 

Devletlerin finansal hareketleri ve kültürel mobilizasyonu kontrol etmede yaşadığı zorluklar, siyasi partilerin hareket 

alanını daraltmış ve seçmenler ile kurduğu ilişkiyi çok daha karmaşık hale getirmiştir. Finansal ve kültürel türdeşliğin 

zayıflamasıyla ulus devlet modeli etkinliğini yitirmeye başlamıştır. Bundan dolayı çoğunlukla temsili demokrasinin güçlü 

olduğu ülkelerde siyasi partiler ve yurttaşlar arasında bağ tesis etmek zorlaşmaya başlamıştır. Son yüz yılda tesis edilmiş 

olan dünya düzeni küreselleşmenin etkisiyle köklü değişimlere gitmek zorunda kaldığından bazı modern dönem siyasal 

araçları işlevsiz kalmaya başlamıştır. Bundan dolayı siyasi partilerin etkinliği sorgulanmakta ve meşruiyeti 

tartışılmaktadır. Çalışmada siyasi parti kavramının ontolojisi bağlamında bir yaklaşım ele alınmış ve küreselleşmenin 

siyasi parti kavramı üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Çalışma yöntem bakımından tümevarımsal kavramsallaştırma 

desenindedir. Çalışmanın sonucunda özellikle küreselleşme kaynaklı siyasal ve ekonomik etkiden dolayı siyasi partilerin 

temsil ve meşruiyet bakımından olumsuz yönde etkileneceği ortaya konulmuştur. Bu sonuç, Jürgen Habermas’ın 

küreselleşme yaklaşımıyla örtüşmekte ve bir güncel durum sınaması niteliğindedir. Son tahlilde, siyasi partilerin 

geleceğine dair belirsizliklerin varlığının, Jose Ramon Montero, Richard Gunther, Hans Daalder ve Stein Rokkan’ın siyasi 

partilerin düşüşüne dair görüşleriyle uyum içinde olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Siyasi parti, küreselleşme, siyasal meşruiyet 

Jel Kodları: D73; M21; H10 

Abstract 

In order to conceptually understand today's political parties, it is necessary to know the formation and development 

processes of these structures. For this reason, there is a need to explain the historical development process of the concept 

and how it took place in the literature with a developmental approach. The fact that the concept of political party changes 

over time and is affected by events and phenomena in the world constantly affects its degree of legitimacy in terms of 

democratic representation. Especially today, one of the processes that most affect political and non-political institutions is 

globalization. The economic, political and social consequences of globalization directly affect the position of political 

parties in the political system negatively. The fact that global capital movements go beyond the borders of the nation-state, 

and that global companies have a very wide network in the field of communication, causes both an increase in cultural 

mobility and the fluidity of labor and money. The difficulties faced by states in controlling financial movements and 
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cultural mobilization have narrowed the scope of action of political parties and made their relationship with the electorate 

much more complex. With the weakening of financial and cultural homogeneity, the nation-state model began to lose its 

effectiveness. For this reason, it has become difficult to establish a bond between political parties and citizens in countries 

where representative democracy is strong. Since the world order established in the last hundred years had to go through 

radical changes with the effect of globalization, some modern political tools began to become dysfunctional. Therefore, the 

effectiveness of political parties is questioned and their legitimacy is discussed. In the study, an approach in the context of 

the ontology of the concept of political party is discussed and the effects of globalization on the concept of political party 

are examined. The method of the study is in the inductive conceptualization pattern. As a result of the study, it has been 

revealed that political parties will be adversely affected in terms of representation and legitimacy, especially due to the 

political and economic impact of globalization. This result coincides with Jürgen Habermas's approach to globalization 

and is a current situation test. In the final analysis, it has been seen that the existence of uncertainties about the future of 

political parties is in line with the views of Jose Ramon Montero, Richard Gunther, Hans Daalder and Stein Rokkan on the 

decline of political parties. 

Keywords: Political party, globalization, political legitimacy 
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KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KRİZİ 

The Global Climate Change Crisis 

Rabia ÖZTÜRK* 

Öz 

Değişen ve gelişen Dünya’da olumlu ya da olumsuz bazı olaylar yaşanır. Dünya nüfusunun hızla ve sürekli olarak artması 

elbette bu olayların yaşanmasını daha çok etkilemiştir. Antroposen Çağı ile birlikte insan elinin değmediği en ufak bir yer 

bile kalmamıştır. Hızlı nüfus artışı da beraberinde tüketimi ve bunun sonucu olarak da üretimi artırmıştır. Doğal 

kaynakların hızla tüketilmesi beraberinde yeni kaynak arayışına geçilmesine neden olmuştur. Çevre üzerindeki baskı da 

zamanla artmış ve ciddi çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Toprak, hava, su, gürültü kirlilikleri ve 

beraberinde ormansızlaşma, radyoaktif kirlenme gibi birçok sorun ile karşımıza çıkmıştır. 20.yy sonrası Sanayi Devrimi 

ile birlikte sanayi kollarının sayısının artması ile gelişen ve büyüyen teknoloji hayatlarımızı her ne kadar daha konforlu 

bir hale getirse de beraberinde doğaya ve çevreye zarar vermeye başladı. Çünkü bir sanayi kolununda üretim 

gerçekleştirebilmek için yüksek miktarda kömür gibi fosilden oluşmuş yakıtlar kullanılmaya başlandı. Bu yakıtların 

kullanılması ile birlikte atmosfere oldukça yüksek karbon salınmaya başladı. Zamanla atmosferin sera gazı emisyon 

miktarı arttı ve tabakası incelmeye başladı.  Bu incelme ile birlikte küresel ısınma etkisini göstermeye başladı. Kuraklık, 

ani sıcaklık artışları ve azalışları, şiddetli hava olayları, buzulların erimesi gibi birçok etkiye neden oldu. Dünya nüfusunun 

tamamı bu olumsuz olaylardan etkilendi. Küresel iklim krizi günümüzde gerek bölgesel gerekse küresel boyutta üzerinde 

durulan en önemli çevre sorunu haline geldi.  Nitekim atmosferdeki sera gazı emisyon miktarını azaltmak ve belli bir 

dengede tutabilmek için ulusal bir protokol olan Kyoto Protokolü imzalandı. Bu protokol ile iklim değişikliği ile mücadele 

için önemli bir temel atılmış oldu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olan ülkeler tarafından 

da sera gazı emisyon miktarlarını azaltmaya yönelik önemli bir adım atılmış oldu. Ülkelerin belirlenen hedeflere sadık 

kalmaları son derece önemli bir yere sahiptir. Gerek siyasal gerekse çevresel açıdan cezalandırıcı ya da karşıtlık yaratıcı 

etkiler ile azaltılmaya gidelmesi değil de her ülkenin üzerine düşen önleyici önlemi alması gerektiğidir. Bu çalışmada da 

günümüzde üzerinde durulan en önemli çevre sorunu haline gelen küresel iklim değişikliği ile mücadele konusunda 

yapılan çalışmaları inceleyerek özellikle insan kaynaklı karbon salımını azaltmak için son derece önemli olan önlemlerin 

alınması konusunda değerlendirmelerde bulunarak bazı örnek veriler sunulacaktır. Örneğin aşırı tüketim çılgınlığına 

engel olabilmek ya da su, enerji, kimyasal madde kullanımı ve enerji kaynaklarının bilinçsiz kullanımını engelleyebilecek 

çalışmalar yapılmasını sağlamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya teşvik etmek önemli bir adım olacaktır. 

Karbon miktarını azaltan en önemli unsur ise ormanlardır. Bu konu da drman miktarlarının arttırılması mevcut 

ormanların korunmasını sağlamak küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin hızını azaltabileceği gibi veriler 

değerlendirelecektir. Araştırma yöntemi olarak ise resmi veriler, makaleler vb. literatür taraması yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Küresel iklim değişikliği, çevre sorunu, sera gazı emisyonu, Kyoto Protokolü 

Jel Kodları: H83; O14; Q5; Q54 

Abstract 

In a changing and developing World, some positive or negative events occur. Of course, the rapid and continuous increase 

in the world's population has affected the occurrence of these events more and more. With the Anthropocene Epoch, there 

is not even the slightest place left untouched by human hands. The rapid population growth has also increased 
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consumption and, as a result, production. The rapid depletion of natural resources has led to the transition to the search 

for new resources. The pressure on the environment has also increased over time, leading to the emergence of serious 

environmental problems. It has faced many problems such as soil, air, water, noise pollution and accompanying 

deforestation, radioactive contamination. 20.although developing and growing technology has made our lives more 

comfortable with the increase in the number of industrial branches with the Industrial Revolution after the century, it has 

started to harm the nature and the environment with it. Because fossil fuels such as coal in large quantities have been used 

to produce production in an industrial branch. Along with the use of these fuels, a fairly high tue of carbon began to be 

released into the atmosphere. Over time, the amount of greenhouse gas emissions of the atmosphere increased, and its 

layer began to thin out. With this thinning, global warming began to take effect. Drought caused many effects, such as 

sudden temperature rises and decreases, severe weather events, melting glaciers. The entire population of the world was 

affected by these negative events. The global climate crisis has become the most important environmental problem that is 

currently being focused on both on a regional and global scale. As a matter of fact, the Kyoto Protocol, a national protocol, 

has been signed to reduce the amount of greenhouse gas emissions in the atmosphere and keep it in a certain balance. 

With this protocol, an important foundation has been laid to combat climate change. An important step has been taken by 

the countries that are parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change to reduce the amount of 

greenhouse gas emissions. It is extremely important for countries to stick to the set goals. It is not that it should be reduced 

by punitive or antagonistic creative effects, both from a political and environmental point of view, but that each country 

should take its own preventive measures. In this study, to focus on the present, which has become the most important 

environmental issue in the fight against global climate change by examining the studies, particularly human-induced 

measures that are extremely important to reduce carbon emissions by assessments on some sample data will be presented. 

For example, to be able to stop the madness or excessive consumption of water, energy, and consciousness may prevent 

the use of chemical use of energy resources to ensure that work will be an important step to promote the use of renewable 

energy sources. The most important element that reduces the amount of carbon is forests. In this regard, increasing the 

amount of drman, ensuring the protection of existing forests, reducing the pace of global warming and climate change, as 

well as data will be evaluated. As a research method, official data, articles, etc. are used a literature review will be 

conducted. 

Keywords: Global climate change, environmental problem, greenhouse gas emission, Kyoto Protocol 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN MAKRO VE MİKRO DÜZEYDE ETKİLERİ 

Effects of Climate Change on the Macro and Mıcro Level 

Nida GÜNSAN* 

Haluk YERGİN** 

Öz 

Sera gazı emisyonları günümüzün en büyük dışsallıklarından biri olmaktadır. Dünyamıza tehdit oluşturan en önemli 

çevre sorunlarından birisi de küresel ısınmadır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkelerin hızlıca büyümesi hem enerjiye 

olan ihtiyacı daha fazla arttırmış hem de hammadde ihtiyacını arttırmıştır. Enerjiye olan ihtiyaç fosil kaynaklardan 

karşılanırken, hammadde ihtiyacı ise doğanın serbest bir mal gibi bilinçsiz bir şekilde kullanılması sonucu insan 

etkinlikleri ile karşılanmıştır. Gün geçtikçe artan fosil yakıt kullanımı, sanayileşme, enerji üretimi, ormanların tahrip 

edilmesi artan beşerî faaliyetler sonucunda nüfus artışıyla beraber hız kazanmaya başlamıştır. Küresel iklim değişikliği 

sebepleri ve sonuçları itibariyle küresel bir sorun olmaktadır. Küresel ısınmaya bağlı olan söz konusu iklim değişikliğinin; 

çevresel, sosyal, ekonomik etkileri olacaktır. Bugünde ciddi etkilerini yaşadığımız küresel iklim değişikliğinin, uzun 

vadede ne gibi etkiler yaratacağı belirsizliğini korumasına rağmen, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde iklim 

değişikliğinin gelecekteki etkileri tüm canlılar, ülkeler, ekonomiler için küresel ve bölgesel manada bugün yaşadığımızdan 

da ağır olabilecektir. Bu bağlamda iklime bağlı olan tarım, turizm, enerji gibi sektörler; işgücü, istihdam, üretim gibi 

unsurlar ve bütün bunların sonucu olarak ekonomik gelişme de bu durumdan olumsuz yönde etkilenecektir. Bu 

çalışmanın amacı iklim değişikliğinin sosyal ve ekonomik etkilerine değindikten sonra, küresel iklim değişikliğinin 

gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ekonomileri ve Türkiye ekonomisi açısından etkilerini hem makro hem de mikro 

düzeyde ele almaktır. 

Anahtar Kelimeler: Küresel iklim değişikliği, ekonomi, sera gazı etkisi, refah ekonomisi 

Jel Kodları: Q54; Q51; A1; D6 

Abstract 

Greenhouse gas emissions are one of the most externalities of the future. After the Second World War, without dying, 

which is one of the most common environmental problems in our world, both the weak energy from the schools were 

increased and they were purified from raw materials. While the minimum amount of energy is met biologically, the 

unconscious use of raw materials such as used goods is met by human beings. The ever-increasing use of fossil fuels, 

industrial energy production, the increase in education, and the increasing human maturation process will begin to 

develop with maturation. It is global climatic conditions and earnings are a global problem. The climate in question to the 

global; as social and economic. They cannot be applied at reasonable prices, in accordance with the climate used to be 

taken seriously today, what effect you may have from the election. Industries that depend on this climate, such as 

agriculture, tourism, and energy; Economic development such as transportation, installation, development and integrated 

economic development will also be directed towards this improvement. After focusing on the social and economic 

dimensions of the application of this criterion, it is macro-oriented to deal with global economies and Turkey in a 

comprehensive manner. 
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ANTROPOSEN ÇAĞINDA ÇEVRESEL KRİZLER: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, BİLİMSEL 
BELİRSİZLİK VE İHTİYATLILIK PRENSİBİ 

Environmental Crises in the Anthropocene Epoch: Climate Change, Scientific Uncertainty, 
and the Precautionary Principle 

Korkmaz YILDIRIM* 

Öz 

Antroposen Çağı’ın tarihsel olarak jeolojik dönemlerin son parçası olarak kabul edilmesi yönünde yeterli düzeyde bilimsel 

kanıt mevcuttur. Daha da önemlisi bu çağda karşılaşılan kriz ve tehditlerin rastgele, olağan ya da pasif değil bilakis insan 

faaliyetleri sonucu gerçekleştiği konusunda akademik ve politik alanda fikir birliği çoktan oluşmuş gözükmektedir. Bu 

konuda öne çıkan anlayış ise etkileri ve boyutları itibariyle tam olarak ölçülmesinin imkânsız olmasından dolayı iklim 

değişikliği gibi çevre sorunları ile mücadelede belirsizlik ve risk yönetim yaklaşımlarının geçerliliğini giderek kaybettiği 

yöndedir. Bu açıdan ihtiyatlılık ilkesinin iklim değişikliğinin olumsuz ve belirsiz sonuçları ile mücadelede belirleyici ve 

yönlendirici gücünü sürdürebileceği kabul edilmektedir. İhtiyatlılık ilkesinin politikaların kararlaştırma sürecinde daha 

fazla içselleştirilmesi sayesinde birey ve toplumların iklim değişikliği ile mücadelede başvurulan politikaları 

benimsemelerini kolaylaştırabileceği ileri sürülmektedir. Bazı kesimler ise söz konusu belirsizlik ve risklerin daha fazla 

aydınlatılmasını sağlayan bilim ve teknolojiye aşırı güven duymaktadır. Bilim ve teknolojiye güvenin olması durumunda 

ihtiyatlılık ilkesinin gerekliliği üzerinde yapılan değerlendirmelerin olumsuz bir boyuta kayacağı düşünülmektedir. Bu 

kapsamda çalışmada belirsizlik ve risk yaklaşımlarının farklılıkları ve yetersizlikleri yanı sıra iklim değişikliği ile 

mücadelede başvurulan yasal ve kurumsal atılımlara rehberlik etme kapasitesi açısından ihtiyatlılık ilkesinin önem 

düzeyinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amacı ise birey ve toplumların bilimsel gelişme ve teknolojiye olan 

eğilimlerini ihtiyatlılık prensibi ile ilişkilendirerek sağlamaktadır. Nitekim çalışmalarda risk ve belirsizlik içeren bir olayda 

hangi olasılıklar ölçüsünde ihtiyatlılık prensibine başvurulabileceği konusunda ikna edici yönde bir tespit 

yapılmamaktadır. Ancak minimum gereklilik düzeyinin bile bilim ve teknolojik gelişme ile giderilemeyeceği tespiti iklim 

değişikliği örneğinde olduğu gibi bu ilkenin daha fazla öne çıkmasını sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda 

iklim değişikliği gibi risk ve belirsizlikler içeren çevre sorunları ile mücadelede gerekli olan yasal ve kurumsallaşma 

atılımlarında diğer risk değerlendirme ve yönetimi gibi yaklaşımların tamamlayıcısı olarak ihtiyatlılık prensibine 

başvurulmasının iktisadi ve politik kazanımlarının olacağı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Belirsizlik, risk, ihtiyatlılık prensibi, iklim değişikliği, Antroposen Çağı. 

Jel Kodları: Q50; Q54; Q58 

Abstract 

There has been sufficient scientific evidence to accept the Anthropocene Epoch as the last part of the geological epochs 

historically. More importantly, it seems that there has already been an academic and political consensus that the crises and 

threats encountered in this age are not random, ordinary or passive, but occur as a result of human-centered activities. In 

this regard, the prominent academic tendency is that uncertainty and risk management approaches gradually lose their 

validity in dealing with environmental problems such as climate change, due to the impossibility of measuring of their 

effects and dimension in a correct manner. To this end, it is accepted that the precautionary principle can maintain its 

decisive and guiding power in coping with the negative and uncertain consequences of climate change. It is asserted that 
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adoption of the precautionary principle in the policy making process has eased individuals and societies to accept the 

policies applied to deal with climate change. On the other hand, some have excessive confidence in science and technology 

which provides further clarification of the uncertainties and risks involved. In case of trust in science and technology, it is 

asserted that the evaluations on the necessity of the precautionary principle will shift to a negative dimension. In this 

context, this study aims to evaluate the importance of the precautionary principle in terms of the differences and 

inadequacies of uncertainty and risk management approaches, as well as its capacity to guide legal and institutional 

initiatives applied in coping with climate change. This goal has been achieved by associating the tendency of individuals 

and societies to scientific development and technology with the precaution principle. As a matter of fact, no convincing 

clarification has been made on the extent of the possibilities to apply the precautionary principle in problems involving 

risk and uncertainty in the studies. However, it has been concluded that the minimum level of necessity cannot be 

eliminated with science and technological development, makes this principle more prominent, as in the example of climate 

change in the study. The study also concluded that applying the precautionary principle as a complement to other 

approaches such as risk assessment and management in the regulation and institutionalization attempts for climate change 

which includes risks and uncertainties will have economic and political gains. 

Keywords: Uncertainty, risk, the precautionary principle, climate change, Anthropocene Epoch. 
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GELENEKSEL TÜRK MÜZİK EĞİTİMİNDEKİ USULLERİN ÖRGÜTLERDEKİ 
ÖRTÜLÜ BİLGİ TRANSFERİNİN ANLAŞILMASINDA KULLANIMI 

The Use of Procedures in Traditional Turkish Music Education to Understand Tacit 
Knowledge Transfer in Organizations 

Aykut GÖKSEL* 

Muhammet Burak DELİBAŞ** 

Öz 

Çalışmada, örgütlerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmeleri için büyük bir öneme sahip olan örtülü bilginin 

transfer mekanizmasına klasik ve geleneksel Türk müziğindeki usta çırak ilişkisi analojisi yoluyla ışık tutulmaya 

çalışılmıştır.  Çalışmanın alt yapısını oluşturan kavramlar göz önünde bulundurulduğunda öncelikle Polanyi’ye atıfla 

Nonaka’nın kavramsallaştırmış olduğu örtülü ve açık bilgi tasnifi ile bunların bilgi yaratımındaki rolleri örgütler açısından 

büyük bir önem arz etmektedir. Bu kapsamda örtülü bilginin örgüt içi ve örgütler arası aktarımının örgütlerin gelişmesi 

açısından olduğu kadar hayatiyetini devam ettirebilmesi açısından da önemi literatürde önemli bir yer tutmaktadır. 

Örtülü bilginin özellikle örgüt içi transferi bağlamında; çalışanlar, nesiller ve örgütsel birimler arasındaki transferinde çok 

çeşitli yöntemlerin kullanıldığı bilinmektedir. Bu yöntemler de çoğunlukla farklı disiplinler ya da farklı alanlardan analoji 

ve metafor gibi yöntemlerden yararlanılarak geliştirilen yöntemler olmaktadır. Bu bildiride de klasik Türk müziğinde 

kullanılan bireyden bireye bilgi transfer yöntemlerine değinilmiş ve bunun örgütler içi bilgi transfer mekanizmalarında 

kullanımının mümkün olup olamayacağı tartışmasına bir giriş yapılmıştır. Çalışmanın aynı zamanda, yönetim 

literatüründe kavramsallaştırılmış bulunulan bazı uygulamaların da klasik ve geleneksel Türk müziği eğitimlerindeki 

karşılıklarını göstermesi açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. Bildiride öncelikle bilginin tanımı, örtülü ve açık bilgi 

çeşitleri ile bilgi hiyerarşisi kapsamında bilginin veri ve enformasyonla ilişkisine değinilmiş, ardından da halk edebiyatı 

ve halk müziğinde eğitim ve bilgi aktarım mekanizmaları anlatılmaya çalışılmıştır. İkincil kaynakların kullanıldığı 

çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu kaynakların incelenmesi ile de halk müziğinde nesiller arası 

örtülü bilgi aktarım mekanizmasının anlaşılması ve bunun örgütlere uyarlanabilirliğine dair veriler toplanmaya 

çalışılmıştır. Yapılan bu araştırmanın, daha sonra yapılacak olan kapsamlı ve uygulama içeren alan çalışmalarına öncülük 

etmesi beklenmektedir.  

Anahtar Kelimler: Bilgi, bilgi transferi, örtülü bilgi, örgütsel bilgi, usta-çırak ilişkisi 

Jel Kodları: D83; L20; L21; L29; M10; M53 

Abstract 

This study tries to shed light on the transfer mechanism of tacit knowledge, which is of great importance for organizations 

to achieve sustainable competitive advantage, through the analogy of the master-apprentice relationship in classical and 

traditional Turkish music. Considering the concepts constituting the background of the study, the classification of implicit 

and explicit knowledge conceptualized by Nonaka with reference to Polanyi and their roles in knowledge creation are of 

great importance for organizations. In this context, the importance of transferring tacit knowledge within and between 

organizations has an important place in the literature in terms of maintaining its vitality as well as the development of 

organizations. Especially in the context of intra-organizational transfer of tacit knowledge; it is known that a wide variety 
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of methods are used in the transfers between employees, generations and organisational units. These methods are mostly 

developed by using methods such as analogy and metaphor from different disciplines or different fields. In this context, 

knowledge transfer methods used in traditional Turkish music have been examined and an introduction has been made 

to the discussion of whether these methods can be used in intra-organizational knowledge transfer mechanisms. It is 

thought that the study is also important in terms of showing the equivalents of some practices conceptualized in the 

management literature in classical and traditional Turkish music education. In the paper, firstly, the definition of 

knowledge, tacit and explicit types of knowledge, and the relation of knowledge with data and information within the 

scope of information hierarchy, and then education and knowledge transfer mechanisms in folk literature and folk music 

are tried to be explained. In this study using secondary sources, qualitative research methods were used.  

Keywords: Knowledge, knowledge transfer, tacit knowledge, organisational knowledge, master-apprentice relationship 

Jel Codes: D83; L20; L21; L29; M10; M53 
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HİYERARŞİ MEŞRUİYETİ VE İŞ MEMNUNİYETİ: AÇIKLAYICI BİR 
MEKANİZMANIN İNCELENMESİ 

Hierarchy Legitimacy and Work Satisfaction: Investigation of an Explanatory 
Mechanism 

Yeliz GEDİK* 

Öz 

Tüm sosyal sistemlerde olduğu gibi örgütsel çalışma takımlarında da hiyerarşi meşruiyetinin sağlanması, yani takım 

üyeleri arasındaki güç ve statü farklılıklarının hiyerarşinin her basamağındaki bireyler tarafından adil ve uygun olarak 

değerlendirilmesi uyumlu bir takım işleyişi açısından önemlidir. Bugüne kadar konu ile ilgili yapılmış çalışmalar hiyerarşi 

meşruiyetinin takım performansı üzerindeki etkilerine odaklanırken çalışan tutumları ile olan bağlantı ihmal edilmiştir. 

Literatürdeki bu boşluktan yola çıkarak hazırlanan bu çalışmanın amacı; çalışma takımlarındaki hiyerarşi meşruiyeti ile iş 

memnuniyeti arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide takım üyelerinin psikolojik güvenlik algısının aracı rolünü incelemektir. 

Yapılan saha çalışmasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren 82 çalışma takımının 450 çalışanından anket yöntemi ile veri 

toplanmıştır. Değişkenler arasındaki yapay kovaryasyonun minimize edilebilmesi için bağımsız değişken ile aracı ve 

bağımlı değişkenlerin verileri farklı zamanlarda toplanmıştır. Bağımsız değişken olan hiyerarşi meşruiyetini ölçmek için 

Healy vd. (2006) tarafından geliştirilen 3 maddelik bir ölçek temel alınmıştır (ör.; “Genelde çalışma takımımdaki 

hiyerarşinin adil olduğunu düşünürüm.”). Takım üyelerinin psikolojik güvenlik algılarını ölçmek için Edmondson (1999) 

tarafından geliştirilen 7 maddelik psikolojik güvenlik ölçeği kullanılmıştır (ör.; “Çalışma takımımda özel beceri ve 

yeteneklerime değer verilir.”). Son olarak, takım üyelerinin iş memnuniyetini ölçmek için Agho vd.’nin (1992) geliştirdiği 

4 maddelik iş memnuniyeti ölçeğinden faydalanılmıştır (ör.; “İşimden keyif alırım.”). Ölçeklerin geçerliliği ve güvenirliliği 

test edildikten sonra her bir ölçek için takım üyelerinin bireysel cevaplarının ortalama değerleri hesaplanmış, böylelikle 

her bir değişken için birey seviyesinde veri elde edilmiştir. Baron ve Kenny’nin (1986) önerdiği dört aşamalı yaklaşım 

doğrultusunda, SPSS programı kullanılarak basit ve çoklu regresyon analizleri uygulanmış ve çalışma takımlarındaki 

hiyerarşi meşruiyetinin takım üyelerinin psikolojik güvenlik algılarını olumlu yönde yordadığı, bunun da takım 

üyelerinin iş memnuniyetini artırdığı sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hiyerarşi meşruiyeti, psikolojik güvenlik algısı, iş memnuniyeti. 

Jel Kodları: M  

Abstract 

As in all social systems, hierarchy legitimacy (i.e., the assessment of power and status differences as fair and appropriate 

by all members of the hierarchy) is crucial for the harmonious functioning of organizational work teams. Whereas extant 

studies have mainly focused on the effects of hierarchy legitimacy on team performance, the link between hierarchy 

legitimacy and employee attitudes have been largely neglected. Designed to close this gap in the literature, this study aims 

to investigate the relationship between hierarchy legitimacy and work satisfaction in organizational work teams as well as 

the mediating role of team members’ perceived psychological safety in this relationship. Survey data has been collected 

from 450 members of 82 organizational work teams that operate in diverse sectors. The predictor and criterion variables 

have been measured at different times in order to minimize artifactual covariation between the study variables. The 

independent variable hierarchy legitimacy was measured on the basis of a 3-item scale developed by Healy et al. (2006) 

(e.g., “I generally tend to think that the hierarchy within my workteam is just.”). Team members’ perceived psychological 
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safety was measured by Edmondson’s (1999) 7-item psychological safety scale (“Working with members of this team, my 

unique skills and talents are valued.”). Finally, to measure team members’ work satisfaction, Agho et al.’s (1992) 4-item 

work satisfaction scale was utilized (e.g., “I have pleasure in my work.”). After testing the validity and reliability of the 

scales, individual-level data was obtained by computing mean scores for each scale. In line with Baron and Kenny’s (1986) 

four-step approach, simple and multiple regression analyses have been conducted using SPSS and it has been concluded 

that hierarchy legitimacy positively predicts team members’ perceived psychological safety within organizational work 

teams and this, in turn, increases team members’ work satisfaction.       

Keywords: Hierarchy legitimacy, perceived psychological safety, work satisfaction. 
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DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE GENÇLİK FAALİYETLERİ 

Youth Activities in the Period of the Democratic Party 

Göker ÖZDEN * 

Rabia Hazal KESKİN ** 

Öz 

Demokrat Parti (DP) Türk siyasi tarihinde çok önemli bir role sahiptir. Çok partili siyasi hayata geçişte başarılı fonksiyonlar 

üstlenmiştir. Demokrat parti kurucularının bir kısmı İttihat ve Terakki partisi ile CHP içinde batılılaşma taraftarı Celal 

BAYAR ve arkadaşlarıdır. DP, ekonomik ve eğitim kalkınma hamleleri ile sivil toplum örgütlenmelerinin temelini atmıştır. 

Kendini toplumun üstünde gören bürokratları toplum ile bütünleşmeye zorlamıştır. Gençlik çalışmalarında önemli 

adımlar atılmıştır. Gençlik çalışmaları sosyal bilimler sahasında çok farklı disiplinlerin gençlik üzerine yapılan 

araştırmaları tanımlamaktadır. 1950’li yıllarda Türk Gençliği üzerine yapılan sistematik çalışmalar psikologlar ve 

sosyologlar tarafından yürütülmüştür. Bunlar üniversiteler ve bazı devlet kurumları bünyesinde Gençlik Araştırmaları 

olarak görünmektedir. Prof. Dr. Mümtaz TURHAN’ın 1953 yılında ilk baskısı yapılan “Maarifimizin Ana Davaları ve bazı 

Hal Çareleri” isimli eseri bunlardan biridir. Demokratikleşmeye önemli bir imza olan Demokrat Parti Türk siyasetine çok 

farklı bir miras bırakmıştır. O dönemde akademisyenlerin ve aydınların yazdığı eserler gençlik açısından önemli katkılar 

sağlamıştır. Hatta gençliğin muhalif kanadının gelişmesine de ortam sağlanmıştır. Bu çoğulcu çok sesliliğin de örneğini 

oluşturmuştur. 1950’li yıllar ile başlayan Demokrat Parti (DP) döneminde spor çalışmaları büyük önem kazanmış ve devlet 

tarafından da desteklenmiştir. Daha önce kurulmuş olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (BTGM)’nde büyük 

değişiklikler yapılmıştır. Bu dönemde “Beden Terbiyesi Teşkilat Kanunu” hazırlığına başlanmıştır. Ayrıca parti 

bünyesinde kurulan gençlik teşkilatı bu sahada ilkler arasındadır. Teşkilatın tüzüğü son derece entelektüel bir birikimle 

yazılmıştır. Spor çalışmaları, gençlik spor kulüpleri ve izci teşkilatı bu dönemin önemsediği gençlik faaliyetleri 

arasındadır. Şüphesiz bu gelişmelerde Adnan MENDERES’in gençliğinde amatör futbolcu olmasının da etkisi büyüktür. 

Aynı zamanda 07 Ocak 1954 tarihinde Demokrat Parti (DP) bünyesinde “Genç Demokratlar Teşkilatı” kurulmuştur. Bu 

teşkilat tüm halk tabakalarına hitap etmiştir. Demokratik Parti (DP) yılları üzerine akademisyenlerin ve gençlerin birçok 

araştırma yapması gerekmektedir. Bu çalışmalar sayesinde Demokrat Parti (DP) dönemi bugünlere aydınlatıcı katkılarda 

bulunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Demokrat Parti, Gençlik, Spor. 

Jel Kodları: I. 

Abstract 

The Democrat Party (DP) has a very important role in Turkish political history. It has undertaken successful functions in 

the transition to multi-party political life. Some of the founders of the Democratic Party are the İttihat ve Terakki party and 

the pro-westernization supporter Celal BAYAR and his friends within the CHP. DP laid the foundations of non-

governmental organizations with its economic and educational development moves. He forced the bureaucrats who see 

themselves above the society to integrate with the society. Important steps have been taken in youth work. Youth studies 

define the research on the youth of many different disciplines in the field of social sciences. Systematic studies on Turkish 

                                                           
*Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans, ESTÜDAM Gençlik Komisyon Üyesi, 
gokerozdenn@gmail.com 
** ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencisi, ESTÜDAM Gençlik 
Komisyon Başkanı, rabiahazalkeskin@gmail.com 



 

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar 

International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, 

Interrogations 

159 

 

Youth in the 1950s were carried out by psychologists and sociologists. These appear as Youth Studies within universities 

and some government institutions. Prof. Dr. Mümtaz TURHAN's work titled "Main Cases of Our Education and Some 

Remedies", which was first published in 1953, is one of them. Democrat Party, which is an important sign of 

democratization, has left a very different legacy to Turkish politics. The works written by academics and intellectuals at 

that time made significant contributions to the youth. It even provided an environment for the development of the 

opposition wing of the youth. This pluralist also set an example of polyphony. During the Democratic Party (DP) period, 

which started in the 1950s, sports activities gained great importance and were supported by the state. Major changes were 

made in the previously established General Directorate of Physical Education (BTGM). In this period, the preparation of 

the “Physical Training Organization Law” was started. In addition, the youth organization established within the party is 

among the firsts in this field. The charter of the organization was written with an extremely intellectual background. Sports 

activities, youth sports clubs, and scout organizations are among the youth activities that this period cares about. 

Undoubtedly, the fact that Adnan Menderes was an amateur football player in his youth had a great impact on these 

developments. At the same time, the “Young Democrats Organization” was established on 07 January 1954 within the 

body of the Democrat Party (DP). This organization appealed to all strata of the people. Academicians and young people 

need to do a lot of research on the years of the Democratic Party (DP). Thanks to these studies, the Democratic Party (DP) 

period will make illuminating contributions to these days.  

Keywords: Turkey, Democratic Party, Youth, Sports. 
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PARLAMENTER SİSTEM, YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ 
ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME 

A Comparative Evaluation of the Parliamentary System, the Semi-Presidential System 
and the Presidential System 

Hatice KAÇANOĞLU * 

Öz 

Günümüzde çoğu ülkede uygulanan hükümet sistemi, ülkelerin içinde bulundukları siyasal istikrarsızlıklar ve uygulanan 

sistemin ülke içinde sorunlara sebep olması nedeniyle tartışmalara neden olmaktadır. Tarihsel süreçte, uygulamaları farklı 

olmakla birlikte parlamenter, yarı-başkanlık ve başkanlık sistemi olarak üç temel hükümet sisteminin varlığından 

bahsedebiliriz. Parlamenter sistemin İngiltere ile yarı başkanlık sisteminin Fransa ile ve son olarak da başkanlık sisteminin 

ABD ile özdeşleştiği görülmektedir. İngiltere’de ortaya çıkan parlamenter sistem İngiltere’yi hatırlatacak şekilde 

“Westminster” modeli olarak ifade edilmektedir. Parlamenter sistem, tarihsel bir süreç içerisinde tarihsel koşulların 

şekillendirmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Parlamenter sistemde kuvvetler yumuşak bir şekilde ayrılmakta, bu nedenle 

yasama ve yürütme organlarının birbirlerini etkileyebilmektedir. Parlamenter sistemin ülke uygulamaları farklılaşmakla 

birlikte en temel iki özelliği hükümetlerin parlamentonun içinden çıkması ve hükümetlerin parlamentoya karşı sorumlu 

olması yani hesap vermesidir. Başkanlık sistemi, parlamenter sistem gibi tarihsel bir sürecin ürünü değildir. 17. yüzyıl 

başlarında İngiltere’de Stuart hanedanının başa geçmesi ile birlikte Amerika kıtasında on üç tane koloni kurulmuştur. 

Zamanla kolonilerin İngiltere ile yaşadığı sorunlar kolonileri İngiltere’den koparmıştır. Bu durum neticesinde koloniler 

birleşmiş, kendi aralarında anlaşmış ve kendilerine özgü başkanlık sisteminin temellerini atmışlardır. Başkanlık sistemi, 

yürütmenin başı olan başkanın ve yasama organının halk tarafından seçildiği, kuvvetlerin sert bir şekilde ayrıldığı  ve 

yürütme organının egemen konumda olduğu bir sistemdir. Yarı-başkanlık sistemi ise, parlamenter sistem ve başkanlık 

sisteminin ortasında yer alan “melez” bir sistemdir. Örneğin, başkanın halk tarafından doğrudan seçilmesinden dolayı 

başkanlık sistemine benzerken başbakan ve bakanların yasama organı içinden çıkması ve yasamanın güvenine dayanması 

bakımından da parlamenter sisteme benzemektedir. Yarı-başkanlık sistemin de cumhurbaşkanın önemli bir gücü 

bulunmaktadır. Aslında hükümet sistemleri uygulandıkları her ülke de farklı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Ülkelerin 

tarihi geçmişi, siyasi yapısı, ekonomik koşulları gibi birçok faktör hükümet sistemlerinin başarısı veya başarısızlığı 

üzerinde etkilidir. Aslında ne kadar ülke varsa o kadar da farklı hükümet sistemi vardır diyebiliriz. Bu çalışmada 

parlamenter, yarı-başkanlık ve başkanlık sistemlerinin karşılaştırmalı bir değerlendirmesi yapılacaktır. Bu sistemlerin 

benzer ve farklılaşan yönleri ele alınarak avantaj ve dezavantajları üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hükümet sistemleri, parlamenter sistem, başkanlık sistemi, yarı-başkanlık sistemi 

Jel Kodları: H83; D72. 

Abstract 

Currently, the government system implemented in most countries causes discussions due to the political instability of the 

countries and the fact that the system implemented causes problems within the country. In the historical process, although 

their applications are different, we can talk about the existence of three basic government systems as parliamentary, semi-

presidential and presidential systems. It is seen that the parliamentary system is identified with UK, the semi-presidential 

system with France, and finally the presidential system with the United States. The parliamentary system that has emerged 
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in the UK is expressed as the “Westminster” model in a way that reminds the UK. The parliamentary system emerged as 

a result of shaping historical conditions in a historical process. In the parliamentary system, the powers are separated 

softly, so the legislative and executive organs can influence each other. Although the country's practices of the 

parliamentary system differ, the two most basic features of the parliamentary system are that the governments come out 

of the parliament and the governments are responsible and accountable to the parliament. The presidential system is not 

the product of a historical process like the parliamentary system. At the beginning of the 17th century, thirteen colonies 

were established on the American continent with the reign of the Stuart Dynasty in England. Over time, the problems 

experienced by the colonies with England severed the colonies from England. As a result of this situation, the colonies 

united, agreed among themselves and laid the foundations of their own presidential system. The presidential system is a 

system in which the president, the head of the executive, and the legislative branch are elected by the people, the forces 

are sharply separated, and the executive branch is in a dominant position. The semi-presidential system, on the other hand, 

is a “hybrid” system that is located in the middle of the parliamentary system and the presidential system. For example, it 

is similar to the presidential system due to the direct election of the president by the people, while it is similar to the 

parliamentary system in that the prime minister and ministers come out of the legislative body and rely on the confidence 

of the legislature. In the semi-presidential system, the president has significant power. In fact, government systems 

produce different results in each country where they are applied. Many factors such as the historical background, political 

structure, economic conditions of the countries are effective on the success or failure of the government systems. In fact, 

we can say that the more countries there are, the more different systems of government there are. In this study, a 

comparative assessment of the parliamentary, semi-presidential and presidential systems will be carried out. Similar and 

differentiated aspects of these systems will be discussed and their advantages and disadvantages will be emphasized. 

Keywords: Government systems, parliamentary system, presidential system, semi-presidential system  
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TÜRKİYE’DE KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERİN VİZYON VE MİSYON 
BİLDİRGELERİNİN İNCELENMESİ 

Examination of Vision and Mission Statements of the Public Benefit Associations in 
Turkey 

Hülya UZUN* 

Öz 

Vizyon ve misyon bildirgeleri, bir organizasyonu, faaliyet alanlarını tanımak ve organizasyonun yolunu belirlemek için 

önemli bildirgelerdir.  Bir sivil toplum kuruluşu olarak dernekler de kar amacı düşüncesinde olmadan, devletten tam ya 

da çoğunlukla bağımsız olarak topluma hizmet götürmeye çalışan gönüllü organizasyonlardır. Topluma faydalı hizmetler 

sunmaya çalışan bu kuruluşlar, üyelerine, toplum bireylerine ve kendilerine karşı varlık nedenlerini tam olarak ortaya 

koyarak stratejilerini belirlemek için vizyon ve misyonlarını stratejik bir rehber olarak belirlemelidirler. Çünkü, vizyon ve 

misyon bildirgeleri, derneğin eylemlerine rehberlik etmekte ve mevcut iş ve gelecekteki faaliyetler için derneğin genel 

yolunu açıklamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren kamu yararına çalışan derneklerin vizyon ve 

misyon bildirgeleri incelenerek, bu derneklerin bir sivil toplum kuruluşu olarak varlık amaçlarının, vizyon ve misyon 

bildirgelerine ne ölçüde yansıdığı tespit etmektir. Bu amaca uygun olarak çalışmada T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla 

İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı kamu yararına çalışan derneklerin vizyon ve misyon bildirgelerinde yer alan ifadeler 

incelenmiştir. Bu inceleme derneklerin web siteleri üzerinden yapılmıştır. Bu ifadelerin, sivil toplum kuruluşlarının tanımı, 

özellikleri ve derneklerin faaliyet alanları dikkate alınarak belirlenen bir sivil toplum kuruluşunun varlık amaçları ile ilişki 

durumlarını belirlemek üzere içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. sivil toplum kuruluşlarının tanımı, özellikleri ve 

derneklerin faaliyet alanları dikkate alındığında Bir sivil toplum kuruluşunun varlık amacı, kar amacı düşüncesinde 

olmama, devletten tam bağımsız ya da çoğunlukla bağımsız olma, topluma hizmette bulunma, karşılıksız hizmet gibi sivil 

toplum kuruluşunun varlığını vurgulayan ifadelerdir. Araştırma sonucunda hangi ifadelerin öne çıkıp, bu ifadelerin 

derneklerin varlık amaçlarını vurgulayıp vurgulamadıklarına yönelik değerlendirme yapılmış olup, bir derneğin vizyon 

ve misyon bildirgesi oluşturmasına yönelik öneriler getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kamu yararına çalışan dernekler, vizyon bildirgesi, misyon bildirgesi 

Jel Kodları: M10; L31; L50 

Abstract 

Vision and mission statements are important statements for recognizing an organization, its fields of activity and 

determining its path. As a non-governmental organization, associations are voluntary organizations that try to provide 

services to the society, completely or mostly independently from the state, without the thought of profit. These 

organizations, which try to provide useful services to the society, should determine their vision and mission as a strategic 

guide in order to determine their strategies by fully revealing their reasons for existence against their members, community 

members and themselves. Because vision and mission statements guide the actions of the association and explain the 

general path of the association for current business and future activities. In this study, it is aimed to determine the extent 

to which the purpose of existence of these associations as a non-governmental organization is reflected in the vision and 

mission statements by examining the vision and mission statements of the public benefit associations operating in Turkey. 

In accordance with this purpose, in this study, the expressions in the vision and mission statements of the public benefit 
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associations registered in the General Directorate of Civil Society Relations of the Ministry of Interior of the Republic of 

Turkey were examined. This examination was done on the websites of the associations. The content analysis method was 

used to determine the relationship between these expressions and the purpose of existence of a non-governmental 

organization, which was determined by taking into account the definition, characteristics and the fields of activity of non-

governmental organizations. Considering the definition, characteristics and activities of non-governmental organizations, 

the purpose of existence of a non-governmental organization are expressions that emphasize the existence of a non-

governmental organization such as not having a profit motive, being fully or mostly independent from the state, serving 

the society, and providing gratuitous service. As a result of the research, an evaluation was made about which expressions 

came to the fore and whether these expressions emphasized the existence purposes of the associations, and suggestions 

were made for an association to create a vision and mission statement. 

Key Words: Public benefit associations, vision statement, mission statement 

Jel Codes: M10; L31; L50 
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KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) KURUMUNUN BAĞIMSIZLIĞI 
ETKİNLİĞİ VE İŞLEVSELLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

A Review on the Independence, Effectiveness and Functionality of the Ombudsman 
Institution 

 

Mahsun ASYA* 

Öz  

Toplumsal hayatın hemen her alanında faaliyet gösteren devlet mekanizması, zamanla başta teknoloji olmak üzere küresel 

ölçekte yaşanan diğer gelişmelere entegre olamamış ve gittikçe büyümüş, karmaşıklaşmış ve temel hak ve özgürlüklere 

daha fazla müdahale eder hale gelmiştir.  Bu aşırı büyüme ve karmaşık yapı, devlet ve yurttaş ilişkilerinde yeni sorunları 

beraberinde getirmiştir. Devletin gün geçtikçe artan gücünü sınırlandırmak, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini 

devlete karşı korumak için yeni yönelimler ve arayışlar başlamıştır.  Bu arayışlar, dikkatleri, modern demokrasilerin 

anayasal mimarisinin önemli bir parçası olarak kabul edilen, idari aksaklıklara etkili ve pratik çözümler sunan ve uzunca 

bir süre İsveç’te uygulanan Ombudsmanlık sistemine yöneltmiştir. İlk kez 1700’lü yıllarda İsveç’te uygulanan 

Ombudsmanlık Kurumu, özellikle II. Dünya savaşından sonra hızla diğer ülkelere yayılmaya başlamıştır. Avrupa 

ülkelerinde uygulanan Ombudsmanlık benzeri bir yapının Türkiye’de de kurulması gerektiği fikri ilk kez 1970’li yıllarda 

akademik çevrelerce dile getirilmiş ancak bu kurumun Türkiye’de kurulabilmesi için Anayasal değişikliğe ihtiyaç 

duyulmuş ve 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur. 2012 yılında çıkarılan 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra 2013 yılında şikâyet başvurularını 

kabul etmeye başlamıştır. Vatandaşların gündelik hayatını kolaylaştırmayı, kamu idarelerini daha adil ve ilkeli bir yapıya 

kavuşturmayı amaçlayan Kamu Denetçiliği Kurumu için tarafsızlık ve bağımsızlık olmazsa olmaz unsurlardandır. Kamu 

Denetçiliği Kurumu’nun her yönüyle bağımsız ve tarafsız olması kurumun itibarı ve etkinliği açısından da oldukça 

önemlidir. Kamu Denetçiliği Kurumu, bağımsız ve tarafsız olduğu kadar etkin, etkin olduğu kadar da güçlü ve güven 

duyulan bir kurum olacaktır. Bu çalışmanın amacı devlete karşı bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruma ve kollama 

görevini üstlenen Kamu Denetçiliği Kurumunun teorik çerçevede etkinliğini, işlevselliğini ve bağımsızlığını irdelemektir. 

Ayrıca kurumun daha bağımsız ve etkin hareket edebilmesini engelleyen tıkanıklıklara dikkat çekmek bu tıkanıklıkların 

giderilmesi için ihtiyaç duyulan düzenlemeler konusunda çözüm önerileri sunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ombudsman, ombudsmanlık sistemi, kamu denetçiliği kurumu 

Jel Kodları: G38; H11 

Abstract 

The state mechanism, which is in service in almost all scope of social life, has not been able to integrate with other 

developments especially technology, on a global scale,  and has increasingly expanded, has become complex, interfering 

more in substantive rights and freedoms. This overgrowth and complex structure has led to new problems in government 

and citizen relations. New orientations and searches have started to limit the increasing power of the state and to protect 

the fundamental rights and freedoms of citizens against the state. These pursuits have directed attention to the 

Ombudsman system, which is accepted as an important part of the constitutional architecture of modern democracies, 

offering effective and practical solutions to administrative troubles and being implemented in Sweden for a long time. The 
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Ombudsman Institution, which was for the first time applied in Sweden in the 1700s, started to spread rapidly to other 

countries especially after World War II. The idea that an Ombudsman alike structure which is implemented in European 

countries should be established in Turkey was for the first time voiced by academic circles in the 1970s, but a constitutional 

amendment was needed for this institution to be established in Turkey, and the Ombudsman Institution was established 

with the constitutional amendment made in 2010. After the necessary regulations were completed with the Ombudsman 

Institution Law enacted in 2012, it started to accept applications for complaints in 2013. Objectivity and independence are 

essential factors for the Ombudsman Institution, which aims to facilitate the daily life of citizens and to make public 

administrations more fair and principled. The fact that the Ombudsman Institution is independent and impartial in all 

aspects is also very important in terms of the reputation and effectiveness of the institution. The Ombudsman Institution 

will be effective as well as independent and impartial; and powerful and trusted institution as much as it is effective. The 

aim of this study is to examine the effectivelly, functionality and independence of the Ombudsman Institution, which 

undertakes the duty of protecting the fundamental rights and freedoms of individuals against the state in the theoretical 

framework. In addition, it is to draw attention to the deadlocks that prevent the institution from acting more independently 

and effectively and to offer solutions for the arrangements needed to eliminate these blockages.  

Keywords: Ombudsman, Ombudsman System, Ombudsman Institution 
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COVID 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ 
SAYESİNDE DENETİMİN KOLAYLAŞTIRILMASI 

Facilitating Auditing by Means of Augmented Reality Technology During the Covid 19 
Pandemic Period 

Mahmut Sami ÖZTÜRK* 

Öz 

Bu çalışmanın amacı artırılmış gerçeklik teknolojisinin işletmelere ve kurumlara entegre edilmesi neticesinde Covid 19 

pandemi sürecinde denetim uygulamalarında nasıl kullanılabileceğinin bir model kapsamında araştırılmasıdır. Covid 19 

pandemi sürecinde kişiler, kurumlar ve kuruluşlar birçok zorluklarla, gelecekteki belirsizliklerle ve çeşitli krizler ile karşı 

karşıya kalmaktadır. Tüm dünyada yaşanan bu pandemi sürecinde işletmeler bu sorunlar ile yüzleşirken, anlık durumu 

sorgulamakta ve farklı çözüm yolları aramaktadırlar. Bilindiği üzere teknoloji her alanda giderek yaygınlaşmakta, 

özellikle işletmelerde son zamanlarda ileri düzeyde kullanılmaktadır. Covid 19 pandemi sürecinde teknoloji kullanımı 

artık bir zorunluluk haline gelmiş ve herkes tarafından öncelikli tercih edilen bir araç haline dönüşmüştür. Birçok sektörde, 

kurum ve kuruluşta çalışma şekilleri değişmiş, uzaktan çalışma yöntemleri yaygınlaşmış ve teknoloji yardımı ile işlemlerin 

gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Yakın gelecekte uzaktan çalışma yöntemlerinin daha da sık kullanılabileceği açıkça 

görülmektedir. Denetim uygulamalarında da ileri düzey teknoloji kullanımı ve uzaktan çalışma uygulamalarının daha 

fazla yaygınlaşması adeta bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin işletmelere 

entegre edilmesi ve işletmelerdeki faaliyetlerde ve işlemlerde uygulanması sayesinde gerçekleşen bütün olayların dijital 

ortamda takip edilmesi ve izlenmesi daha kolay bir biçimde sağlanabilecektir. Artırılmış gerçekliğin işletmelere 

entegrasyonu ile birlikte, meydana gelen bütün fiziksel işlemler bilgisayar ortamında adeta canlı gibi yansıtılabilecektir. 

Gerek denetçiler gerekse yöneticiler fiziksel ortamda gerçekleşen faaliyetleri bilgisayar ortamında canlı olarak 

izleyebilecek ve denetleyebilecektir. Artırılmış gerçekliğin işletmelerde ve denetim uygulamalarında nasıl 

uygulanabileceği çalışmada oluşturulan model yardımı ile açıklanmaktadır. Oluşturulan modelde artırılmış gerçekliğin 

hangi bölümlerde nasıl kullanılabileceği şekiller ve akış diyagramları vasıtası ile gösterilmektedir. Çalışmadan elde edilen 

temel sonuçlara göre, artırılmış gerçeklik sayesinde birçok iç denetim, dış denetim ve kamu denetim uygulamaları her an 

ister uzaktan ister yerinden yapılabilecek, denetimlerin etkinliği ve verimliliği artırılabilecek ve denetim işlemleri 

kolaylaşacaktır. Yapılan etkin denetimler sayesinde ise işletmelerdeki hata, hile ve usulsüzlükler azaltılabilecek, işletmeler 

hedeflerine daha kolay bir şekilde ulaşabilecek ve işletmelerin değerinde artış yaşanabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, pandemi, artırılmış gerçeklik, denetim, teknoloji, işletme 

Jel Kodları: M42 

Abstract 

The aim of this study is to investigate how augmented reality technology can be used in audit applications as a result of 

integrating augmented reality technology into businesses and institutions during the Covid 19 pandemic process, within 

the scope of a model. During the Covid 19 pandemic process, individuals, institutions and organizations face many 

challenges, future uncertainties and various crises. In this pandemic process experienced all over the world, businesses are 

questioning the instant situation and looking for different solutions while facing these problems. As it is known, 

technology is becoming more and more widespread in every field, especially in businesses recently it has been used at an 
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advanced level. The use of technology has now become a necessity during the Covid 19 pandemic process and has become 

a preferred tool by everyone. Working styles have changed in many sectors, institutions and organizations, remote 

working methods have become widespread and transactions have been carried out with the help of technology. It is clear 

that remote working methods may be used more frequently in the near future. The use of advanced technology and the 

widespread use of remote working practices in auditing applications are almost a necessity. Thanks to the integration of 

augmented reality technology into businesses and its application in activities and transactions in businesses, it will be 

easier to track and monitor all events in the digital environment. With the integration of augmented reality into businesses, 

all occured physical processes will be reflected in the computer environment as if they were alive. Both the auditors and 

the managers will be able to watch live the activities that take place in the physical environment and they can audit them 

in the computer environment. How augmented reality can be applied in enterprises and audit practices is explained with 

the help of the model generated in the study. In the generated model, how and in which parts augmented reality can be 

used is shown by means of figures and flow diagrams. According to the main results obtained from the study, thanks to 

augmented reality, many internal audit, external audit and public audit applications can be carried out at any time, either 

remotely or locally, the effectiveness and efficiency of audits will be increased and audit procedures will be facilitated. 

Thanks to the effective audits carried out, errors, frauds and irregularities in businesses will be reduced, businesses will 

be able to reach their targets more easily and the value of businesses will be increased.  

Keywords: Covid 19, pandemic, augmented reality, audit, technology, business 
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DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJİSİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR İNCELEME 

A Theoretical Review on Digital Twin Technology 

Seda İŞGÜZAR* 

Cem AYDEN** 

Öz 

Otomasyonun yerini, zeki sistemlere terk etmeye başladığı, bilginin katlanarak büyüdüğü ve değişim ivmesinin üstel 

olarak arttığı bir çağ yaşanmaktadır. Bunu sağlayan büyük veri ve yapay zeka gibi teknolojilerin “hayatı yeniden tasarlama 

gücü bahşettiği ve bir sıçrama noktası olduğu” düşünülmektedir. Kurum ve kuruluşların gelecekte varolabilmeleri ise 

kendilerine uygun dijital çözümleri benimseme ve bu dönüşüme adapte olabilme kabiliyetleriyle yakından ilişkilidir. 2019 

yılının sonlarından itibaren dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ve bunun yanı sıra yaşanan sel, deprem, yangın 

gibi felaketler bu durumun tecrübe edilmesini sağlamıştır. Bu süreçte birçok iş operasyonu kesintiye uğramış, ilgili 

teknolojik çözümleri hızlıca hayata geçirebilenlerle geçiremeyenler arasındaki fark belirginleşmiştir. Dijital dönüşüm 

stratejisini benimseyen ve uygulamaya başlayan işletmeler, -olmayanlara göre- elde ettikleri, çalışanlarını, müşterilerini 

her yerde ve her zaman birbirine bağlayabilme gibi avantajlar sayesinde verimliliklerini ve kârlılıklarını 

sürdürebilmişlerdir. Yani günümüzdeki ve gelecekteki olası krizlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasında teknolojinin 

önemi büyüktür ve bu nedenle de hangi teknoloji ile bunu yapabiliriz? sorusu yüksek sesle sorulmaktadır. Son on yıldır 

adından sıkça söz ettiren dijital ikiz teknolojisinin ise işletmelerin kaos ortamlarında dahi güçlü kalmalarını sağlayacak bir 

çözüm olabileceği düşünülmektedir.  

Dijital ikizler, gerçek dünyada var olan fiziksel bir sistemin, canlı ya da cansız varlıkların dijital kopyaları olarak 

tanımlanmaktadır. Gerçek bir sistemle bütünleştirilmiş halde bulunan sensörler aracılığı ile gerçek zamanlı olarak 

toplanan veriler bulut tabanlı bir sisteme aktarılarak burada depolanır. Elde edilen büyük veri, uygun yapay zeka 

algoritmaları ile işlenir. Düzenli olarak verilerin aktarılıp güncellenmesiyle oluşan sanal sistem, gerçek sistemin dijital 

ikizine dönüşür. Bu çalışmanın da temel amacı, imalat, sağlık, inşaat vb. birçok sektörde kullanılan dijital ikizlerin 

anlaşılmasına yönelik kavramsal bir çerçeve sunmaktır. Bu bağlamda 2010 yılından itibaren uluslararası ve ulusal alan 

yazında dijital ikiz konusunda yapılan akademik çalışmalar taranmıştır. Literatür taraması sonucunda başlık, özet ve 

anahtar kelimelerinde “digital twin”, “dijital ikiz” kavramları yer alan toplamda 2432 çalışmaya ulaşılmıştır. Ulusal 

literatürde erişilen çalışmaların tamamı; çalışma alanları ve teorik olup olmayışına göre sınıflandırılan uluslararası 

çalışmalar arasından ise teorik olanların tamamı ile herbir konu alanından -en çok atıfa sahip olan- ikişer çalışma  

incelemeye dahil edilmiştir. Öncelikle dijital ikiz teknolojisi konusunda odaklanılan başlıklar tespit edilmiştir. Buna göre 

dijital ikiz kavramı, kökeni, bileşenleri, kullanılan model ve teknolojiler, kullanım alanları, fayfaları ve riskleri  ana 

başlıklar olarak ele alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre dijital ikizlerin sunduğu öngörüler sayesinde doğru ve stratejik 

kararlar alınmasına imkan vermek, maliyetleri düşürüp verimliliği arttırmak, zaman ve enerji tasarrufu sağlamak gibi 

faydalarının olduğu görülmüştür. Ayrıca dijital ikiz uygulamalarının çoğunlukla üretim sektörü ile sınırlı kaldığı 

bulgusuna ulaşılmıştır.Dijital ikiz teknolojilerinin ülkemiz için de oldukça önemli bir yerde olduğunu da söylemek 

mümkündür. Öyle ki bu teknoloj, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm ofisinin Yapay Zekâ Ulusal Stratejisinin 

açıklandığı lansman toplantısında ve strateji raporunda vurgulanmaktadır. Bu durum, ülkemizin dijital ikiz teknolojileri 

eğilimine işaret etmektedir. Ancak Türk alan yazınının, dijital ikiz konusunda yapılacak çalışmalara ihtiyacı vardır. 
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Bunlarla birlikte, bu yenilikçi teknolojinin veri gizliliği ihlali, etik olmayan çıkarımlar, bilgi güvenliği tehdidi gibi bazı 

sorunlarla karşı karşıya bırakabileceği de öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital ikiz, dijital ikiz uygulamaları, işletmelerde dijital ikiz 

Jel Kodları: 030 

Abstract 

There is an era in which automation starts to leave its place to intelligent systems, information grows exponentially and 

the pace of change increases exponentially. Technologies such as big data and artificial intelligence that enable this are 

thought to be “giving the power to redesign life and being a jumping-off point”. The ability of institutions and 

organizations to protect their assets is closely related to their ability to adopt appropriate digital solutions and adapt to 

this transformation. Since late 2019, the COVID-19 pandemic affecting the world, as well as disasters such as floods, 

earthquakes and fires, have enabled this situation to be experienced. In this process, many business operations were 

interrupted, and the difference between those who could quickly implement the relevant technological solutions and those 

who could not, became clear. Businesses that have adopted and started to implement the digital transformation strategy 

have been able to maintain their efficiency and profitability thanks to the advantages they have obtained – according to 

those that do not – such as being able to connect their employees and customers anywhere and at any time. In other words, 

technology is important in reducing the negative effects of current and future crises, and therefore with what technology 

can we do this? the question is asked aloud. It is thought that digital twin technology, which has made a name for itself 

for the last decade, can be a solution that will offer a competitive advantage by ensuring that businesses remain strong 

even in chaos environments. 

Digital twins are defined as digital copies of a physical system, animate or inanimate objects, that exist in the real world. 

Data collected in real time through sensors integrated with a real system are transferred to a cloud-based system and 

stored there. This big data is processed with appropriate artificial intelligence algorithms. The virtual system, which is 

formed by regularly transferring and updating the data, turns into the digital twin of the real system. The main purpose 

of this study, manufacturing, health, construction and so on. to provide a conceptual framework for understanding digital 

twins used in many industries. In this context, academic studies on digital twins have been scanned in international and 

national literature since 2010. As a result of the literature review, a total of 2432 studies were found, which included the 

concepts of "digital twin" in the title, abstract and keywords. All of the studies accessed in the national literature, among 

the international studies classified according to their fields of study and whether they are theoretical or not, all the 

theoretical ones and the two most cited studies from each subject field were included in the analysis. First of all, the topics 

focused on digital twin technology were determined. Accordingly, the concept of digital twin, its origin, components, used 

models and technologies, areas of use, benefits and risks are discussed as main headings. According to the findings, it has 

been seen that digital twins have benefits such as enabling correct and strategic decisions to be made, reducing costs and 

increasing efficiency, and saving time and energy, thanks to the predictions offered by digital twins. Despite this, it has 

been found that digital twin applications are mostly limited to the production sector. It is possible to say that digital twin 

technologies are also in a very important place for our country. So much so that this technology is highlighted in The 

Artificial Intelligence National Strategy that has prepared Digital Transformation Office of The Presidency of the Republic 

of Turkey launch meeting and report. This situation points to the digital twin technologies trend of our country. However, 

Turkish literature needs further studies on the digital twin. In addition to these, it is foreseen that this innovative 

technology may face some problems such as data privacy violation, unethical implications, and information security threat. 

Keywords: Digital twin, digital twin application, digital twin in business 

Jel Codes: 030 



 

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar 

International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, 

Interrogations 

170 

 

MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN GEÇERLİLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Validity of Fiscal Sustainability: The Case of Turkey 

Sefa ÖZBEK* 

Öz 

Makroekonomik dengenin sağlanması ülke ekonomileri açısından en önemli hedefler arasında yer almaktadır. Söz konusu 

bu dengenin sürdürülebilir olması da büyük önem arz etmektedir. Son dönemde iktisat yazınında sürdürülebilirlik ile 

ilgili birçok araştırmanın yapıldığı görülmektedir. Sürdürülebilirlik açısından gündeme gelen konulardan biri de mali 

sürdürülebilirliktir. Mali sürdürülebilirlik mevcut mali politikaların, borç stokunun milli gelire oranında veya vergilerde 

sürekli bir artışa, kamu harcamalarında daralmaya sebep olmadan veya monetizasyona başvurulmadan gelecek 

dönemlerde de uygulanabilir olmasını ifade etmektedir. Söz konusu durum hükümetin finansal yükümlülüklerini yerine 

getirebilmesi, istikrarlı ekonomik büyümenin sürdürülmesi, programların mükelleflerin vergi yükünde değişiklik 

yapılmadan finanse edilebilmesi ve nesiller arası tarafsızlığı kapsamaktadır. Mali sürdürülebilirliğin doğru biçimde tespit 

edilmesi, makroekonomik politikaların odak noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, mali sürdürülebilirliğin tespiti için 

Türkiye ekonomisine ait yıllık Kamu Kesimi Borçlanma Gereği/GSYİH (KKBG/GSYİH) değişkeni kullanılmaktadır. 1975-

2020 döneminin analiz edildiği çalışmada çeşitli birim kök ve durağanlık testlerinden yararlanılmaktadır. Çalışmada hem 

gelenesel Artırılmış Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller-ADF) birim kök testi ve geleneksel Kwiatkowski-Phillips-

Schmidt-Shin (KPSS) durağanlık testi kullanılmıştır. Örneklem döneminde meydana gelen krizlerin ve alınan tedbirlerin 

yapısal değişikliğe neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu sebeple çalışmada ilgili değişimlerin göz önüne alındığı yapısal 

kırılmalı birim kök testleri de uygulanmıştır. Bu doğrultuda Perron (1989), Zivot-Andrews (1992), Lumsdaine-Papell 

(1997) ve Lee- Strazicich (2003) yapısal kırılmalı birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Geleneksel ADF birim kök testi ile 

geleneksel KPSS durağanlık test bulguları, Türkiye’de söz konusu dönemde mali sürdürülebilirliğin geçerli olmadığını 

göstermektedir. Diğer taraftan yapısal kırılmalı testlerin genelinde Türkiye ekonomisinde mali sürdürülebilirliğin 

sağlandığı sonucu elde edilmektedir. Elde edilen bu sonuç, Türkiye’de 1975-2020 döneminde KKBG/GSYİH’nin yapısal 

kırılmalara izin vererek durağan olduğunu ve bu kriter açısından mali sürdürülebilirliğin sağlandığını ortaya 

koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Maliye politikası, kamu borcu, yapısal kırılmalar, birim kök, Türkiye 

Jel Kodları: H30; H63; C22 

Abstract 

Ensuring macroeconomic balance is among the most important targets for national economies. It is also of great importance 

that this balance is sustainable. Recently, it is seen that many studies on sustainability have been carried out in the 

economics literature. One of the issues that come to the agenda in terms of sustainability is financial sustainability. 

Accurate determination of fiscal sustainability is the focus of macroeconomic policies. In this study, the annual Public 

Sector Borrowing Requirement/GDP (PSBR/GDP) variable of the Turkish economy is used to determine fiscal 

sustainability. In the study, which analyzes the 1975-2020 period, various unit root and stationarity tests are used. Both 

the traditional Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test and the traditional Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin 

(KPSS) stationarity test were used in the study. It is estimated that the crises that occurred during the sampling period and 

the measures taken caused structural changes. For this reason, structural break unit root tests, which take into account the 
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relevant changes, were also applied in the study. In this direction, Perron (1989), Zivot-Andrews (1992), Lumsdaine-Papell 

(1997) and Lee- Strazicich (2003) structural break unit root tests were used. Traditional ADF unit root test and traditional 

KPSS stationarity test findings show that fiscal sustainability is not valid in Turkey in the said period. On the other hand, 

it is obtained that financial sustainability is achieved in the Turkish economy in general in structural break tests. This result 

reveals that the PSBR/GDP was stable by allowing structural breaks in the 1975-2020 period in Turkey, and financial 

sustainability was achieved in terms of this criterion. 

Keywords: Fiscal Policy, public debt, structural breaks, unit root, Turkey 
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DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM ÇIKIŞLARININ DIŞ TİCARET ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ: BOOSTRAP PANEL UYGULAMASI 

The Impact of Foreign Direct Investment Outwards on Foreign Trade: Boostrap Panel 
Application 

Samet GÜRSOY* 

Öz 

21. yüzyıl ile birlikte gelişen ve beraberinde değişen ticari imkanlar sermayenin ülkeler arasında transferine de hız 

kazandırmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasının temelinde teknolojik ilerlemeler ve dijital dönüşümler gibi etkenler olsa 

da asıl amaç kar maximizasyonu ve getiri artışı olmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ki bu sermaye hareketliliği 

ihracat ve ithalat üzerinde etkili olabilmekte, istihdam artışı sağlamaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar ise ülke dışına 

sermaye aktarımın da sıkça başvurulan yöntemlerden biri olmuştur. Son yıllarda bu konunun önemine bağlı olarak 

akademik literatürde de sıkça yer almaktadır. Bu çalışmada ise doğrudan yabancı yatırımların dış ticaret üzerindeki 

etkileri araştırılmak istenmiştir. Bu bağlamda MIKTA ülkeleri olan Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve 

Avustralya’dan çıkan doğrudan yabancı yatırımların ülkelerin ihracat ve ithalatları üzerinde etkileri 1993-2019 itibari ile 

yıllık veriler kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde Boostrap Panel Nedensellik testi uygulanmış 

olup, değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Öncelikle değişkenlerin T>N durumunda 

olduğundan, Pesaran (2004) tarafından geliştirilen CD testi ile yatay kesit bağımlılığı analiz edilmiştir. Yatay kesit 

bağımlılığı serilere gelen bir şokun belirlenen yatay kesit birimlerini aynı biçimde etkileyip etkilemediğini tespit 

etmektedir. Bu çalışmanın serilerine ait veriler arasında yatay kesit bağımlılığı görülmüştür. Buradan MIKTA ülkelerinde 

gerçekleşen doğrudan yabancı yatırım çıkışlarının hem ihracat hem de ithalat serileri arasında bir şokun etkili olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonra Konya (2006) nedensellik testi kullanılarak seriler arasında bir nedensellik ilişkisi 

araştırılmıştır. Konya (2006) wald testine dayanan bir test olup değişkenlerin durağanlık derecelerine bakılmaksızın 

serilerin düzey değerlerinde bir nedensellik ilişkisini araştırmaktadır. Ayrıca panelin homojen olduğunu kabul etmeyerek, 

her bir panel serisi için Granger nedensellik sonucu vermektedir. Bu doğrultuda birim kök ve eşbütünleşmeye gibi bir 

öncül teste ihtiyaç duymamaktadır. Konya (2006) testi sonuçlarına göre ülkelerde gerçekleşen doğrudan yabancı yatırım 

çıkışlarının Türkiye, Meksika ve Avustralya da hem ithalat hemde ihracat üzerinde çift yönlü nedensellik etkisi 

gerçekleştirdiği görülürken, Endonezya ve Güney Kore’de ise tek yönlü bir nedensellik tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: MIKTA ülkeleri, doğrudan yabancı yatırım çıkışları, dış ticaret, boostrap panel nedensellik 

Jel Kodları: C23; E00; F16 

Abstract 

By the developing and changing with the 21st century, commercial opportunities have also accelerated the transfer of 

capital between countries. Although there are factors such as technological advances and digital transformations on the 

basis of the emergence of this situation, the main purpose is profit maximization and increase in return. Especially in 

developing countries, this capital mobility can have an impact on exports and imports and increase employment. Foreign 

direct investments, on the other hand, have been one of the frequently used methods of transferring capital abroad. In 

recent years, depending on the importance of this subject, it has been frequently included in the academic literature. This 
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study aimed to investigate the effects of foreign direct investments on foreign trade. In this context, the effects of foreign 

direct investments from Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey and Australia, which are MIKTA countries, on the exports 

and imports of the countries were analyzed using annual data as of 1993-2019. In the application part of the study, the 

Boostrap Panel Causality test was applied and statistically significant relationships were determined between the 

variables. First of all, since the variables are in the T>N state, the cross-sectional dependence was analyzed with the CD 

test developed by Pesaran (2004). Cross-section dependence determines whether a shock to the series affects the 

determined cross-section units in the same way. Cross-sectional dependence was observed between the data belonging to 

the series of this study. From this, it is concluded that a shock is effective between both export and import series of foreign 

direct investment outflows in MIKTA countries. Then, a causality relationship between the series was investigated by 

using the Konya (2006) causality test. That based on the wald test and investigate a causality relationship in the level values 

of the series regardless of the degree of stationarity of the variables. In addition, it does not accept that the panel is 

homogeneous and gives a Granger causality result for each panel series. In this direction, it does not need an antecedent 

test such as unit root and cointegration. According to the results of the Konya (2006) test, it is seen that foreign direct 

investment outwards in the countries have a bidirectional causality effect on both imports and exports on Turkey, Mexico 

and Australia, while a unidirectional causality has been detected on Indonesia and South Korea.  

Keywords: MIKTA countries, foreign direct investment outwards, foreign trade, bootstrap panel causality 
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ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: HASTANE 
ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

The Relationship Between Organizational Culture and Job Satisfaction: A Study on 
Hospital Employee 

Zeliha TEKİN* 

Ferit USLU** 

Öz 

Örgüt kültürü, bir kişinin örgütte çalışmaya başladığı andan, örgütle ilişkisinin kesildiği ana kadar örgüt içinde edindiği 

tutum, değer ve alışkanlıklar bütünüdür. Bu bütün içinde örgütün mimari yapısı, semboller, hikâyeler, ritüeller ve kişilerin 

örgütün kültürünü öğrendiği sosyalleşme vardır. Örgütsel sosyalleşme başarılı şekilde gerçekleşmezse, kişi, örgüte aidiyet 

hissetmezse mutsuz olur, iş tatminsizliği yaşar ve işten ayrılır. Örgütsel sosyalleşme başarılı olursa kişi örgüt kültürünü 

benimser uyum sağlarsa mutlu olur ve iş tatmini yaşar. Örgütler, iki veya daha fazla sayıda kişinin bir araya gelerek, 

insanların farklı nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak ve birtakım amaçlara ulaşmak için kurdukları yapılardır. Örgütlerin 

örgütsel kültür olarak adlandırılan onları diğer örgütlerden ayıran yetki ve sorumlulukları, üyelerine nelerin yapılıp 

nelerin yapılamayacağını gösteren özgün kuralları, iletişim-liderlik tarzları bulunmaktadır. Örgütsel kültür, örgüt 

çalışanlarına aidiyet, dayanışma ve bütünleşme duygusu kazandırarak uyumlu çalışmayı, motivasyonu, örgütsel bağlılığı, 

verimliliği ve iş tatminini artırır. Örgüt kültürü, her örgütte olduğu gibi hastaneler için de önem arz etmektedir. Her 

hastanenin sağlık sektöründeki diğer hastanelerinkinden farklı kendine özgü bir örgüt kültürü vardır. Bu çalışmanın 

amacı, hastane çalışanlarının örgüt kültürüne dair algıları ve bu algılarının iş tatminleriyle olan ilişkisinin incelenmesidir. 

Araştırmanın evrenini, Muş ilinde yer alan, 24 saat hizmet veren ve çalışan sayısı 160 olan özel bir hastane oluşturmuştur. 

Örnekleme yöntemine gitmeden tüm evrene ulaşılması hedeflenmiş (tam sayım) ancak veri toplama aşamasında alanda 

çalışanların bir kısmının haftalık, yıllık ve doğum izninde olmalarından ve bazılarının da anket formunu yanıtlamak 

istememelerinden dolayı tüm evrene ulaşılamamıştır. Bu sebepten basit tesadüfi örnekleme yöntemine gidilmiştir. Sonuç 

olarak,  Muş ilinde bulunan, 24 saat hizmet veren bir özel hastanede çalışan 65 kişiye ulaşılmış, kendilerine demografik 

değişkenleri örgüt kültürünü ve iş tatmini içeren sorular yöneltilmiştir. Çalışmada, örgüt kültürü ve iş tatmini arasında 

pozitif bir ilişki olduğu, hastane çalışanlarının örgüt kültürü algılarının yüksek olduğu ve örgüt kültür algısının yüksek 

olmasının iş doyumlarını arttırdığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt kültürü, iş tatmini, özel hastane  

Jel Kodları: J28; M14; L20 

Abstract 

Organizational culture is the total of attitudes, values and habits that a person has acquired within the organization from 

the moment he starts working in the organization until his relationship with the organization ends. In this whole, there is 

the architectural structure of the organization, symbols, stories, rituals and socialization where people learn the culture of 

the organization. If organizational socialization does not happen successfully, if the person does not feel belonging to the 

organization, he becomes unhappy, he experiences job dissatisfaction and leaves the job. If organizational socialization is 
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successful, the person adopts the organizational culture, becomes happy if he adapts and experiences job satisfaction. 

Organizations are structures established by two or more people’s coming together to meet people's different needs and 

achieve some goals. Organizations have their own powers and responsibilities, original rules that show their members 

what can and cannot be done and communication-leadership styles, which are called organizational culture as a whole 

and separate them from other organizations. Organizational culture increases coordination, motivation, organizational 

commitment, efficiency and job satisfaction by giving organizational employees a sense of belonging, solidarity and 

integration. Organizational culture is important for hospitals as for every organization. Each hospital has its own 

organizational culture; distinctive from other hospitals’. The purpose of this study is to examine the perceptions of hospital 

staff about the organizational culture and the relationship between these perceptions and their job satisfaction. The 

universe of the research is a private hospital in the province of Muş, which operates 24 hours a day and has 160 employees. 

The entire universe was targeted to be reached without going to the sampling method (full count) but the entire universe 

was not reached because some of the employees in the field were on weekly, annual and maternity leave during the data 

collection phase and some did not want to answer the questionnaire. For this reason, a simple random sampling method 

has been applied.   As a rsult, 65 people working in a 24-hour private hospital in Muş province were reached, and questions 

including demographic variables, organizational culture and job satisfaction were asked.  In the study, it was concluded 

that there is a positive relationship between organizational culture and job satisfaction. Based on the research findings, it 

can be said that hospital employees' perception of organizational culture is high and the high perception of organizational 

culture increases the job satisfaction of the employees. 

Keywords: Organizational culture, job satisfaction, private hospital  
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SOSYAL MEDYANIN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: VAN 
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

The Effect of Social Media on Purchasing Behaviors: The Case of Van Yüzüncü Yıl 
University 

Talha Kürşat KARTA* 

Cihat ERIKLI** 

Öz 

Günümüz teknolojisinin hızla gelişmesiyle beraber internet web tarayıcılarının artması ve yaygınlaşması kaçınılmaz 

olmaktadır.  Hızlı biçimde yaygınlaşan ve gelişen web tarayıcı araçlarından en çok kullanılanlardan biri sosyal medya 

olmaktadır.  Sosyal medya kullanıcılarının birbirleriyle iletişim kurduğu, günlük anlarını ve deneyimlerini paylaşmalarını 

sağlamaktadır. Bunda dolayı sosyal medya da ürün, hizmet, marka ve işletmelerle ilgili pek çok bilgi paylaşılmaktadır. 

Böylece sosyal medya tüketicilerine istedikleri bilgileri ulaşmalarında kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı 

üniversite öğrencilerinin sosyal medya üzerinden satın alma davranışlarının incelenmesidir. Çalışmada üniversite 

öğrencilerinin satın alma öncesi ve satın alma sonrası tüketici davranışları incelenmiştir. Araştırma, Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 394 öğrenciye yapılan çalışmalar göz önünde bulundurularak alanla ile ilgili anket 

uygulanmıştır. Anket, İşlek (2012) tarafından ‘‘Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal 

Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma’’ adlı çalışmasından yararlanılmıştır. Elde edilen verilere göre çalışmada 

cinsiyet ve yaş aralıklarına ilişkin farklı yönleri incelenmiştir. Uygulanan anketin güvenirlik analizi test edilerek 0,884 

olduğu ve oldukça güvenilir olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmamızda, öğrencilerin yaşlarına göre sosyal medyada satın 

alma öncesi tüketici davranışları yönünden düşünce tutumlarına bakıldığında ‘t’ testi uygulanması sonucunda t(392)= 

0,649, p= 0,517> 0,05 sonucuna ulaşılmış ve istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı anlaşılmıştır ve sosyal medyada 

satın alma sonrası tüketici davranışları yönünden düşünce tutumlarına bakıldığında ‘t’ testi uygulanması sonucunda 

t(392)= 0,483, p= 0,629> 0,05 sonucuna ulaşılmış ve istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı anlaşılmıştır. Öğrencilerin 

cinsiyetlerine göre sosyal medya satın alma sonrası tüketici davranışları yönünden düşünce tutumlarının belirlenmesi için 

‘t’ testi yapıldığında ise t(392)= 1,66, p= 0,098> 0,05 sonucuna ulaşılmış ve istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

görünmüş ve sosyal medyada satın alma öncesi tüketici davranışları yönünden düşünce tutumlarının belirlenmesi 

amacıyla ‘t’ testi yapılmış t(392)= 2,266, p= 0,024< 0,05 sonucu öğrencilerin sosyal medyada satın alma öncesi tüketici 

davranışlarının cinsiyet(kadın, erkek) açısından durumlarına göre istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğu anlaşılmıştır. 

Kadın cevapyayıcılarının ortalama değerlerinin 35,87, erkek cevaplayacılarının ortalama değerlerinin 34,31 olduğu 

görünmüştür. Bu bağlamda, kadın öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha duyarlı oldukları söylenebilir. Bu araştırma 

Van yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerine yapılmıştır. Farklı üniversiteler ve farklı kurumlara benzer çalışmalar 

yapılarak alan kapsamına katkı sağlanabilir.  
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With the rapid development of today's technology, the increase and spread of internet web browsers is inevitable. Social 

media is one of the most used web browser tools that are rapidly becoming widespread and developing. It allows social 

media users to communicate with each other and share their daily moments and experiences. For this reason, a lot of 

information about products, services, brands and businesses is shared on social media. Thus, social media makes it easier 

for consumers to reach the information they want. The aim of this study is to examine the purchasing behavior of university 

students on social media. In the study, pre-purchase and post-purchase consumer behaviors of university students were 

examined. The survey was applied to 394 students studying at Van Yüzüncü Yıl University, taking into account the studies 

done in the field. The survey was used by İşlek (2012) in her study titled ‘‘Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: 

Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma’’.  According to the data obtained, different aspects of 

gender and age ranges were examined in the study. The reliability analysis of the applied questionnaire was tested and it 

was observed that it was 0.884 and quite reliable. In our research, when the attitudes of the students in terms of pre-

purchase consumer behaviors in social media according to their ages were examined, the result of the 't' test was applied, 

as a result, t(392)= 0.649, p= 0.517> 0.05 was reached and it was understood that there was no statistically significant 

difference and attitudes of thought in terms of post-purchase consumer behavior in social media when the 't' test was 

applied, t(392)= 0.483, p= 0.629> 0.05 was reached and it was understood that there was no statistically significant 

difference. When the 't' test was used to determine the attitudes of the students in terms of consumer behavior after social 

media purchase according to their gender, the result was t(392)= 1.66, p= 0.098> 0.05 and there was no statistically 

significant difference, the 't' test was conducted to determine the attitudes of consumers in terms of pre-purchase consumer 

behavior in social media, as a result of t(392)= 2.266, p= 0.024< 0.05, it was understood that there was a statistically 

significant difference between the pre-purchase consumer behaviors of students in social media in terms of gender (female, 

male). It was seen that the mean values of female respondents were 35.87, and the mean values of male respondents were 

34.31. In this context, it can be said that female students are more sensitive than male students. This research was conducted 

with the students of Van Yüzüncü Yıl University. Contribution to the scope of the field can be made by conducting similar 

studies at different universities and different institutions. 

Keywords: Social media, consumer behavior, purchasing 
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KENTLEŞME SORUNLARININ İNTİHAR DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ 

The Relationship of Urbanization Problems with Suicide Behaviours 

Hakan EKİN 

Öz 

Kentleşme; ekonomik gelişmeler ve toplumsal düzeydeki değişimler ile birlikte, kentte yaşayan insan sayısının artmasıyla 

büyüyen ve gelişen kentler, sonunda örgütleşme ve uzmanlaşmayı ortaya çıkararak, insanları sosyal ve psikolojik olarak 

etkileyip insanların davranışlarında ve sosyal ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikimidir. 

Kentleşme sürecinin temelini oluşturan yer değişikliği sonucunda, insanların yeni yerleştikleri yerlere uyum 

sağlayamamalarından dolayı sosyal izolasyona maruz kalmaları ve ekonomik olarak asgari yaşam standartlarına uygun 

olmayan yerlerde barınarak, kamusal haklardan mahrum kalan bu kesim gettolaşmaya neden olmaktadır. Gettolaşma 

bölgelerinde yaşayan bireyler, kentte yaşayan diğer bireyler ile kültürel ve sosyal etkileşimde bulunamadıklarından 

kentsel ayrışma ortaya çıkmaktadır. Kentleşme sürecinin doğru bir şekilde planlanmaması çarpık kentleşmeye neden 

olarak, bölgede yaşayan bireylerin eğitim, güvenlik, istihdam gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmaması ayrıca sosyal 

izolasyon, damgalanma gibi psikolojik faktörlerinde etkisi sonucunda bireyler suça yönelebilmektedir. Kentsel yaşamda 

sosyal destek sistemi bulunmayan ve kentsel sorunlarla baş etme kapasitesi yetersiz olan bireyler, stres içerisinde 

psikolojik kriz yaşadıkları süreçte kendi hayatlarını sonlandırmak için intihara teşebbüs edebilmektedirler. İntihar, bireyin 

sosyal sorunlar veya ruhsal problemlerinden dolayı yaşadığı kriz döneminde yeterli baş etme becerilerinin olmamasından 

ötürü yaşamına son vermesi olayıdır. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre her 40 saniyede bir, bir kişi intihar ile 

yaşamını kaybetmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’ de 2019 yılında 3 bin 406 kişi intihar etmiştir. 

İntihar, aile ve yakın çevrenin ruh sağlığını doğrudan etkilediğinden ciddi bir sosyal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İntihar etmede ruhsal problemler çok önemli olmakla birlikte, bireylerin yaşadıkları sosyal sistemler de birincil derecede 

etkilidir. Bireylerin ekonomik durumları, sosyal ilişkileri, başarısızlıkları, yaşadıkları mekân ve aile bağları önemli 

olgulardır. Toplum içerisinde hayatlarını sürdüren bireyler aile içerisinde öz saygısını kazanmış, çevresindeki bireylerle 

duygusal ilişkiler kurabilen, sosyal rollerinin farkına vararak sosyalleşenler toplumla daha kolay sosyal uyum içerine 

girerler. Toplum ile bağı kopmuş, sosyal destek sistemleri olmayan bireyler, sosyal izolasyona uğrayarak kendilerini 

değersiz olarak hissedip depresif duygular içerisinde yalnızlaşarak hayatlarını sona erdirirler, bu sonuçta egoist intihar 

durumunu ortaya çıkarmaktadır. Özellikle çocukların, parçalanmış ailede büyümesi, psikolojik veya cinsel istismara 

maruz kalması intihar riskini artırabilmektedir. Ülkemizde intihar oranlarının azaltılması için; koruyucu önleyici ruh 

sağlığı hizmetleri yaygınlaştırılmalı, ailelere ekonomik ve psikososyal destekler artırılmalı, toplum ruh sağlığı merkezleri 

artırılmalı, kentleşme sürecinin planlı ve düzenli şekilde gerçekleşmesi için şehir planlamaları yapılmalı, kentsel 

sorunların önlenebilmesi için sosyal belediyecilik anlayışı yaygınlaştırılmalı, okullardaki psikolojik destek hizmetleri 

geliştirilmeli ve okul sosyal hizmeti projesi uygulanmaya başlanmalıdır. Bu çalışmada son dönemde ülkemizde artan 

intihar vakalarının sosyolojik kökenleri incelenerek özellikle kentleşme bağlamında değerlendirilmesi yapılacaktır. 

İntiharın önlenebilmesine yönelik kentleşme sürecinin yönetimi, okul sosyal hizmeti projesi ile ruh sağlığı yasası 

çerçevesinde yeni öneriler ortaya konulmaya çalışılacaktır. Araştırma yöntemi olarak resmi veriler derlenerek irdelemesi 

yapılacaktır. 
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Abstract 

The urbans of which population is increasing and developing with financial development and social changes have 

revealed organization and specialization. This urbanization is a population accumulation that causes some changes in 

social behaviours peculiar to the urbans and relationships of individuals by affecting them sociologically and 

psychologically. As a result of this replacing (moving to other place) that is the basic process in urbanization, people can’t 

adapt the new place and suffer from social isolation. Furthermore, they live in bad conditions economically and they are 

devoid of public rights. This group of people cause ghettoization. The people living in this ghettoization areas can’t make 

cultural and social interaction with people living in urbans, which causes urban disintegration. This misplanned 

urbanization causes urban sprawl and a lack of education, security, employment etc. needs. And also, some psychological 

factors such as social isolation and stigmatization can make people tend to crime. The individuals who doesn’t have social 

support system in urban life and adequate capacity of overcoming the urban matters, attempt suicide to end their lives 

during psychological crisis process. The suicide is an ending case of miserable individuals who can’t cope with social and 

psychological problems. According to World Health Organization (WHO) data, one person commits suicide once in 40 

seconds. According to Turkish Statistical Institute data, 3.406 individuals committed suicide in 2019, in Turkey. The suicide 

is a significant issue since it affects mental health of families and immediate surroundings directly. Not only is mental 

problems important, but also social systems in which include living people have primary effects. Economical conditions, 

social relations, failures, places of residence and family ties of individuals are essential phenomenons. The individuals 

who gain their own self-respect, make emotional relations with other people and socialize with people by knowing their 

own social roles can adapt social life more easily. On the other hand, the individuals who lose touch with society and don’t 

have social support systems claims their lives owing to the social isolation which makes them feel worthless, depressed 

and alone. This result reveals egoist suicide situation. The suicide risk can increase if children grow up in a split family, or 

they suffer from psychological and sexual abuse. To decrease suicide rates in our country; protective and preventive 

mental health services should be extended; economical and psychological supports to families should be increased; public 

mental health centers should be increased, too. Besides, urban planning should be done planned and regularly and social 

municipal works should be extended. And also, psychological support services should be developed at schools and school 

social service project should be carried out.  

In this study, the origins of increasing suicide cases in our country will be examined and evaluated by means of especially 

urbanization. To prevent the suicide cases, new suggestions will be made in terms of urbanization process management 

and school social service project within the scope of mental health law. Formal data will be compiled as the research 

method. 

Keywords: Egoistic suicide, urbanization, psychological crisis, psychosocial, social isolation 
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THE DETERMINANTS OF HIGH-TECH EXPORTS IN THE EU AFTER THE 2008 
ECONOMIC CRISIS: A PANEL GRANGER CAUSALITY APPROACH IN EU 

2008 Ekonomik Krizi Sonrası AB'de Yüksek Teknoloji İhracatının Belirleyicileri, Bir 
Panel Granger Nedensellik Yaklaşımı 

Volkan HAN* 

Rozerin BAL** 

Öz 

Ülkeler, ekonomik büyüme stratejilerinde genellikle ihracatın teşvik edilmesine odaklanmaktadır. Çünkü  ihracatın 

artması, daha yüksek üretkenlik ve GSYİH büyümesi ile ilişkilendirilir. Diğer taraftan inovasyon ve uluslararası ticaret 

arasındaki ilişki uzun yıllardır iktisat literatüründe tartışılmaktadır. Teknolojik gelişmelerin ekonomik büyüme üzerindeki 

etkisi küreselleşen dünyada büyümeye ivme veren etken olarak görülmektedir. Piyasada rekabetinin artması, gelişmiş 

ülkeleri yüksek teknolojiye sahip ürünlerin ihraç etmeleriyle avantajlı duruma getirmiştir. Dünya bankası, yüksek 

teknolojili ürünleri ar-ge yoğunluğuna göre ayırt etmekte ve temel olarak havacılık, uzay, bilgisayar, ilaç, bilimsel alet ve 

elektrikli makineler gibi ürünleri bu kategoriye almaktadır.  Avrupa birliği 2007 sonrasında 2008 küresel krizi ve 2010 borç 

krizi gibi iki önemli kriz yaşamış ve bu durum birliğe üye olan ülkelerin ihracat performanslarını ve uluslararası ticaret 

politikalarını etkilemiştir. Bu çalışmanın amacı AB ülkelerinde 2007-2017 yılları arasında yüksek teknolojiye sahip 

ürünlerin ihracatı için temel belirleyicileri incelemek ve ar-ge harcamaları, doğrudan yabancı yatırımlar, sanayi istihdamı 

ve ticari açıklık ile arasındaki nedensellik ilişkisini analiz etmektir. Nedensellik ilişkisi ve ilişkininin yönünü tespit etmek 

için Panel Granger nedensellik testinin kullanıldığı çalışmada, ticaretin serbestleşmesi ve sanayi istihdamı ile ileri 

teknolojili ürünlerin ihracatı arasında çift yönlü nedensellik vardır. Diğer taraftan Yüksek teknoloji ürün ihracatında 

yaşanan bir değişim ar-ge harcamalarının nedenidir, ancak ar-ge harcamalarında yaşanan bir değişim yüksek teknoloji 

ürün ihracatının nedeni değildir ve doğrudan yabancı yatırımların artması yüksek teknoloji ihracatının tek yönlü 

nedenidir. Ayrıca varyans ayrıştırma analizi sonuçlarına göre, ileri teknoloji ihracatını gelecek dönemde kendinden sonra 

etkileyen diğer değişkenler arasında en yüksek pay %18 ile sanayi istihdamıdır. Daha sonra %15 doğrudan yabancı 

yatırımlar ve %11 ile ar-ge harcamaları gelmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerin oluşturduğu Avrupa Birliği’nde kriz 

sonrası 10 yıllık sürecin incelendiği çalışmada, ülkelerin kriz sonrası teknoloji temelli ihracat performanslarında 

beklenenin aksine teknolojik gelişmelerin etkili olmadığı, ileri teknoloji ihracatının artmasının teknolojik gelişmeleri 

etkilediği görülmüştür. Bu durum kriz sonrasında ülkelerin talep itişli inovasyon harcamaları yaptıklarını ve kaynakları 

daha etkin kullanmaya çalıştıklarını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek teknoloji ihracatı, ekonomik kriz, teknolojik gelişme, panel granger nedensellik. 
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Abstract 

Countries generally focus on promoting exports in their economic growth strategies. Because increased exports are related 

to higher productivity and GDP growth. On the other hand, the relationship between innovation and international trade 

has been discussed in the economics literature for many years. The effect of technological developments on economic 
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growth is seen as the factor that accelerates growth in the globalizing world. Increasing competition in the market has 

made developed countries advantageous by exporting high-tech products. The World Bank distinguishes high-tech 

products according to their R&D intensity and basically includes products such as aviation, space, computers, 

pharmaceuticals, scientific instruments and electrical machinery. The European Union experienced two major crises after 

2007, such as the 2008 global crisis and the 2010 debt crisis, and this affected the export performances and international 

trade policies of the member countries of the EU. The aim of this study is to examine the main determinants of exports of 

high-tech products in EU countries between 2007 and 2017 and to analyze the causal relationship between R&D 

expenditures, foreign direct investments, industrial employment and trade openness. In the study, in which the Panel 

Granger causality test was used to determine the causality relationship and the direction of the relationship, there is 

bidirectional causality between the liberalization of trade and industrial employment and the export of high-tech products. 

On the other hand, a change in high-tech product exports is the cause of R&D expenditures, but a change in R&D 

expenditures is not the reason for high-tech product exports, and the increase in foreign direct investments is the one-way 

reason for high-tech exports. In addition, according to the results of the variance decomposition analysis, the highest share 

among the other variables affecting the high technology exports in the future is industrial employment with 18%. Then 

comes foreign direct investments with 15% and R&D expenditures with 11%. In the study, which examined the post-crisis 

10-year period especially in the European Union, which was formed by developed countries, it was observed that, contrary 

to expectations, technological developments were not effective in the post-crisis technology-based export performance of 

countries, and the increase in high-tech exports affected technological developments. This situation shows that after the 

crisis, countries made demand-driven innovation spending and tried to use resources more effectively. 

Keywords: High-tech exports, economic crisis, technological development, panel granger causality. 
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TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİNDE GÜVENLİK VE SAVUNMA 
POLİTİKALARININ ROLÜ 

The Role of Security and Defense Policies in Turkey's European Union Membership 
Process 

Serkan AYHAN 

Öz 

Avrupa Birliği, Avrupa’da tarih boyunca meydana gelen iç çekişmeler, çatışmalar ve savaşlar nedeniyle güvenlik kaygısı 

içeren ulus üstü bir barış projesi olarak kurulmuş bir yapıdır. Özellikle iki büyük Dünya Savaşı sonrası, Avrupa genelinde 

oluşan ciddi sosyal ve ekonomik tahribat, Avrupa’da sulh ve bütünleşme yoluyla savaşları tamamen ortadan kaldırmayı 

ve caydırıcı bir savunma ve güvenlik politikası oluşturmayı amaçlayan önemli adımların atılmasına yol açmıştır. Bunun 

yanında Sovyet Rusya’nın uluslararası etkinliğinin artması, bir bloğunda Avrupalı önemli devletlerin de yer aldığı iki 

kutuplu bir dünya düzeni ve Soğuk Savaş da denilen “Savaşsız savaş” anlayışını meydana getirmiştir. Bu durum, Avrupa 

Birliği’nin güvenlik ve savunma anlayışında etkin bir rol oynamıştır. Bu doğrultuda çeşitli girişimler yapan Avrupalı bazı 

önemli devletler, günümüzde tam anlamda bir güvenlik ve savunma birliği olmasa da, kısmi bir güvenlik ve savunma 

birliği yapısını meydana getirmişlerdir. Türkiye, gerek NATO üyesi olması ve gerekse AB aday ülkesi olması nedeniyle 

güçlü ordusu ve modern askeri donanımı ile AB’nin güvenlik ve savunma çabalarına NATO kapsamında dolaylı olarak 

önemli katkılar sunmuştur denilebilir. Uzun süredir AB’nin bir parçası olma çabası içerisinde olan Türkiye, üyelik adına 

çeşitli uyum değişiklikleri gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin AB üyelik süreci, Kopenhag Kriterleri de denilen, üye olmak 

isteyen ülkeler için konulan ve yerine getirilmesi istenen koşullar çerçevesinde yürütülmektedir. Üyelik süreci hâlâ devam 

eden Türkiye, Avrupa Birliği’nin Güvenlik ve Savunma Politikalarının doğrudan bir parçası değildir. Ancak, NATO 

kapsamında Avrupa’nın güvenliğinde dolaylı olarak yer alması, AB aday ülkesi olan Türkiye’nin üyelik sürecinin, 

güvenlik ve savunma politikaları bağlamında çalışılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Fransa’nın 

ardından Avrupa’nın en büyük ikinci askeri gücüne sahip olan Türkiye’nin savunma gücünün üyelik süreci üzerindeki 

etkisi, Avrupa Birliği’nin güvenlik ve savunma yaklaşımı bağlamında değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Avrupa Birliği, savunma ve güvenlik, Kopenhag Kriterleri, NATO  
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Abstract 

The European Union is a structure established as a supranational peace project that includes security concerns due to 

internal conflicts and wars that have occurred throughout history in Europe. Especially after the two great World Wars, 

the serious social and economic destruction in Europe led important steps to be taken in order to eliminate wars completely 

and create a deterrent defense and security policy through peace and integration in Europe. In addition, the increase in 

the international effectiveness of Soviet Russia had created a bipolar world order in which important European states were 

located in one block, and the understanding of "war without war", also called the Cold War. This has played an active role 

in the security and defense understanding of the European Union. A number of important European states, which have 

made various initiatives in this direction, have created a partial security and defense union structure, although it is not a 

full security and defense union today. It is possible to note that Turkey has indirectly contributed to the security and 
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defense efforts of the EU within the scope of NATO, with its strong army and modern military equipments, both because 

it is a NATO member and an EU candidate country.  Turkey, which has been trying to be a part of the EU for a long time, 

has made various harmonization changes in the name of membership. Turkey's EU membership process is carried out 

within the framework of the conditions set for the countries wishing to become a member, also called the Copenhagen 

Criteria. Turkey, whose membership process is still ongoing, is not a direct part of the European Union's Security and 

Defense Policies. However, its indirect involvement in the security of Europe within the scope of NATO reveals the 

necessity of analyzing the membership process of Turkey, which is an EU candidate country, in the context of security and 

defense policies. The purpose of this study is to analyze the impact of Turkey's defense power, which has the second 

largest military power in Europe after France, on the membership process in the context of the European Union's security 

and defense approach. 

Keywords: Turkey, Europe Union, Defense and Security, Copenhagen Criterias, NATO 
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