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Enes Uğur TOHUM 
Pandemi Döneminde İş Dünyasının Kriz Yönetimi Becerisinin Değerlendirilmesi: 

Türkiye Örneği 
Emrah ATAR 

Rabia TORLAK 
Pandemi ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Uluslararası Politikalar Çerçevesinde Bir Analiz 

Oğuzhan GERZELİ 
Pandemi Dönemiyle Birlikte Tarım Ürünlerine Ulaşımın Zorluğu ve Gelişen Jeotermal 

Seracılık 

Onur DEMİRCİ Dijital Ekonomiye Teşvik: Pandemi 

Room 3 | Session Moderator: Assoc. Prof. Erdinç KOÇ 

Seda Karagöz ZEREN 
Sürdürülebilir Hedeflere Ulaşmak: 

Yeşil Dönüşüm ve Kilit Teknolojiler Turizm Sektörünü Nasıl Güçlendiriyor? 
Çağatay AKDOĞAN 
Yasin YILMAZTÜRK 

Tüketicilerin Yeşil Yıkama Algısının Yeşil Marka Değerine Etkisi: 
Yeşil Algılanan Risk ve Yeşil Kafa Karışıklığının Aracılık Rolü 

Kemal DEMETÇİÇEK Sağlık Turizmi Çerçevesinde, Turistlerin Çevrim İçi Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi 

Abdullah DUMAN 
Orhan BATMAN 

Erhan BOĞAN 
Helal Konseptli Turizm İşletmelerinin Lojistik ve Tedarik Fırsatları 

Room 4 | Session Moderator: Assoc. Prof. Emrah BİLGİÇ 

Tuba PARLAR 
Fatih Sinan ESEN 

Post-COVID-19 Döneminde Sağlık Bilişimi ve Yapay Zekâ Kullanımı Üzerine Bir 
Bibliyometrik Analiz 

Kağan OKATAN A Review on The Impact of Blockchain Technologies on Global Business and Economy  

Hülya BAŞEĞMEZ 
Yumurtalık Kanseri Tanısında İkili Korelasyon Yöntemi Kullanılarak Bir Öznitelik Seçimi 

Uygulaması 
Gülgönül BOZOĞLU 

BATI 
E-Ticaretin Mevcut Durumu ve Gelecek Yıllara Dair Gelişiminin Tahmin Teknikleri ile 

Öngörülmesi 
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Session 2 
19 January 2023 Thursday 14:10 - 15:10 

Room 1 | Session Moderator: Asst. Prof. Muharrem DOĞAN 

Yunus Emre KARACA İHA ve SİHA’ların Gelişimi ve Silahlanma Yarışı 

Fatih YAŞAR Foreign Policies of The USA and China Towards Israel: Implications for Tel Aviv 
Hilal Zorba 

BAYRAKTAR 
Hediye Şirin AK 

Pandemi, Otoriterleşme ve İnsani Güvenlik 

Gökhan SIRMALI 
Muharrem DOĞAN Ak Parti Dönemi Türkiye Güney Kafkasya İlişkileri: Kırılmalar ve Süreklilikler 

Room 2 | Session Moderator: Assoc. Prof. Hüdayi SAYIN 

Bengü TOSUN 
Murat EREN Terörist Faaliyetler Bağlamında Uluslararası Göçün Belirleyicileri 

Ersin ERKAN 
Hüdayi SAYIN Göçmenliğin Milli Güvenlik Sorunsalı Olarak İnşası Üzerine 

Ahmet SOYLU Suriye Göçüne Karşı Türkiye’nin Stratejik Yönetimi 
Yücel ÖZDEN 
Kübra İLHAN Küreselleşme Perspektifinden Göç ve İnsan Olgusuna Bir Bakış 

Room 3 | Session Moderator: Dr. Bilal BAĞIŞ 

Bahar OĞUL 
Küresel Kriz Sonrası Bankacılık ve Sigortacılık Faaliyetleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 

Ampirik Bir İnceleme 

Mehtap TAŞDEMİR Küresel Çevre Sorunları Üzerine İklim Adaleti Yaklaşımı 

Abdurrahman KAYA 
Küreselleşme Sonrası Yeni Ekonomik Tehditler: 
COVID-19 Salgını Özelinde Bir Değerlendirme 

Gürçem ÖZAYTÜRK 
Faruk MİKE 

Küresel İnovasyonun Yarattığı Kayıplar 

Room 4 | Session Moderator: Asst. Prof. Yunus Emre AYNA 

Bayram KOCA Türkiye’de “Aşırı Sağ Parti” Örneği Olarak Zafer Partisi 

Erdi TOPÇUOĞLU Sivil Toplumun Son Beş Yılı: Güçlü ve Köklü Bir ‘Sivil’ Toplum Bastırılabilir mi? 
Ersin ERKAN 
İsa TURAN Total Bunalım Çağında Demokrasi ve Siyasal Katılım 

Damla MURSÜL Plandemic Case of Political Parties in Seeking Legitimacy: 
Sample of ‘The Party For Life Without Coercion’ 
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Session 3 
19 January 2023 Thursday 15:20 - 16:20 

Room 1 | Session Moderator: Asst. Prof. Zehra DOĞAN 

Zehra DOĞAN Değişen ve Dönüşen Bölgesel Dinamikler Çerçevesinde Türkiye’nin Ortadoğu Politikası 

Veysel 
BABAHANOĞLU 

Zafer AKBAŞ 

Türkiye’nin Bölgesel Oyun Kurucu Rolü ve Düzen İnşasına Dair İmkân ve Kabiliyeti: 
Türk Devletleri Teşkilatı Örneği 

Serdar YILMAZ Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politika Anlayışı 

Ferit BELDER Dış Yardımlar Üzerinden Türk Dış Politikasını Dönemlendirmek (2002-2022) 

Room 2 | Session Moderator: Asst. Prof. Mustafa ÜNLÜ 

Cebeli İNAN 
BIST30 Hisse Senedi Değerlerinin Öngörülerinde Çeşitli Ekonometrik Modellerin 

Kıyaslanması 
Aydın GÜRBÜZ 

Meltem KILIÇ 
Nur Esra BEKERECİ 

Türkiye’de Sendikasyon Kredileri, Dış Ticaret ve Hisse Senedi Piyasası Arasındaki İlişki 

Ahmet Melik SAHABİ 
Reklam Harcamaları, Pay Getirileri ve Firma Büyüklüğü Arasındaki Etkileşim: 

BIST Firmaları İçin Bir Panel VAR Analizi 

Room 3 | Session Moderator: Asst. Prof. Sefa ÖZBEK 

İlyas BAYAR 
Yeni Sanayileşen Ülkelerde Ekonomik Özgürlüğün Ekonomik Büyümeye Etkisinin Panel 

Ekonometrik Analizi 

Ahmet KADİROĞLU 
Dış Borç Stokunun Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 

Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz 

Sefa ÖZBEK 
Küresel Tehdit Kapsamında Çevre Kirliliği: 

Çevre Vergileri Boyutuyla Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama 
Muhammet Bahri 

KIRIKÇI 
Çevre Kirliliği, Doğrudan Yabancı Yatırımları ve Kurumsal Yapı İlişkisi: Türkiye’den Kanıtlar 

Room 4 | Session Moderator: Dr. Osman KARACAN 

Osman KARACAN Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadelede Belediyelerin Rolü: Bir Kamu Politikası Analizi 

Duygu AKYÜZ 
Bayram COŞKUN 

Belediyelerin Stratejik Planında Çevre Yönetimi: Muğla Büyükşehir Belediyesi Örneği 

Kübra İLHAN 
Yücel ÖZDEN 

Dijital Yönetişim Çağında Yerel Halkın Konumu 

Tuba KAYHAN Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Dijital Değişim ve Dönüşümü Anlamak 
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Session 4 
19 January 2023 Thursday 16:30 - 17:30 

Room 1 | Session Moderator: Asst. Prof. Fevzi KAÇER 

Seyfullah GİRİŞEN Başarısız Devlet Modeli Bağlamında Dayton Barış Antlaşması’nın Bosna-Hersek’e Etkileri 

Seda Gözde TOKATLI Uluslararası Sistemde Demokratik Rejimlere Yönelik Artan Tehditler 

Ahmet Ali UGAN İran’da Mahsa Emini Protestoları: Molla Rejiminin Sonu mu? 

Seda ÇOLAKOĞLU Aşırı Sağ Terör Gruplarında Kadınlar: Geleneksel Rollere Meydan Okuyan Kimlikler 

Hatice DÖNMEZ 
Yeni Güvenlik Tehditleri ve Ülkeleri İstikrarsızlaştırma Çalışmaları: 

İran Üzerinden Bir İnceleme 

Room 2 | Session Moderator: Assoc. Prof. Müslüm POLAT 

Aslı YIKILMAZ 
COVID 19’un Borsa İstanbul Sürü Davranışına Etkisinin VIX Endeksi Kapsamında 

Değerlendirilmesi 
Filiz Mutlu YILDIRIM 

Kudret ÇOLAK 
Optimal Portföy Seçiminde Genetik Algoritma 

Cihan YILMAZ 
Aşırı Güven Önyargısı: İşlem Hacmi ile Borsa Devir Hızı Işığında Borsa İstanbul Özelinde Bir 

Değerlendirme 

Ahmet Melik SAHABİ 
Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının Uzun Dönemde Firma Değeri Üzerindeki Etkisi: 

BİST İmalat-Sanayi Sektöründen Kanıtlar 

Room 3 | Session Moderator: Assoc. Prof. Hakan CAVLAK 

Hakan CAVLAK 
“Kâr”dan “Değer Yaratma”ya Geçiş, İşletmeler ve Paydaşlar İçin Bir Tehdit mi Yoksa Fırsat 

mı? Kurumsal Raporlama Açısından Bir Değerlendirme 

Oğuz Yusuf ATASEL 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve 

Muhasebe Muhafazakârlığı Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi 

Emine Serap KURT Döngüsel Ekonominin Muhasebe Mesleğine ve Kurumsal Raporlamaya Etkileri 

Room 4 | Session Moderator: Dr. Mesut ASLAN 

Nevzat GÜNGÖR Mapping of Auditors’ Professional Skepticism and Fraud Research: A Bibliometric Analysis 
Recep YILMAZ 

Tuğba Örs ONUR Sağlık Hizmetlerinin Maliyetlerin Hesaplanması Sorununa Çözüm Önerisi 

Gizem Çopur VARDAR IFRS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Açıklama Farklılıkları: 
BIST 100 ve FTSE 100 Karşılaştırması 
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Session 5 
20 January 2023 Friday 09.00 - 10.00 

Room 1 | Session Moderator: Dr. Fatih AYDIN 

Bilal BEKTAŞ 
Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Pişmanlık ve Islah Kurumları Harici Getirilen Etkin Pişmanlık 

Kurumu 

Abdullah ALP 
Sermayenin Pay Sahibine İade Yasağında “Sermaye” Unsurunun Olan Hukuk (“De Lege 

Lata”) ve Olması Gereken Hukuk (“De Lege Feranda”) Açısından Değerlendirilmesi 

Gözde PİŞKİN 
Payın Gerçek Değerinin Hesaplanmasına İlişkin Esas Sözleşme  Hükmünün Hakimi 

Bağlayıcılığı 

Adem ÖZER 
Erdal BAYAR 

Uluslararası Suçun “Yeşil Tonu”: Ekosid Tartışmaları 

Room 2 | Session Moderator: Assoc. Prof. İlknur BİLGEN 

Esra DEMİRBAŞ 
Tüketicilerin Sosyal Medyaya İlişkin İnançlarının Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi: 

Tutumun İnanç ve Davranış İlişkisinde Aracı Rolü 

Erkan GÜLTER Sosyal Medya Pazarlaması ve Marka Denkliği: Bir Meta Analizi İncelemesi 

Burçin KAPLAN 
Chaimae GRARİ 

The Impact of Social Media Marketing Activities on Brand Equity and Customer Response in 
Turkish Apparel Industry: A Comparative Study Between Turkish and Moroccan Customers 

Seyfettin ANMAÇ 
Çevrimdışı Marka Topluluklarından Sosyal Medya Marka Topluluklarına: Marka 

Topluluklarının Evrimi 

Room 3 | Session Moderator: Dr. Doğan BARAK 

İsmail BAŞARAN 
Duygu AKYÜZ 

Afet Yönetimi: TR81 Düzey 2 Bölge Planı Bağlamında Bir İnceleme 

Bilal ÇİLKAYA 
Ersin ERASLAN 

Eski Hükümlülerin İşgücü Piyasasına ve Sosyal Hayata Katılımda Yaşamış Oldukları Sorunlar, 
Niğde Açık Cezaevi Hükümlü ve Eski Hükümlülerine Yönelik Çalışma 

Yasemin Karatekin 
ALKOÇ 

İnsan Sermayesinin Kariyer Başarısındaki Etkisi Üzerine Bir Araştırma 

Turhan MOÇ 
Zamansal ve Mekânsal Adalet Algılarımız Örgüte Olan Bağlılığımızı Etkiler mi? Öğretmenler 

Üzerine Bir Araştırma 

İsmail KOÇ 
Sosyo-Ekonomik Hedefler Çerçevesinde Merkezi Yönetim Bütçesi Ar-Ge Harcamaların 

Değerlendirilmesi  

Room 4 | Session Moderator: Dr. Fatma GÖRGÜLÜ 

Omca ALTIN BREXIT’in Avrupa Birliği Üzerindeki Mevcut ve Olası Ekonomik Etkilerinin 
Değerlendirilmesi 

Aleyna Ece BODUK 
Müşerref BAYKAN Enerji Krizi ve Avrupa Birliği Enerji Güvenliği 

Serkan AYHAN Türkiye-AB Enerji Jeopolitiği Perspektifinde Karadeniz’in Stratejik Önemi 
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Session 6 
20 January 2023 Friday 10.10 - 11.10 

Room 1 | Session Moderator: Dr. Muhsin TAN 

Kerem Cevdet KURAL “Kriz Momentlerinde Refah Devletinin Devamlılığı ve Değişimi” Tematik Bağlamında 
Amerikan Siyasal Gelişim Okulu İncelemesi 

Fevzi KAÇER Türk Kamu Yönetiminin Denetiminde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun, Yeri ve 
Etkinliği 

Md Moynul AHSAN Land Management Practices in Bangladesh: Lessons from Türkiye 

Md Moynul AHSAN Post-Pandemic Asian Cities: City Planning and Governance Perspective 

Esra Çelebi ZENGİN 
Ali Davut ALKAN 

Yerel Hizmet Sunumunda Dijital Dönüşüm: TR71 Bölgesi Belediyelerinin E-Belediyecilik 
Uygulamaları 

Room 2 | Session Moderator: Asst. Prof. Yavuz TÜRKAN 

Zeynep AĞCA Devlet Üniversitelerinin Dijitalleşen Dünyaya Adaptasyonunda Sosyal Medyanın Rolü 

Yavuz TÜRKAN 
D. Bin Abdul RAZAK 

M. Omar 
MOHAMMED 

Sanal Gerçeklikten Gerçek Hayata: METAVERSE Vakıf 

Muhammet Burak 
DELİBAŞ 

Yapay Zekâ, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemlerini Dönüştürebilecek mi? 

Muhammet Burak 
DELİBAŞ 

Hüseyin HASTE 
Sosyal Bilimler Araştırmalarında Kullanılacak Karma Bir Yöntem: Q Yöntemi 

Room 3 | Session Moderator: Asst. Prof. Göktuğ ŞAHİN 

Dilek ATILGAN 
BRICS-T Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliği:  Yeni Nesil Panel Birim Kök 

Testlerinden Kanıtlar 
Ayşegül ŞAHİN 

Veysel KARAGÖL 
Kırılgan Ekonomilerde Reel ve Finansal Konjonktür Dalgalanmaları:  Panel Veri İle 

Nedensellik Analizi 

Melike TORUN Evaluating the Impact of Oil Prices on Turkish Economic Growth Using the NARDL Model 

Ömer DORU Merkezi ve Doğu Avrupa Geçiş Ekonomileri için AB Ekonomileriyle Gelir Yakınsaması Analizi 

Room 4 | Session Moderator: Asst. Prof. Yunus Emre AYNA 

Selçuk KOCA COVID-19 Pandemisinin İnsan Ticareti Üzerindeki Etkileri 

Fırat YALÇIN Türkiyedeki Göçmenlerin Kayıt Dışı İstihdamına İlişkin Bir İnceleme 

Berna Deniz DEMİR 
SARGUT 

Küresel Sistemin Sonu mu Revizyonu mu? 
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Session 7 
20 January 2023 Friday 11.20 - 12.20 

Room 1 | Session Moderator: Asst. Prof. Orhan GAFARLI 

Orhan GAFARLI Ukrayna Savaşı ve Küresel Güvenliğin Yeniden Dizaynı 
Recep ELMAS 
Özgür BOZAN 

Mehmet Nazım UYGUR 

Enemies of The New Global Economy: An Ethical Political Approach to War, Pandemic and 
Other 

Hakan KIYICI Çatışma Çözümsüzlüğünde Günümüz İç Savaşlarının Değı̇şen Doğası 
Ümmügülsüm 

SARILAR Doğu Akdeniz’in Jeopolitiği ve Deniz Yetki Alanının İncelenmesi 

Room 2 | Session Moderator: Asst. Prof. Metin TOPTAŞ 

Teoman Berkay AYAZ 
Emrah SEZER 

Ahmet Erkan ÇELİK 
Potansiyel Müşteri Segmentasyonu Uygulaması 

Hatice TEKİN Perakende Atmosferinde Müşteri Deneyimsel Değerinin Boyutları ve Etkileri 

Orçun BAKIR 
Metin TOPTAŞ 

Diyetisyen Hizmeti Sunumunun Fitness Merkezlerinde Hizmet Kalitesi Algısı ve 
Müşteri Motivasyonuna İlişkin Rolü 

Selçuk Yasin YILDIZ 
Hedonizm, Bilinçli Tüketim ve İçgüdüsel Satın Alma Etkileşimi: 

Tüketici Psikolojisinden İçgörüler 

Room 3 | Session Moderator: Assoc. Prof. Zeki AKBAKAY 

Füsun Çelebi BOZ 
Tuğba Örs ONUR 

Çevre Vergileri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki BRICS ve 
MINT Ülkeleri Üzerine Bir Analiz 

Haluk YERGİN 
Kaan YİĞENOĞLU 

Nida GÜNSAN 
COVID-19 Pandemisinin Ekonomi Politikası Belirsizliklerine Etkisi 

Maya MOALLA Seçilmiş Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Büyüme Belirleyicileri 

Elif Tuğçe 
BOZDUMAN 
Birol ERKAN 

PIIGS Ülkelerinde Lojistik Performansın Ekonomik Karmaşıklığa Etkisi 

Room 4 | Session Moderator: Asst. Prof. Habibe TEMİZSU 

Marziye MEMMEDLİ 
Hilal AKGÜLLER Bolşevik Devrimi Sonrası Rus - İran İlişkileri 

Ahmet SAPMAZ 
Sina KISACIK Rusya Federasyonu, Ukrayna Yönelik Askeri Harekâtında Nükleer Silah Kullanabilir mi? 

Kahraman SÜVARİ 2022 Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme (NSYO) Antlaşması Gözden Geçirme 
Konferansına İlişkin Bir Değerlendirme 

Erdal BAYAR 
Adem ÖZER Fırsat ve Tehdit Ekseninde Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması 
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Session 8 
20 January 2023 Friday 14.00 - 15.00 

Room 1 | Session Moderator: Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ 

İsmail AKBAŞ 
Anonim Ortaklığın Çağrı Usulüne Uyulmadan Yapılan Genel Kurul Toplantısı İçin Bakanlık 

Temsilcisinin Görevlendirilmesi Talebi 

Selman Yavuz GÖKCE Limited Şirkette Çıkar Çatışmalarına Bir Kalkan Olarak Bağlılık Yükümlülüğü 

Abdullah YOLCU Yargı Bağımsızlığı ve Yargı Kararlarının Ekonomik Gelişime Etkisi: Türkiye Örneği 

Fatma GÖRGÜLÜ 
Zincir Marketler İle Tedarikçi Teşebbüslerin Fiyatlama Davranışlarına İlişkin Rekabet Kurulu 

Tarafından Verilen Kararların Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğu Kapsamında 
Değerlendirilmesi 

Room 2 | Session Moderator: Assoc. Prof. Murat AKTAN 

Şafak ALTAY 
U-Ticaret Perspektifinden Bir Girişimin Değerlendirilmesi: 

TOGG-Use Case Mobility Örneği 

Sercan MOLLAOĞLU 
Türkiye’de Pandemi Sonrası Kamu Bankaları Ekseninde Dijitalleşme ve 

Sosyal Medyanın Pazarlama Faaliyetlerine Etkisi 
İbrahim AYDIN 
Zübeyir ÇELİK 

Drone ile Teslimata Yönelik Algılanan Güvenin Kullanım Niyeti Üzerindeki Etkisinde 
Algılanan Risk ve Ağızdan Ağıza İletişimin Aracılık Rollerinin Araştırılması 

Selçuk Yasin YILDIZ Bu Bluz Size Çok Yakıştı: Çevrim İçi Hazır Giyim Alışverişlerinde Sadakate Giden Yol 

Room 3 | Session Moderator: Dr. Ahmet Melik SAHABİ 

Bahar OĞUL Bankacılık ve Sigortacılık Faaliyetlerinde Risk Yönetimi 

Fatih DEMİRCİOĞLU Rezerv Para Olarak Bitcoin: Belirsizlikler, Riskler ve Fırsatlar 

Uğur ÇOBAN 
Semra CAMUKA 

İslam Ekonomisi Işığında Tarımsal Krizlerin Çözümü için S-CROP Modeli 

Bilal BEKTAŞ 
Cengiz GÜNEY 

Vergi Kaçakçılığı (Tax Evasion) Kavramına Genel Bir Bakış ve Web of Science (WOS) 
Kapsamında Bir Bibliometrik Analiz 

Room 4 | Session Moderator: Asst. Prof. Aydoğan KUTLU 

Sinem ARSLAN COVID-19 Salgını ve Tunus’ta Otoriterleşme Temayülü 

Aydoğan KUTLU COVID-19 Salgını ve Popülizmin Geleceği 

Celal Oral ÖZDEMİR 2008 Finans Krizi Sonrası İspanya Siyasetindeki Dönüşüm ve Seçim Sonuçlarına Etkileri 

Hüdayi SAYIN 
Kerem YILDIRAK 

Siyasal Modernleşme Kuramı Çerçevesinde 1995 ve 2023 Yıllarındaki Parti Yöneticilerinin 
Siyasal Katılım Davranışlarındaki Değişimlerin Malatya Örneği Üzerinde Değerlendirilmesi 
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Session 9 
20 January 2023 Friday 15.10 - 16.10 

Room 1 | Session Moderator: Dr. Yunus Emre KARACA 

Berna Deniz DEMİR 
SARGUT 

Kübra GÜMÜŞ 
COVID-19 Salgınında ve Sonrasında Kadınlar 

Gazel ULUER Looking for Freedom: Progressive Women's Association 

Mahmut BİNGÖL Pandemi Sonrası Milli Eğitim Stratejik Planlaması Üzerine Literatür Çalışması 

Halil Emre DENİŞ Sanal Gerçekliğin Türk Siyasal Hayatında Kullanımı: Türkverse 

Room 2 | Session Moderator: Asst. Prof. Zübeyir ÇELİK 

Abdullah Oktay DÜNDAR 
Halit KAYA 

COVID-19 Döneminde Türk Kargo (Paket ve Dosya Taşımacılığı) Sektöründeki Gelişmeler 

Hümeyra ÇAPARLAR COVID-19’un Hayat Sigortası Üretim Oranları Üzerindeki Etkisi 

Saim AYDIN COVID-19 Pandemisi Sonrası Marka Sadakatine Dair Bir Literatür Taraması 

Resul GÜLEÇ 
Fazıl Nazım KAYMAK 

Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Sürecinde Karşılaştıkları Riskler, Zorluklar ve Mücadele Yöntemleri: 
Nitel Bir Alan Araştırması 

Room 3 | Session Moderator: Dr. Doğan BARAK 

Dilek VEYSİKARANİ 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle İncelenmesi: Avrupa Birliği 

Ülkeleri Örneği 

Mehmet Sadık AYDIN Yükseköğretim ve Kalkınma: 2000 Sonrası OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme 

Abdulvahap YOĞUNLU Altıncı Bölgede Yer Alan İllerin Teşvik Sistemi Performanslarının Analizi 

Ersin ERASLAN 
Ali Davut ALKAN 

Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma 

Gülşah GENEŞ Kredi Genişlemesi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki 

Room 4 | Session Moderator: Assoc. Prof. Mehmet GÜVEN 

Mustafa İsmail ERTÜRK 
Resul GÜLEÇ 

Mehmet YILDIRIM 
Suriyeli Mülteci Girişimciliği ve İnovasyonu Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep İli Örneği 

Perihan Eren BANA Örgütlerde Sosyal İklim Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması 

Beyza KADIOĞLU 
İrem İLÇİN 

Kenan ORÇANLI 
PSI ve TOPSIS Yöntemleri ile Personel Seçimi 

Ebru AYKAN 
Fatma KOCATÜRK 

Z Kuşağı Aidiyet Duygusu ve İş Tatmini İlişkisi: Mobilya Sektöründe Bir Çalışma 

Cumali KILIÇ Küreselleşme ve Teknolojik Gelişmeler Perspektifinden Örgütsel Stres ve Performans İlişkisi 
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RECTOR’S MESSAGE 

 

The 2nd International Congress of Economics and 
Administrative Sciences, organized by our university, is 
taking place with the theme of 'New Threats and 
Opportunities in Global Politics and Economy' as we 
enter the year 2023.  

The high interest in the congress at the national and 
international levels is very pleasing. 

Indeed, we live in an era of political, social, economic 
and even environmental uncertainties, sometimes 
referred to as the "perfect storm".  

The crisis process, adorned with the uncertainties in question, is felt more and more intensely at the global 
level.  

The theme of the congress and the issues discussed are of great importance in this respect.  

In this sense, I would like to thank all the scholars who participated in the congress and made valuable 
contributions to the academic discussions. 

I congratulate our Faculty of Economics and Administrative Sciences for organizing such an important and 
comprehensive congress and thank everyone who contributed to the congress. 

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK 
Rector, 
Bingöl University 
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VICE-RECTOR’S MESSAGE 

 

Dear President of the Turkish Higher Education Quality Council, 
Dear Rector, Dear Professors, esteemed scholars, distinguished 
colleagues, and our esteemed participants; We are excited to be here 
today with you for the 2nd International Congress on Economics 
and Administrative Sciences, which we held for the first time with 
the organization of our University’s Faculty of Economics and 
Administrative Sciences in November 2021. 

Especially in the wake of the pandemic that we recently 
experienced, the economic difficulties arising in our country and 
the world, and the energy-based problems that the world needs 
every day, have become severe problems in recent years.  

However, on the other hand, various threats, such as the migrant crisis caused by people trying to leave their 
countries and migrate to developed countries, also stand before us as fundamental problems that need to be 
solved globally.  

It is precisely at this point that we hope this conference will contribute to solving these problems and wish it 
a success.  

I want to thank all my colleagues who made this conference possible and all those who contributed. Dear the 
President of the Turkish Higher Education Quality Council, Dear Rector, dear distinguished guests, 
participants and Colleagues, I thank you for your participation, and I offer my respect and love. 

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN 
Vice-Rector, 
Bingöl University
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DEAN’S MESSAGE 

 

Dear Rector, vice-rectors, distinguished faculty members and 
distinguished guests, welcome to our congress organized by Bingöl 
University Faculty of Economics and Administrative Sciences.  

The theme of this year's congress is ‘New Threats and 
Opportunities in Global Politics and Economy’. This theme 
essentially describes the multiple and broad crisis situations we 
have been in for a long time. 

In November 2021, we held the first congress under the crisis, 
uncertainty, and interrogations theme. In this congress, we plan to 
discuss the deepening effects of this absolute general crisis, which spreads in waves, from political, social and 
economic perspectives. 

In our congress, not only the crisis and uncertainties in question, that is, not only this crisis environment but 
also the search for solutions for the struggle, will be discussed. 

In this sense, I hope that our congress will contribute, albeit modestly, to sustainable academic and theoretical 
research on a more humane and livable planet. 

I would like to thank all the participants who will make presentations at the congress and all the friends who 
contributed to the realization of the congress. 

Prof. Dr. Ersin ERKAN 

Dean of the Faculty of Economics and Administrative Sciences 

Bingöl University
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 Economy and Politics in Postmodern Days: 
Artificial Problems, Responsible Technologies 

Ahmet KOÇAK1 
Bingöl University, Türkiye 

 

Dear Ladies and Gentlemen, 

It is our pleasure to welcome you all to this congress, held by Bingöl University on the topic of new threats 
and opportunities in the global economy and politics. We are proud to host this important event virtually 
and bring together experts and leaders from around the world to discuss these critical issues. In an era of rapid 
change and globalization, it is more important than ever to understand the forces shaping our world and to 
explore the new threats and opportunities that lie ahead. Whether it's economic disparities, political 
instability, technological advancements, or environmental concerns, we must come together to address these 
challenges and seize the opportunities for growth and progress. This congress provides a unique platform for 
interdisciplinary discussion, exchange of ideas and collaboration. I have no doubt that we will leave this 
congress with a deeper appreciation of the complexities of the issues at hand and with a renewed sense of 
purpose to tackle them. So let us begin this exciting journey together, and let us work towards creating a better 
future for all. 

Thank you. 

The sentences you have read so far belonged to artificial intelligence. Without any interference. 

As individuals, companies, countries and the whole world, we are going through extremely post-modern days. 
We are no longer discussing the speed and capacity of smart devices but their responsibility and morality. The 
development of intelligent systems that have been trained and have moral boundaries is terrific. It is exemplary 
to compare the understanding of freedom of expression in a country where a holy book is allowed to be 
burned with the artificial intelligence system. We cannot remain indifferent to such macro and micro 
turbulences; that is why we held this event, one of the first international congresses of 2023 in economics and 
administrative sciences.  

We are proud to contribute to the academic discussion on global threats and opportunities in politics and 
economy with 144 papers in four virtual saloons in two days. It was a very inspiring event with the 
participation of speakers and listeners from Austria, England, Croatia, Ukraine, Morocco, Malaysia, America, 
Bangladesh, United Arab Emirates, Canada and Türkiye. In the opening program, the speeches of valuable 
guests and academicians showed us new horizons. Listening to engaging and inspiring papers about business 
strategies, energy policies, branding, the metaverse, immigrant movements, stock markets, supply chains, and 
governments opened different windows in our minds. We also witnessed new postgraduate students and 
colleagues present their first career papers. 
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It is assumed that the Covid-19 pandemic has lost its effect, but many consumer behaviours, products and 
services and technology we experienced during the lockdown days are entered our lives permanently. For 
individuals and governments, the cost and movement of money are a significant focus. How technologies 
such as blockchain will transform industries globally has become a critical study area. In parallel, there are 
global losses caused by innovation, which we call good and valuable. Drones have incredible interest, from 
trade to the defence industry. The reach of e-commerce and artificial intelligence is evolving to the point that 
it must be addressed for everyone. 

How to uncover, share and market new energy resources is a matter of great debate. Europe's energy security 
and the ownership of energy resources in the Mediterranean and Black Seas, strategically important enough 
to shape global politics, is a major geopolitical tension point. On the other hand, increasing global security 
risks, tax evasion, international migration due to climate change and destabilization of countries have been a 
significant source of concern. 

The unpredictability and complexity of the human took on more dimensions. There are new software and 
game-changing approaches in social sciences to understand society. Billions of people who have experienced 
the fear of the pandemic want to live a healthy life both physically and integrated into the virtual world. While 
people pride themselves on being loyal customers of classic brands, they also look for ways to gain new 
experiences with new ones with unlimited freedom and prosperity. 

A poet in ancient times, who advised people to care about the problems of the society they live in, said, “Dear 
friend, go to the bazaar and buy yourself a trouble; If you can't find it, come and borrow it from me." So, as 
three young academics, we undertook the organization of this online event and the editor of this congress 
book. Even if we are not a cure for the world's problems in 2023, we took it upon ourselves to organize this 
event to be at least remembered as people who do good to humanity. 

We should meet again for the third congress to discuss the most up-to-date, critical issues in economics and 
administrative sciences. 

Kind regards. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Asst. Prof., Department of Business, Bingöl University, Türkiye, ahmetkocak@bingol.edu.tr, ORCID:0000-0003-4376-4337 
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Dr. Ahmet KOÇAK’s Biography 

Dr Koçak is an alumnus of Istanbul University's Faculty of Business 
Administration. He had an internship at the Turkish Grand National 
Assembly. He studied academic and business English in the UK. He has 
worked for an international consortium in England, a consulting firm, and 
an automotive business. With his international experience and family 
business background, he started his academic career in 2010 as a Research 
Assistant to the Production Management and Marketing Department at 
Bingöl University. He worked at Marmara University between 2011-2018, 
and received his MSc degree in 2013 and PhD in 2019. He assisted various 
undergraduate and graduate courses such as Marketing Research, Global 
Marketing, International Marketing, Database Marketing, and Sabancı 
Business Seminars. 

As of 2019, Dr. Koçak started to teach marketing courses and to work in various administrative roles, such as 
Deputy Coordinator at the Quality Management of Rectorate and Strategy Development Group. In 
addition, he worked as an assistant editor in the Journal of the Institute of Social Sciences and language editor 
in the Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences.  

Dr Koçak was appointed Assistant Professor to the division of Production Management and Marketing at 
the Department of Business in 2022. His primary research and interests are country branding, international 
marketing and artificial intelligence. He has Turkish and English studies published in international 
publishing houses and journals and presented at international scientific meetings. 
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Adapting to the Changing Global Economy: New Risks and Opportunities 

Mustafa NAİMOĞLU1  
Bingöl University, Türkiye 

 
The global economy is constantly changing and presents both threats and new opportunities for businesses, 
governments, and individuals. With the rapid developments in digital technology, the speed and scope of 
economic activities have increased, providing new opportunities for growth and development. At the same 
time, digital transformation has led to the emergence of new economic risks, from cybercrime to the 
disruption of traditional business models. The emergence of new markets and the change in global economic 
power have further complicated the picture, presenting both new risks and new opportunities for economies. 
To make the most of these opportunities and mitigate potential threats, economies must remain agile and 
adaptable, and be aware of the risks and opportunities posed by the changing global economy. 

Developing technology has caused artificial intelligence to take place more in daily life. For example, 
automation and machine learning have the potential to replace certain types of human labor, causing job 
losses and economic disruption, as well as creating new markets and products. On the other hand, developing 
technology has caused more electronic devices to enter daily life. This situation, on the other hand, increased 
the energy demand further and increased the use of fossil fuels, which have the largest share of the total energy 
resources. Increasing use of fossil fuels has caused climate change. 

Climate change has brought with it a host of new economic threats and opportunities. The costs of adapting 
to and mitigating their impacts, such as rising sea levels, droughts and floods, pose a major challenge for 
governments and businesses. On the other hand, the development of new green technologies such as 
renewable energy sources offers businesses and economies a potential source of growth. To remain 
competitive, governments must develop strategies that can effectively address these new economic threats and 
opportunities. Regulatory measures and incentives are therefore important for governments to encourage the 
adoption of emerging technologies, new ways of doing business, and new investment opportunities. In 
addition, governments should strive to ensure that these changes are implemented in a socially responsible 
and equitable manner. Ultimately, governments must continue to take proactive steps to ensure their 
economies remain resilient and take advantage of new economic opportunities as they arise. 

 

 

 

 

 

 
1 Dr., Department of Economics, Bingöl University, mustafanaimoglu@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9684-159X
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Dr. Mustafa NAIMOGLU’s Biography 

Mustafa NAİMOĞLU is an expert in mathematics and 
economics. He received his master's degree in Mathematics from 
Türkiye/Sivas Cumhuriyet University. He received his doctorate 
degree in economics from Türkiye/Sakarya University. 

Dr. NAİMOĞLU's main scientific interests include Energy 
Economics, Microeconomics, Macroeconomics, and 
econometrics. He has publications in internationally accepted 
journals, which are in the top rankings in the world, and their 
number is increasing. He has studies that shed light on issues 
related to energy efficiency, economy, and climate change, 
especially for emerging economies that have a special position 
among developing countries. He has also co-authored more than 
50 publications in various national and international journals and booklets of prestigious conferences. He is 
currently Lecturer with PhD in the Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative 
Sciences, Bingöl University, Türkiye.
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The Global Crisis of 2020: Worldwide Implications of the COVID-19 
Pandemic 

Yunus Emre KARACA1 
Bingöl University, Türkiye 

 
After the COVID-19 outbreak in early 2020, the world is facing with rapid change and challenges. The virus, 
along with its resulting violence and strife, has made for an unpredictable and volatile environment. Existing 
global issues such as immigration, poverty, terrorism, and human rights violations are being exacerbated by 
the crisis, and new threats such as cyber and health security have been added to the mix. However, 
international organizations like the United Nations, European Union, and Council of Europe have been 
unable to effectively address the issues. Furthermore, new concepts such as artificial intelligence, blockchain, 
and the metaverse have arisen in this new era, and the Russian invasion of Ukraine in 2022 has brought the 
risk of nuclear war to the table. In light of these issues and events, Bingöl University Faculty of Economics 
and Administrative Sciences is hosting a congress to discuss the new threats, opportunities, and possibilities 
in global politics and economy. We hope that this scientific study, which includes more than 150 scientists 
from 10 different countries and which we edited, will contribute to the field. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dr., Department of Political Science and Public Administration, Bingöl University, yekaraca@bingol.edu.tr, ORCID: 
http://orcid.org/0000-0003-3148-3669.
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Dr. Yunus Emre KARACA’s Biography 

Yunus Emre Karaca is an international relations expert. He 
graduated from Selcuk University, Department of International 
Relations. He received his MA in European Politics at 
University of Sussex. He received his doctorate from the 
Department of Political and Social Sciences, İnönü University. 
He has scientific studies in international books, journals, and 
conferences in the fields of international security, international 
relations, and the European Union. He is currently Lecturer 
with PhD at the Department of Political Science of Public 
Administrative  at Bingöl University. 
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Women’s Rights as Human Rights: Where Have We Arrived? 

Prof. Antonija PETRIČUŠIĆ 
University of Zagreb, Croatia 

 
In this session, I will offer an assessment of international legal norms that address gender-based discrimination 
and are providing specific protections for women’s rights. 

A famous saying goes: “Women's rights are human rights.” Indeed, in the past decades, a number of 
international norms that are focused on the protection and promotion of the rights of women developed in 
the framework of the United Nations (UN), the Council of Europe (CoE), the Organization of American 
States (OAS), and the African Union. Equality between women and men has become a contractual obligation 
of all member states. 

All these, global and regional, human rights systems have developed at least some of the international legal 
norms that should result in national governmental changes in legislation and public policies that should 
contribute to gender equality. Yet, multilateral legal instruments are not sufficient means for achieving the 
advancement and empowerment of women and the effective realization of gender equality, and it is crucial 
that women’s human rights are protected at the domestic level. Constitutional provisions on gender equality, 
or laws that guarantee equal rights to confer citizenship, that prohibit discrimination against women, that 
tackle gender-based violence and sexual violence and harassment, that encourage women's participation at all 
levels of decision-making, or that mandating quotas are key elements in ensuring women have equal legal 
rights and their protection. 

The existence of these legal instruments, as well as the efforts of women activists across the globe, have resulted 
in a conviction shared by governments in a number of states that gender equality is central to the protection 
of human rights, but also to the functioning of democracy and respect for the rule of law. Gender equality is 
moreover more and more perceived also as a tool for achieving economic growth and competitiveness. 

However, a compatible legal framework does not necessarily translate to societal changes and does not 
transform discriminatory social institutions, laws, cultural norms and community practices. Only the 
integration of a gender perspective into the preparation, design, implementation, monitoring and evaluation 
of public policies can help to transform the structures that underpin inequality and discrimination of women. 
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Prof. Antonija PETRIČUŠIĆ’s Biography 

Antonija Petričušić is an Associate Professor at the Chair of Sociology, 
Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia. In addition, she is a 
visiting professor and a member of the International Academic 
Council of the European Regional Master's Programme in 
Democracy and Human Rights in South East Europe. 

In the current academic year, she is a Fulbright Visiting Scholar at the 
University of Minnesota Law School. There she is researching the 
consequences of conservative legal mobilization on women’s rights in 
the United States and in Croatia and lectures on International 
Women's Human Rights. 

From 2018 to 2022, she served as an expert in the Council of Europe's 
Advisory Committee Framework Convention for the Protection of 
National Minorities in respect of Croatia, where she acted as this monitoring body's gender equality 
rapporteur. In the past, she was also a member of the Croatian Ombudswoman’s Human Rights Council. 

For her significant contribution to gender equality and social justice in Croatia in 2020, she was awarded the 
Fierce Women Award. 

Her main scientific interests include the rights of national minorities, ethnoreligious nationalism, diversity 
management, gender equality, women's rights and women empowerment. 
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Global Opportunities and Threats: 
Why a new treaty on the rights of minorities is needed 

Dr. Fernand DE VARENNES 
United Nations Special Rapporteur on Minority Issues 

 

I am delighted to be with you even if it is virtual, I am honoured to be invited by the organizers of 
Bingöl University to discuss the global opportunity and threats with the issue of whether we need a 
new human rights instrument international law to protect minorities. The international community 
has faced the greatest threats for decades.  

The world today is more unstable, feels more threatened, and is experiencing more inequality than 
it has for decades. I want to emphasize that not everyone is threatened equally. For example, the 
climate crises will more severely disproportionally impact indigenous linguistic minorities, 
particularly those living the coastal communities. Not quite distant future, these will be forced to 
migrate because of rising water levels. It has been predicted that this could be the final nail in the 
coffin of local expression.  

For half of the spoken languages in the world by the end of the century and with them, the 
knowledge they represent will be extinct. All of them are essentially indigenous minority languages. 
A few months ago, Antonio Guterres, secretary-general of the United Nations, acknowledged at the 
United Nations General Assembly in New York during the thirtieth anniversary of the adoption of 
the UN declaration on the rights of minorities that the time had come to show leadership in the 
protection of minorities. Because the UN had to address the international community's inaction and 
negligence in the protection of minorities.  

And let me repeat what his admission, the global community has failed by inaction and even 
negligence to protect the human rights of minorities. Minorities not only continue to face the denial 
of their human rights at every corner of the globe, but their situation is not improving. More than 
three-quarters are stateless. Those who have no citizenship of any country who therefore 
marginalized and vulnerable. The numbers and proportions are increasing. This is not an accident 
and is not coincidental. It is increasing because no one has attempted to prevent denying citizenship 
to certain minorities, such as the Rohingya in Myanmar. The Rohingya represent one million 
stateless people.  

That is a very high percentage of the entire world's stateless population. It is a specific religious, and 
ethnic minority denied citizenship by the government. Russian-speaking minorities in Latvia and 
Estonia are the largest group of stateless people in Europe. In many countries, minorities face-to-face 
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hate speeches and hate crimes, particularly hate speeches on social media. Anti-semitism, 
Islamophobia, anti-Asian, and racism against black minorities and indigenous people, are the main 
targets proportionally hate speeches in social media. The current global context is an unstable and 
uncertain world. This is one of the greatest threats we are facing. Currently, we have more violent 
conflict in the world than at any time past thirty years.  

We are marking this year the thirtieth anniversary of the adoption of the UN declaration on the 
rights of minorities. We can be hopeful and optimistic. Thirty years ago, when the declaration was 
adopted, it was adopted during the period of dramatic changes and dramatic upheavals in the 1980s 
and in the early 1990s. It was a particularly dark period that required and resulted in significant 
political and legal efforts and progress. It led not only to the adoption UN declaration on the rights 
of minorities but also instruments and treaties such as the Council of Europe, The Framework 
Convention for the Protection of National Minorities, and the adoption of Copenhagen Criteria. 
So maybe we have an opportunity. This opportunity to complete an unfinished story. This 
anniversary can be an opportunity to move forward. 
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Dr Fernand DE VARENNES’s Biography 

Fernand de Varennes is Visiting Professor at the Université 
Catholique de Lyon (France), Vytautas Magnus University, 
Kaunas (Lithuania) and the National University of Ireland, 
Galway (Ireland). He was appointed United Nations Special 
Rapporteur on Minority Issues by the Human Rights Council and 
assumed his functions on 1 August 2017.  

Fernand de Varennes’ work and commitment focus on the human 
rights of minorities, as well as the prevention of ethnic conflicts, 
the rights of migrants, the relationship between ethnicity, human 
rights and democracies, and the use of federalism and other forms 
of autonomy arrangements to balance competing cultural 
interests.  

His contributions on these topics in many parts of the world, including as a professor for almost 20 years at 
Murdoch University in Australia, and as a guest professor at the following institutions in Africa, Asia and 
Europe: Åbo Academy, Dato Bunka University, Ethiopian Civil Service University, Gakushuin University, 
Peking University, Seikei University, Universitas Pelita Harapan, Universitas Sam Ratulangi, Université de la 
Réunion, University of Hong Kong, University of Pretoria, and Vytautas Magnus University.  

He has more than 250 publications globally in some 30 languages. Fernand de Varennes holds degrees from 
the Université de Moncton (LLB, 1988), the London School of Economics and Political Science (LLM, 
1992), and the Rijksuniversiteit Limburg (becoming in 1996 the University of Maastricht, Dr Juris, 1996). 

 



2nd International Congress on Economics and Administrative Sciences 
January, 19-20, 2023, Bingöl University 

Abstract Book 
 

          42 

 

The Convergence of Biological and Artificial Intelligence: Opportunities and 
Threats 

Prof. Ibrahim KUSHCHU 
TheNextMinds, United Kingdom 

 
This talk will present trans-intelligence – the convergence of biological and artificial Intelligence and how 
these extreme developments in Artificial Intelligence influence the future of life.  

The presentation will set the scene in the context of developments in various interrelated and critical 
technologies, such as advances in telecommunications (5G and 6G), neuro-technology (brain and machine 
interfaces) and DNA modifications (CRISPR), digital transformation infrastructures (AI, metaverse, the 
cloud and IoT) for the administration of economics, businesses and society.  

The talk will show scientific and applied evidence of where artificial intelligence (AI) is increasingly utilizing 
and merging with various biological organs and forms, and how biological, especially human, intelligence is 
being extended to and with intelligent machines and devices.  

While it is now possible to achieve brain2brain communications, it is also being possible to create intelligence 
in, sometimes completely new, artificial organics forms. In this way, a new area of “trans-intelligence” 
between natural and artificial is emerging. This cutting-edge trajectory of AI evolution has significant 
implications for the future of intelligence that will shape our daily, social and business lives.  

The talk will visit implications based on a number of critical observations where trans-intelligence brings in 
various opportunities and challenges to successfully create digital transformations of social and business life 
as we know it.  

Trans-intelligence, for example, will have an influence in many areas of life, including wealth management; 
definitions of human, skills, work and workers; and new design principles for society under the shadow of 
technological breakthroughs. It will then conclude with a critical evaluation of “what is it like to be at the 
convergence of man and machine?”. 
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Prof. Ibrahim KUSHCHU’s Biography  

Prof. Kushchu is an expert on management systems and Artificial 
Intelligence (AI). He holds a first degree (BSc.) in Management 
and an MBA. He also has a Master`s degree (MSc.) in AI from the 
University of Edinburgh, United Kingdom.  

He was awarded a PhD degree in Evolutionary Artificial 
Intelligence from the University of Sussex, UK. Combining his 
Management studies and his expertise in Artificial Intelligence, 
Prof. Kushchu has been working for Business Schools both in the 
UK and in Japan and teaching various Information 
Communication Technology courses especially related to 
electronic business and mobile business.  

Prof. Kushchu is an internationally recognised and pioneering researcher in developing the Mobile 
Government field by bringing to light the issues related to the use of mobile technologies in electronic 
government. 

He has edited and co-authored three books and has more than 35 publications in various international 
journals and in the proceedings of reputable conferences.  

He is also active in the international community of researchers through organizing, chairing, co-chairing 
various international conferences, and serving on committees. He also worked with various multi-national 
companies, including CISCO, NOKIA and NTT DoCoMo, for various educational events, research and 
consultancy projects.
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Transformation of Sustainable Development Goals of Ukrainian Business in 
Wartime 

Prof. Nataliia KRASNOKUTSKA 
National Technical University, Ukraine 

 
The war became a huge challenge for the Ukrainian economy, which from today's standpoint happens to be 
not fragile and, in a certain way, adapts to wartime. The purpose of the study is to examine the general 
economic context in which Ukrainian business was forced to work, survive, and sometimes develop during 
the war, as well as to test the hypothesis regarding the relevance of sustainable development goals (SDGs) 
context for Ukrainian business under martial law. 

The first direction is necessary for understanding the peculiarities and challenges of the environment, and the 
second is for examining the prospects of socio-economic changes and business sentiments regarding the SDGs 
implementation. As a result of qualitative (observations) and quantitative research methods (sampling 
method, descriptive analysis), it is found that the war became a serious challenge for Ukrainian society and 
had a significant negative impact on economic processes. The most destructive consequences of the impact 
on the economy were the increase in unemployment; the displacement of about 7 million Ukrainians abroad 
and within the country, which caused significant real and potential workforce losses; loss of economic 
potential of the eastern regions, etc. Economic and social challenges have especially aggravated the issue of the 
business's responsibility to society. If just a year ago, security issues were considered mostly in the context of 
solving environmental pollution problems or global warming, today the issue of life safety, life support of the 
socially vulnerable population, and meeting the needs of the army has become the most pressing issue.  

A sample of 15 companies, which were catalysts of sustainable development in Ukraine until 2022, was 
chosen for the study. The investigated companies in the pre-war period mostly implemented practices of 
achieving good health goals, decent work and economic growth goals, and responsible consumption and 
production goals. The main practices included the purchase of medical equipment, support for employees in 
sports, their medical insurance, and measures aimed at responsible consumption. Currently, only 10 of the 
15 investigated companies are still active, the others are located in the areas of military operations or 
temporarily occupied territories. Practices implemented by selected companies in wartime have changed 
significantly and are aimed at material and financial assistance to the Armed Forces of Ukraine, territorial 
defence units, volunteers, the Red Cross in Ukraine and neighbouring countries that accept refugees, 
assistance to the population with water, food products, medicine, etc. 

The results of the study proved that the implementation of social initiatives and numerous projects in the 
field of security has obviously created a new cluster of Ukrainian businesses that is sufficiently flexible and 
responsible, which indicates the formation of decent Ukrainian practices and business models in the field of 
SDGs.  
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Changing Firm Dynamics in the New World Order 

Prof. Dr A. Ercan GEGEZ 
Istanbul Arel University, Türkiye 

 
As a marketing professor, I will look at the issues from a micro and firms perspective. Many of the things 
mentioned about uncertainty are also experienced in the business world as well. Many things have changed 
in the business. 

First of all, we are all witnessing a change in the way of working. The trend of working from home instead of 
bringing them to the office actually existed before but was not widespread. With the COVID-19 pandemic, 
this type of work has increased drastically. While online meetings were almost nonexistent before the 
pandemic, now they have become a part of our lives. Even if the pandemic is over, online meetings will be in 
our lives permanently. When we met at the first online meeting, we all asked, "How will the meeting 
atmosphere be provided?". But today, it has become indispensable. This has brought many advantages to 
firms, such as cost savings and the elimination of location differences. 

On the other hand, it also revealed that mentalities need to change. It has been understood that when you 
bring an employee to the office, it cannot be guaranteed 100% efficiency.  Companies, especially in the USA, 
started to focus on the notion of efficiency instead of working hours. This revealed that working from home 
is a better trend if the productivity of people working in the office between 9 am and 5 pm is lower than that 
of remote workers who work from home and manage their time wisely. This also saves a lot of money. For 
example, as a company, it eliminates the need to provide transportation services, meals, and offices.  

The rapid acquisition and loss of competitive advantage are other critical issues we have been recently 
experiencing. Significant changes have occurred in the way we work. This was also one of the concepts that 
paved the way for international and multinational companies. Competition has evolved to a different point, 
going beyond what is described in Porter's Five Forces. In the past, the competitive advantages held by the 
companies provided benefits for decades. Now it has come to such a point that the competition has started 
to go to a more uncertain level. Today, competition between products has turned into a simple issue that 
means nothing to us. We have come to talk about the competition in the ways of doing business. Various new 
challenges have emerged, such as competition between business methods rather than products. In addition 
to new concepts such as the sharing economy, competition and business models are competing.  

Now, it only makes sense if a company takes the power of its own network behind it. A company can produce 
great products, but great products are only useful if your supply chain and distribution channel are sufficient. 
Therefore, the concept of competition started to become a network competition. No matter how good you 
are, the better the network you are in, the better. These situations are among the most actual and critical 
concepts that we will encounter soon. 

Companies are now focusing on customer details. In the past, all we needed was data, and there was a great 
need for data. Because there was no data and the data remained very superficial. Now, this problem has 
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evolved to another side. There is so much data now that it has come to the point of making correct inferences 
by using such a large amount of data correctly. Companies that do this correctly can take important steps. 

SAP started collecting experience data after acquiring Qualtrics and has created a system that makes a brand-
new experience for companies or organisations by blending its operational data (O Data) with its experience 
data (X Data). For example, while travelling on a plane, the route a passenger goes or the seat passenger sits on 
entirely creates O, Operational Data. What originates from experience is X, Experience Data; this is when a 
person tweets before the departure of the plane.  For example, by tweeting like "This seat is so narrow" or "I 
don't like this food", these tweets appear in the system immediately, and the company reacts to them instantly. 
Here, businesses can step in and upgrade this person to Business Class. That is, you are trying to satisfy the 
passenger. There is a term in the business called the customer life cycle. If that customer is valuable to you and 
your company, if he/she brings good earnings, and you want to retain this customer, you need to be able to 
use this instant data. Currently, companies obtain and use this data. However, there is a fundamental criterion 
which is to respond instantly. To define economies in the new world, there is now a new concept of 
competition; speed economy. Whatever you do today, you will lose if you are not fast. 

Disney’s magic band wristbands have radio frequency identification technology that provides the ability to 
enter the park, gain priority access to trains, pay for food and groceries, and open the door to hotel rooms. It 
also helps those entering a Disney park locate their location wherever they are in the park and then create 
experiences tailored to their needs. At the same time, photos of customers are taken at any time in the Disney 
park, and a unique album can be prepared for them if they wish. So, they can provide a different experience 
by constantly following you. 

McGraw-Hill Education is a company that produces textbooks according to customer needs. This company 
can produce fully personalised content. According to the tests and information they have received, the system 
creates customised content, as software highlights the subjects that the student needs the most. It enables the 
student to learn the points of failure more efficiently. 

Nike, with the chip it puts in its shoes, can emerge not only as a shoe company but also as a company that can 
provide services such as an exercise coach and a fitness coach. In such a case, you are at the point where you 
can follow your fitness results via mobile phone. 

There are new and fascinating dynamics in the retail industry. Planned shopping comes to an end. People no 
longer say, "I will go to the store and follow my shopping list". Although a list is being made, when he/she 
goes to the store, he/she starts to buy 1.7 products for 1 product. Interestingly, a new concept emerges as the 
"2.3-second rule". The customer goes to the store and decides whether or not to buy the product in 2.3 
seconds. In other words, he or she decides whether to buy a product that is not on its list in 2.3 seconds. If 
you notice, we also encounter this situation while shopping. When you go shopping, you buy something 
instantly, or you don't. 

Along with this, brand loyalty began to decline. Customers started to switch to competitors so quickly. There 
were switching barriers, but those barriers are now eroding. The necessity of strategies and programs similar 
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to the frequent flyer programs of airlines has emerged. Companies need to work hard on brand loyalty. 
Because customers can make decisions very quickly and quit a brand. The issue of brand loyalty needs to be 
addressed with new up-to-date methods.  

Another important concept is the ‘Ecosystem Economy’. The systems in your home or car may be integrated 
with a smart device. The more integrated a company is with other companies or ecosystems, the more 
successful it becomes. Your ability to make your product speak/interact with different products increases 
your chances of success. 

A Turkish entrepreneur created an ad search engine. You can search for ads by entering certain emotions. 
Using 200,000 different variables, you can search for advertisements by highlighting any emotion. "What 
good will this do?" you might ask. First, this reveals which advertisements you have prepared are similar/not 
similar to which advertisements and their distance/closeness. Secondly, as a better-advanced step, with this 
software, when you say, "I want to create an ad that evokes these emotions and wants to emphasise that", 
Artificial Intelligence can do what you want in the background. You may be thinking, "How can this be?" 
but the world is not far from reaching this point. Now we will see the moments where even advertisements 
become created with artificial intelligence. 

We are now at such a point where we can reveal the natural behaviour of customers beyond their statements. 
Previously, the survey method was used to collect data from the customer, but there was no guarantee that 
the information you declared in the survey would be behaviorally acted upon. For example, the customer 
says, "I can buy this product", but does not. Thanks to neuromarketing, we can get instantaneous reactions 
from customers by making some measurements in the brain. For this purpose, by making the customer watch 
a commercial, looking at the changed behaviour of the brain at the 24th second, and then showing the 24th 
second again, "Can you please explain what you feel?" we ask. The commercials can now be designed in a way 
that is more accurate, neat and not disturbing, thanks to those customers who were shown the advertisements 
telling us things such as, “The child did this in the advertisement, but the child should not do that here”. 

Finally, the recent shift of Nobel prizes in economics to behavioural economics parallels the issue I just 
mentioned. It is a reflection and an indicator of these developments. In other words, customer behaviour has 
become even more essential, and studies on methods that will remove uncertainty have started to increase. 
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Global Environmental Issues 

Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ 
Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye 

 
Although it is not easy to give a full and clear definition of globalization, it is defined as the increase in 
communication and interaction between societies and states living in different parts of the world and 
becoming mutually dependent in the process of cross-border mutual economic integration and inclusion of 
national economies in world markets as a result of the increasing mobility of goods, services and capital. can 
be expressed.  

Although globalization is an increase in positive communication and interaction between states, it also means 
the globalization of negativities or problems. Chief among these problems is the global climate crisis.  

While the climate provides a suitable environment for the conditions of human life, the changes in the climate 
bring about changes in the conditions of human life as well. The change in these conditions is largely called a 
crisis.  

The climate crisis is the rise in global temperature and the change in average climate values, with the increase 
in the concentration of greenhouse gases (carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone, etc.) in the 
atmosphere, which is mainly caused by human activities.  

A recent report from the BBC: “Climate crisis research: 216 million people around the world may have to 
migrate, but cities can be our saviour.”  

One of the main consequences of the climate crisis has been human mobility in the world.  

Although we have recently observed that this human mobility mostly emerges on the basis of wars, especially 
in Türkiye, human mobility in the world is realized with the disappearance of the environment in which 
people can live due to climate change.  

The most important migration targets of immigrants are the global big cities of the global world.  

Cities that are connected to each other by positive and negative communication and interaction networks 
also reveal large populations and the issue of managing these populations.  

The management of cities has moved away from being a problem for the residents of the city, and has become 
a problem area that the global world needs to solve. 
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The New Normal in the Economy: Uncertainty 

Prof. Dr. Muhsin KAR 
Turkish Higher Education Quality Council, Türkiye 

 
Following World War II, the importance of institutional architecture in maintaining equilibrium in national 
and global economies rose. As a result, rules and regulations on international trade were proposed and 
implemented through organizations such as the GATT (1944) and the WTO (1995). 

The IMF also played a part in financial stability by setting guidelines for international stability. The World 
Bank aided in the reconstruction of Europe. During the liberal world order period, production, trade, capital, 
and knowledge became more interconnected, leading to decreased autonomy and greater inequality. The 
decentralisation of production altered the geopolitical map, and the deregulation of finance caused instability.  

Digital technology has weakened the connection between the financial and real sectors and has failed to boost 
productivity, exacerbating inequality. A tremendous permanent stagnation emerged after the 2009 US 
housing market crash, prompting states to intervene in their economies, borrow fiscally, and try 
unconventional policy options.  

The COVID-19 pandemic and the lack of global cooperation and leadership in its aftermath, combined with 
simultaneous supply and demand shocks, the disruption of international supply chains, global inflation, the 
questioning of liberal values, the implementation of protectionist measures, and the outbreak of the 
Ukrainian War all contributed to the globalisation of the crisis of the liberal world order.  

New topics such as increasing unemployment, climate change, global warming, epidemics, and green 
development, among others, have been added to the agenda due to these events. Consequently, both national 
and international uncertainty will remain on the agenda. 
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Dünyada Güncel Risk ve Tehditler: 
OECD ve Dünya Bankası Perspektiflerinden “Kırılganlık” 

Emre KALAY1 

Öz 

Kırılganlık, son yıllarda dünyadaki muhtemel tehditleri ve güvenlik sorunlarını ifade etmek üzere sıkça 
kullanılan kavramlardan biri olmuştur.  Buna paralel olarak “kırılgan durumlar”ve “kırılgan devletler” gibi 
kavramlara yazında gitgide daha çok rastlanılmaktadır. OECD ve Dünya Bankası da küresel ölçekte 
halihazırda yaşanan krizler ve gelecekteki muhtemel tehditleri kırılganlık kavramı üzerinden çalışan iki önemli 
kuruluştur. OECD’ ye göre kırılganlık “devlet, sistem ve/ya toplulukların riske maruz kalmaları ve bu riskleri 
yönetme, azaltma ve etkisini azaltmada yetersiz kalan kapasitelerinin birleşimi”dir. OECD kırılganlığın 
ekonomik, çevresel, siyasi, güvenlik, toplumsal ve insan olmak üzere 6 boyutta ortaya çıktığı ve kırılganlığın 
bu 6 boyutunun günümüzde 60 kırılgan ortamda yaşanmakta olduğunu ortaya koymaktadır. Dünya Bankası 
ise kırılganlığı, çatışma ve şiddet kavramları ile beraber değerlendirmekte ve kırılgan durumların bir devletin 
sosyal, ekonomik, siyasi, güvenlik veya çevresel ve iklimsel koşullarla alakalı riskleri yönetme veya etkisini 
azaltmadaki yeterisizliği veya isteksizliği olarak tanımlamaktadır. Dünya Bankası, kırılganlık, çatışma ve 
şiddetle mücadelenin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma ve uluslararası toplumun barış ve refahı 
destekleme çabalarında ilerleme kaydedilebilmesi için çok önemli olduğunu belirtirken, 2030’a kadar 
dünyadaki aşırı yoksulların 3’te 2’sinin kırılgan, çatışma ve şiddet koşullarında yaşamak durumunda olacağını 
tahmin etmektedir. Bu çalışma da, her iki kuruluşun çalışmaları sonucu ortaya çıkan resmi belgeler üzerinde 
karşılaştırmalı bir inceleme yaparak kırılgan durumları, bu kuruluşların perspektiflerinden betimleyici bir 
yöntemle Türkçe yazına kazandırmak amacındadır. Bu amaçla OECD’ nin “Kırılganlık Durumları 2022” 
başlıklı kapsamlı raporu ve Dünya Bankası’nın “2020-2025 Kırılganlık, Çatışma ve Şiddete Karşı Dünya 
Bankası Grubu Stratejisi” raporu ve bunlarla alakalı internet sayfaları incelendiğinde, dünyadaki kırılganlık 
durumunun artma eğiliminde olduğu ve şiddet içeren çatışmalar, gıda güvensizliği, iklim değişikliği, artan 
eşitsizlik, demografik değişim, pandeminin sosyo-ekonomik etkilerinin yanı sıra Rusya’nın Ukrayna’ya 
saldırısının dünya genelindeki kırılganlığa olumsuz etki ettiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kırılganlık, Çatışma, Şiddet, Dünya Bankası, OECD 

Jel Kodları: F51, F53. 
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Current Risks and Threats: 
“Fragility” Through the Perspectives of OECD and World Bank 

Emre KALAY1 
Abstract 

Fragility has been one of the concepts frequently used to express possible threats and security problems in the 
world in recent years. Parallel to this, concepts such as "fragile states" and "state of fragility" are increasingly 
encountered in the literature. The OECD and the World Bank are two important institutions that work on 
the current crises and possible future threats on a global scale through the concept of fragility. Fragility, 
according to the OECD, is the combination of exposure to risk and insufficient coping capacities of the state, 
system and/or communities to manage, absorb or mitigate those risks. OECD offers that fragility emerges in 
6 dimensions as economic, environmental, political, security, social and human, and these 6 dimensions of 
fragility are experienced in 60 fragile environments today. The World Bank, on the other hand, evaluates 
fragility together with the concepts of conflict and violence and defines fragile situations as the inability or 
unwillingness of a state to manage or reduce the impact of risks related to social, economic, political, security 
or environmental and climatic conditions. While the World Bank states that tackling fragility, conflict, and 
violence is crucial for achieving the Sustainable Development Goals and for progressing the international 
community's efforts to promote peace and prosperity and estimates that by 2030, two-thirds of the world's 
extreme poor will have to live in fragile, conflict and violence settings. This study aims to bring the fragile 
situations to Turkish literature with a descriptive method from the perspectives of these organizations by 
making a comparative analysis of the official documents that emerged as a result of the work of both 
organizations. When the OECD's comprehensive report titled “States of Fragility 2022" and the World Bank's 
“World Bank Group Strategy for Fragility, Conflict, and Violence 2020–2025" and their related websites are 
examined, it is seen that the situation of fragility in the world has a tendency to increase and in addition to 
violent conflicts, food insecurity, climate change, increasing inequality, demographic change, socio-economic 
effects of the pandemic, it is seen that Russia's attack on Ukraine has a negative impact on the vulnerability 
around the world. 

Keywords: Fragility, Conflict, Violence, World Bank, OECD 

Jel Codes: F51, F53. 
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Rusya- Ukrayna Savaşının Enerji Emtia Ürünleri Üzerinden Türkiye’ye 
Dezavantajları 

Mücahid DAĞLI1 

Öz 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için enerji emtia ürünlerinin temelini oluşturan petrol ve doğalgaz 
kaynaklarına sahip olmak hem zenginlik hem de üretim aşamalarında büyük avantaj sağlamaktadır. Bu 
avantajlar bazen politik amaçlar doğrultusunda devletler tarafından kullanılmaktadır. Rusya’nın Ukrayna’ya 
karşı sergilediği tutum nedeniyle maruz kaldığı yaptırımlar enerji emtia ihracatçısı bir ülke olması nedeniyle 
küresel bir enerji krizine yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de enerji ithalat girdisinin Rusya- 
Ukrayna savaşından krizi kaynaklı üretime sağladığı dezavantajlardır. Türkiye enerji emtia ihtiyacının belirli 
bir düzeyini kendi karşılamakta, yeterli olmayan kısmını ise ithal etmektedir. Üretime olan talebin artması ve 
üretime devlet desteği ile destek verilmesi üretime olan talebi arttırmaktadır. Bu talep artışı enerji bağımlılığını 
daha fazla arttırmaktadır. Rusya – Ukrayna savaşında ortaya çıkan politik gelişmeler enerji emtia ürünleri 
ihraç eden ülkelerin yarattığı negatif arz şoku, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeleri darboğaza sokmakta, 
zaman içerisinde üretimde girdi fiyatlarını arttırmakta ve enflasyon olgusunu daha hissedilir kılmaktadır. 
Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler bu girdi maliyetlerindeki artışı sübvanse etmek istese de zaman içerisinde 
dezavantajlı konumda kalmaktadır. Bu çalışma kapsamında Rusya – Ukrayna çatışmasının Türkiye 
ekonomisinde enerji emtia girdi fiyatlarındaki dalgalanmaların üretim ve hane halkı üzerindeki etkisi güncel 
veriler doğrultusunda betimsel bir çalışma olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji emtia, Enerji ithalatı, Türkiye 

Jel Kodları: Q41. 
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The Disadvantages of the Russia-Ukraine War on Türkiye over Energy 
Commodity Products 

Mücahid DAĞLI1 

Abstract 

For developed and developing countries, having oil and natural gas resources, which form the basis of energy 
commodity products, provides great advantages in both wealth and production stages. These advantages are 
sometimes used by states for political purposes. The sanctions that Russia is exposed to due to its aggressive 
attitude towards Ukraine cause a global energy crisis as it is an energy commodity exporter. The aim of this 
study is the disadvantages of energy import input to production in Türkiye resulting from the Russia-Ukraine 
war. Türkiye meets a certain level of its energy commodity needs, and imports the insufficient part. Increasing 
demand for production and providing support to production with government support increases the 
demand for production. This increase in demand further increases energy dependency. The political 
developments that emerged in the Russia-Ukraine war, and the negative supply shock created by the countries 
exporting energy commodity products, put energy-importing countries such as Türkiye into a bottleneck, 
and over time, the production also increases the input prices and makes the inflation phenomenon more 
palpable. Although energy-importing countries such as Türkiye want to subsidize the increase in these input 
costs, they remain in a disadvantageous position over time. Within the scope of this study, it is aimed to 
examine the effect of the Russia-Ukraine conflict on the production and households of the fluctuations in 
energy commodity input prices in the Turkish economy as a descriptive study in line with the current data.  

Keywords: Energy commodity, Energy export, Türkiye 

Jel Codes: Q41. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Yüksek Lisans Öğrencisi, K. Sütçü İmam Üniversitesi, mchddgl@gmail.com, ORCID: 0000-0002-7708-6960



2nd International Congress on Economics and Administrative Sciences 
January, 19-20, 2023, Bingöl University 

Abstract Book 
 

          59 

 

Ukrayna-Rusya Savaşı Sonrası Güneydoğu Avrupa Bölgesinin Doğal Gaz 
Piyasası1 

Göktuğ ŞAHİN2 
Mehmet Baha KARAN3 

Öz 

Bu çalışmanın amacı Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Avrupa Birliği’nin Rusya’dan doğalgaz alımını kısıtlaması ile 
birlikte ortaya çıkan gelişmeler çerçevesinde, Balkan ülkelerini de kapsayan Avrupa’nın Güneydoğu bölgesindeki doğal 
gaz piyasasının ekonomi-politik açıdan incelenmesidir. Güneydoğu Avrupa bölgesi gerek ekonomik gerekse enerji 
piyasası yapısı ile kıtanın en zayıf bölgesini oluşturmaktadır. Siyasi ve ekonomik olarak kırılgan bir yapıda olan 
Güneydoğu Avrupa ülkeleri, Ukrayna-Rusya Savaşı öncesi doğal gaz emtiası açısından Rusya’ya büyük ölçüde bağlanmış 
olup bazı ülkeler tüketimlerinin neredeyse tamamını Rusya’dan karşılarken birçoğunun da en önemli pazarı Rusya 
olmuştur. Bölge ülkelerinin Rusya’dan temin edilen doğal gazın sınırlandırılmasının maliyetinin sosyo-ekonomik 
etkilerine karşı büyük ölçüde savunmasız olmasından dolayı Avrupa Birliği’nin Rusya’dan enerji kaynaklarının ithal 
edilmesini sınırlandırma politikaları, kaçınılmaz olarak bölgenin tüm ülkelerini etkilemekte ve bazı ülkelerde politik 
sorunlara neden olmaktadır. Bu bölgede, Balkan devletleri olan Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan gibi Avrupa Birliği 
üyeleri yer aldığı gibi Avrupa Birliği dışındaki Türkiye, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek gibi devletler de yer 
almaktadır. Çalışmada Türkiye’nin de aralarında olduğu sekiz ülkenin doğal gaz kaynakları, ithalatları ve doğal gaz 
projeleri ile birlikte doğal gaz tüketimleri ekonomik açıdan incelenmiş ve Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC) 
modeli kullanılarak bu ülkelerin potansiyel doğal gaz tüketimleri tahmin edilmiştir. Bulgulara göre; bölgenin gözlenen 
tüketimi, potansiyel tüketim düzeyinin bir hayli altındadır. Diğer taraftan Rusya’dan doğal gaz satın alınmadığı bir 
senaryo göz önüne alındığında, Güneydoğu Avrupa bölgesinin doğal gaz ihtiyacının mevcut yatırım ve imkânlarla 
karşılanmasının mümkün olmadığı; bölgenin LNG tesisleri ve mevcut boru hatları ile temin edilebilecek doğal gaz 
miktarının kendi başına yeterli olmadığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle Rusya’nın, Güneydoğu Avrupa bölgesi doğal gaz 
pazarında güçlü bir oyuncu olmaya devam ederken, mevcut konjonktürde Türkiye’nin enerji merkezi potansiyelinin 
öneminin giderek arttığı tespit edilmiştir. Araştırmanın konusunun kapsamı açısından MIMIC modelinden 
faydalanılmasının uygun olması nedeniyle, bu çalışmada ilgili enerji tüketim potansiyeli bir MIMIC modeli aracılığı ile 
tahmin edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, gerçekleştirilen literatür taraması sonucunda MIMIC modelinin enerji ürünleri 
ve/veya özellikle doğal gaz tüketimi konusunda kullanıldığına dair bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
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The Natural Gas Market of the Southeast European Region After the 
Ukraine-Russian War1 

Göktuğ ŞAHİN2 
Mehmet Baha KARAN3 

Abstract 

The aim of this study is to examine the natural gas market in the Southeast region of Europe, including the Balkan 
countries, from an econo-political perspective within the framework of the developments that emerged with the 
European Union's restriction of natural gas purchases from Russia due to the Ukraine-Russia war. The Southeast 
European region is the weakest region of the continent with its economic and energy market structure. Southeast 
European countries, which are politically and economically fragile, were heavily dependent on Russia in terms of the 
natural gas commodity before the Ukraine-Russia War, and while some countries met nearly all of their consumption 
from Russia, Russia was the most important market for many of them. Since the countries of the region are largely 
vulnerable to the socio-economic effects of the cost of limiting the natural gas supplied from Russia, the European 
Union's policies to limit the import of energy resources from Russia inevitably affect all the countries of the region and 
cause political problems in some countries. In this region, there are European Union members such as the Balkan states 
Bulgaria, Romania, and Greece, as well as states outside the European Union, such as Türkiye, Serbia, Albania, and 
Bosnia and Herzegovina. In the study, natural gas resources, imports, and natural gas consumption of eight countries, 
including Türkiye, were examined economically, and the potential natural gas consumption of these countries was 
estimated using the Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC) model. According to our findings, the observed 
consumption of the region is well below the potential consumption level. On the other hand, considering a scenario in 
which natural gas is not purchased from Russia; it is not possible to meet the natural gas needs of the Southeast European 
region with existing investments and opportunities, and it has been observed that the amount of natural gas that can be 
supplied by the region's LNG facilities and existing pipelines is not sufficient on its own. For this reason, it has been 
determined that while Russia continues to be a strong player in the natural gas market in the Southeast European region, 
the importance of Türkiye's energy centre potential is gradually increasing in the current conjuncture. Since it is 
appropriate to use the MIMIC model in terms of the scope of the research subject, the relevant energy consumption 
potential has been tried to be estimated through a MIMIC model in this study. In addition, to the best of our knowledge, 
according to the results of the literature review carried on, no study found that the MIMIC model was used for energy 
products and/or especially natural gas consumption. 
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İş Dünyası Tarafından Pandemiye Verilen İlk Tepkinin Kriz Yönetimi 
Bağlamında Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 

Enes Uğur TOHUM1 

Öz 

Kriz olarak ifade edilen kavram, örgütlerin ve sosyal yapıların mevcut işleyişleri olağan seyrinde devam 
ederken; istenilmeyen, tahmin edilemeyen ve çözüme kavuşturulması aciliyet arz eden durumların 
yaşanmasında kullanılmaktadır. Mikro ve makro düzeyde etkileri olabilen krizlerin örgütler açısından kontrol 
edilmesi ve krize karşı örgütlerin her an hazırlıklı olması gerekmektedir. Örgütlerin ve/veya sosyal yapıların 
krizlere karşı hazırlıklı olmaması, potansiyel tehditlerin doğru okunamaması ve krizlere karşı uygun davranış 
kalıplarının ivedilikle geliştirilememesi gibi durumlarda sosyal yapıların güvensiz hale gelmesi, finansal 
kayıpların yaşanması, hatta bunlarla birlikte kurumsal itibarların da zedelenmesi söz konusu olabilmektedir. 
Bütün bunlar örgütsel ve sosyal yapılar bağlamında kriz yönetiminin ele alınmasını gündeme getirmektedir. 
Proaktif olarak planlan, reaktif olarak uygulamaya geçirilen kriz yönetimi, örgütlerin ve sosyal yapıların maddi 
ve maddi olmayan varlıklarının, kurumsal imaj ve itibarlarının zarar görmemesi için ortaya konulan sistemli 
eylemler bütünüdür. Kriz yönetimi bağlamında, mevcut şartlar içerisinde kriz olasılığını göz önüne alarak 
önlem almak ya da hazır durumda bulunmak ve krizin ilk şok dalgasında gerekli tedbirleri ivedilikle almak 
gerekmektedir. Bu bağlamda 2020 yılı itibariyle bütün dünyayı etkisi altına alan ve hızlı bir şekilde bölgesel 
bir sorundan küresel bir soruna evrilen pandemi sürecinde, örgütlerin ve devlet yönetimlerin karşı karşıya 
kaldıkları krizi yönetme becerisi ve yönetme düzeyleri gelecek krizlere karşı insanlığa bir yol haritası sunacaktır. 
Bu doğrultuda iş dünyasının ve meslek örgütlenmelerinin pandemi krizine karşı verdikleri çabanın kriz 
yönetimi kapsamında incelenmesi ve gelecekte yaşanacak salgınlara karşı mevcut durumun gözler önüne 
serilmesi, gerekli önlemlerin alınması açısından önemlidir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, küresel salgının 
ilan edildiği tarihten itibaren ilk bir aylık süreç içerisinde Türkiye bağlamında iş dünyasının ve meslek 
örgütlenmelerin pandemiye karşı verdiği ilk tepkinin kriz yönetimi bağlamında değerlendirilmesidir. Bu amaç 
doğrultusunda iş dünyasından yetkili isimlerin ve meslek örgütlemelerinin bölgesel salgının pandemi olarak 
ilan edildiği ilk bir aylık süre içerisinde aldıkları kararlar, yayınladıkları raporlar ve yaptıkları açıklamalar 
araştırma verisini oluşturacaktır. Araştırma verileri nitel araştırma desenlerinden biri olan içerik analizi ile 
analiz edilecek ve bulgular değerlendirilecektir.  
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Evaluation of the First Response to the Pandemic by the Business World in 
the Context of Crisis Management 

Enes Uğur TOHUM1 
Abstract 

The concept expressed as crisis, while the current functioning of organizations and social structures continues 
in its usual course; it is used in situations that are undesirable, unpredictable and urgent to be resolved. Crises 
that can have micro and macro effects should be controlled in terms of organizations and to be prepared at 
all times against the crisis. In cases where organizations and/or social structures are not prepared for crises, 
potential threats cannot be read correctly, and appropriate behaviour patterns cannot be developed 
immediately, social structures may become insecure, financial losses may occur, and even corporate 
reputations may be damaged. All these bring up the issue of crisis management in the context of 
organizational and social structures. Proactively planned and reactively implemented crisis management is the 
set of systematic actions taken to protect the tangible and intangible assets, corporate image and reputation 
of organizations and social structures. In the context of crisis management, it is necessary to take measures by 
considering the possibility of a crisis in the current conditions or to be ready and to take the necessary 
measures immediately in the first shock wave of the crisis. In this sense, in the pandemic process, which has 
affected the whole world by 2020 and rapidly evolved from a regional problem to a global problem, the ability 
of organizations and state governments to manage the crisis and their level of management will provide a 
roadmap for humanity against future crises. In this respect, it is important to examine the efforts of the 
business world and professional organizations against the pandemic crisis within the scope of crisis 
management and to reveal the current situation against future epidemics, in terms of taking the necessary 
precautions. In this context, the aim of the study is to evaluate the first response of the business world and 
professional organizations to the pandemic in the context of crisis management in the context of Türkiye in 
the first month from the date of the declaration of the global epidemic. For this purpose, the decisions taken 
by the business world authorities and professional organizations within the first month when the regional 
epidemic was declared as a pandemic, the reports they published and the statements, made will constitute the 
research data. The research data will be analyzed with content analysis, which is one of the qualitative research 
designs, and the findings will be evaluated. 
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Pandemi ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Uluslararası Politikalar 
Çerçevesinde Bir Analiz 

Emrah ATAR1 
Rabia TORLAK2 

Öz 

Nüfus artışı, kentleşme ve endüstrileşme ile beraber her geçen gün enerjiye olan ihtiyaç artmaktadır. Günümüzde 
kullanılan enerji çoğunlukla fosil yakıtlardan sağlanır. Fosil yakıtlar yenilenemediği, rezervi kıt olduğu ve çevreye 
fazlasıyla zarar verdiği için alternatif enerjilere yönelim başlamıştır. Bu nedenle, güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal, 
hidrolik, hidrojen ve dalga gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına her geçen gün ihtiyaç ve talep artmaktadır. Tüm dünyada 
yenilenebilir enerji için yatırımların hızla arttığı görülmekle beraber uluslararası sistemde bu alanda yeni politikalar da 
üretilmekte ve uygulanmaya çalışılmaktadır. Ulus-devlet veya uluslararası arenada gerçekleşen politikaların temel amacı 
günümüz kuşaklara hitap etmekle beraber uzun vadede gelecek kuşakların da ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 
yenilenebilir enerji kaynak kullanımının artması gerektiği yöndedir. Yenilenebilir enerji kaynakları dünyanın geleceğinde 
önemli bir rol oynayacaktır, ancak aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı çok eski devirlere kadar 
gitmektedir. Yiyeceklerin öğütülmesi, kurutulması, su pompalanması, suyun ısıtılması gibi alanlarda yenilenebilir enerji 
kaynakları kullanılmaktadır. Fakat Endüstri Devrimi ve İngiltere’de buharlı makinelerin keşfedilmesiyle Amerika ve 
Avrupa’da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı azalmıştır. 1970’li yıllarda yaşanan Petrol Krizi ile enerjide arz 
güvenliği sorunu ortaya çıkmıştır. 1990’lı yıllarla birlikte Dünya gündeminde yer almaya başlayan küresel ısınma ve 
çevreye karşı duyarlılıkla da yenilenebilir enerji kaynaklarının daha aktif kullanılması ve yaygınlaştırılması maksadıyla 
politikalar oluşturulmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda baktığımız zaman, nerdeyse bütün ülkelerin iç ve dış politikalarını 
belirleyen en önemli faktörlerden birisi enerjidir.  Globalleşmeyle birlikte, üretim ve ticari faaliyetlerin artmasına paralel 
olarak giderek artan enerji ihtiyacı, devletlerin enerjiye olan tabiiyetini artırmaktadır. Aynı zamanda dış ticaret açıklarıyla 
karşılaşmalarına sebep olmaktadır. Birincil enerji girdileri olan doğalgaz, kömür ve petrol temel enerji girdileri içindedir 
ve çoğu devletin ithalatında önemli hisseye sahiptir. Doğalgaz, kömür ve petrol fiyatlarının hızlı yükselişi, birçok devletin 
ödemeler dengesinde beklenmedik değişimlere sebep olabilmektedir. Bundan dolayı devletler enerjiye olan tabiiyetini 
azaltmak ve enerji çeşitliliğini çoğaltmak için, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedirler. Bu çalışmada, pandemi 
öncesi ve sonrası dönem incelenerek, yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi verilmesi ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının avantajları ve dezavantajlarından bahsederek uluslararası alanda politikalar ve Türkiye üzerinden 
değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde durularak 
bunların avantaj ve dezavantajları araştırılmıştır. Bu avantaj ve dezavantajlar ile beraber uluslararası arenada var olan 
politikalar incelenmiş ve bu politikaların SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. Son olarak ise Türkiye özelinde bir vaka 
incelemesi yapılarak Türkiye’nin bu noktada ortaya koyduğu politikalar değerlendirilmiştir. 
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Pandemic and Renewable Energy Resources: 
An Analysis in the Framework of International Policies 

Emrah ATAR1 
Rabia TORLAK2 

Abstract 

With population growth, urbanization and industrialization, the need for energy is increasing day by day. 
The energy used today is mostly derived from fossil fuels. Since fossil fuels cannot be renewed, their reserves 
are scarce, and they cause great harm to the environment, a tendency towards alternative energies has begun. 
Therefore, the need and demand for renewable energy sources such as solar, wind, biomass, geothermal, 
hydraulic, hydrogen and wave are increasing day by day. Although it is seen that investments in renewable 
energy are increasing rapidly all over the world, new policies are being produced and tried to be implemented 
in this area in the international system. The main purpose of the policies realized in the nation-state or in the 
international arena is that the use of renewable energy resources should be increased in order to meet the needs 
of future generations in the long run, as well as addressing today's generations. Renewable energy sources will 
play an important role in the future of the world, but at the same time, the use of renewable energy sources 
goes back to ancient times. Renewable energy sources are used in areas such as grinding food, drying, pumping 
water, and heating water. However, with the Industrial Revolution and the discovery of steam engines in 
England, the use of renewable energy sources decreased in America and Europe. With the Oil Crisis in the 
1970s, the problem of supply security in energy emerged. With global warming and environmental awareness, 
which started to take place on the world agenda in the 1990s, policies have been started to be formed in order 
to use and expand renewable energy resources more actively. When looking at it in this direction, one of the 
most important factors determining the domestic and foreign policies of almost all countries is energy. With 
globalization, the increasing energy need, in parallel with the increase in production and commercial activities, 
increases the dependence of states on energy. It also causes them to face foreign trade deficits. Natural gas, 
coal and oil, which are primary energy inputs, are among the main energy inputs and have a significant share 
in the imports of most states. The rapid rise in natural gas, coal and oil prices may cause unexpected changes 
in the balance of payments in many states. Therefore, states are turning to renewable energy sources in order 
to reduce their dependence on energy and increase energy diversity. In this study, it is aimed to provide 
information about renewable energy sources by examining the period before and after the pandemic and to 
make an evaluation of international policies and Türkiye by mentioning the advantages and disadvantages of 
renewable energy sources. In this direction, in this study, the advantages and disadvantages of renewable 
energy sources were investigated. Along with these advantages and disadvantages, the existing policies in the 
international arena were examined, and a SWOT analysis of these policies was carried out. Finally, by making 
a case study specific to Türkiye, the policies put forward by Türkiye at this point were evaluated. 
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Pandemi Dönemiyle Birlikte Tarım Ürünlerine Ulaşımın Zorluğu ve Gelişen 
Jeotermal Seracılık 

                                                                                                                                                                   Oğuzhan GERZELİ1 

Öz 

Pandemi dönemi ile birlikte dünyada ve ülkemizde tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarında büyük bir artış 
görülmüştür. İnsanların en temel ihtiyacı olan gıdaya erişim ise daha da güç hale gelmiştir. Bunun başlıca 
nedenleri ise ülkemizdeki ani döviz kuru artışları ve dünyada pandemi etkisiyle yaşanan petrol ve enerji 
fiyatlanmalarındaki dalgalanmalardır. İnsanlar sahip oldukları ürünlerini sattığında yerine yenisini aynı 
fiyattan alamayacağını ya da ürünü daha geç alabileceğini düşünerek daha yüksek fiyatlara satma ihtiyacı 
hissetmeleri gibi davranışlar göstermiştir. Pandemi dönemi insanlığa arabasız, bilgisayarsız, telefonsuz kısacası 
teknoloji olmadan yaşanabileceğini ama temel ihtiyaçları olan gıdaya yani tarım ürünleri olmadan 
yaşanmayacağı göstermiştir. Özellikle pandemi döneminde tarım ihracatçısı ülkeler pandeminin yarattığı 
belirsizlikten dolayı ihracatlarını kısıtlamaya gittiler. Günümüz Ukrayna-Rusya savaşı da bu ihracat 
kısıtlamasına iyi bir örnek teşkil etmiştir. İhracatın kısıtlanması ya da durdurulması ile birlikte tarım 
ürünlerine ulaşmak zor ve daha da maliyetli hale gelmiştir. Tarım ürünlerine ulaşımda ülkemizi 
düşündüğümüzde özellikle pandemi dönemi ve sonrasında ürün çeşitliliği açısından kıtlık olmasa bile 
fiyatlardaki büyük yükselişler her kesimden insanımızın bu ürünlere kolayca ulaşamadığını bize gösterdi. 
Buna çözüm olarak ise yerel yönetimlerin kendi bölgelerinde jeotermal kaynakları kullanarak jeotermal 
seracılığı kurmalarıdır. Profesyonel olarak jeotermal seracılığı kurup işleten belediyeler sayesinde sadece yaz ve 
sonbaharda ürün üretmek yerine dört mevsim üretim yapabilen işletmeler kurulmuş olacaktır. Böylece 
ülkemizde sadece sıcak iklime sahip bölgelerde üretilen yerlere bağımlı kalınmayarak nakliye giderlerinden, 
ısıtma giderleri gibi ürünün fiyatını olumsuz yönde etkileyen sebeplerden kurtulmuş olarak tarım ürünlerine 
ulaşım daha ucuz hale gelecektir. Ayrıca dört mevsim seracılık yaparak tarım ürünlerinin bol olması ile dört 
mevsimde fiyat dengesi sağlanacaktır. Örneğin bu uygulamayı hayata geçiren Erzurum’un Aziziye 
Belediyesi’nin ürettiği salkım domatesi kilosu 10 TL’ye satılırken Antalya’dan Erzurum’a gelen domatesin 
kilosu 25 TL’ye satılıyordu. Bizim çalışmamızın da amacı ülkemizdeki yerel yönetimlerin jeotermal seracılık 
faaliyetlerini inceleyip, tarım ürünlerinin fiyatlanmasında belirleyici rolü araştırmaktır. 
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The Difficulty of Accessing Agricultural Products with the Pandemic Period 
and the Developing Geothermal Greenhouse 

  Oğuzhan GERZELİ1 
Abstract 

During the pandemic period, there has been a great increase in the prices of all goods and services in the world 
and our country. Access to food, which is people's most basic need, has become even more difficult. The main 
reasons for this are the sudden increases in exchange rates in our country and the fluctuations in oil and energy 
prices due to the effect of the pandemic in the world. When people sell their products, they think that they 
can't buy a new one at the same price or they can buy the product later, and they feel the need to sell it at 
higher prices. The pandemic has shown humanity that it is possible to live without cars, computers, phones, 
and technology, but without food, which is their basic need, that is, without agricultural products. Especially 
during the pandemic, agricultural exporting countries have restricted their exports due to the uncertainty 
created by the pandemic. Today's Ukraine-Russia war is a good example of this export restriction. With the 
restriction or suspension of exports, it has become difficult and more costly. When we think about our 
country in terms of access to agricultural products, especially during and after the pandemic period, even if 
there is no shortage in terms of product variety, the great increases in prices showed us that our people from 
all walks of life could not easily reach these products. To solve this, local governments should establish 
geothermal greenhouses in their regions by using geothermal resources. Thanks to the municipalities that 
professionally establish and operate geothermal greenhouses, enterprises that can produce all seasons instead 
of producing products only in summer and autumn will be established. Thus, in our country, transportation 
to agricultural products will become cheaper by not being dependent on places produced only in regions with 
hot climates and avoiding transportation costs, heating costs, etc. In addition, with the abundance of 
agricultural products by doing greenhouse cultivation in all four seasons, the price balance will be ensured in 
all four seasons. For example, while the cluster tomatoes produced by the Aziziye Municipality of Erzurum, 
which implemented this practice, were sold for 10 TL per kilo, the kilo of tomatoes brought to Erzurum from 
Antalya was sold for 25 TL. Our study aims to examine the geothermal greenhouse activities of local 
governments in our country and investigate the decisive role in the pricing of agricultural products. 
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Dijital Ekonomiye Teşvik: Pandemi 

Onur DEMİRCİ1 
Öz 

Dijital ekonomi kavramı 1990’lı yıllarda hayatımıza giren ve halen içinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim 
çağında ekonominin teknoloji destekli dönüşümünü içine alan geniş kapsamlı bir tanımlamadır. Günümüzde 
bir seçimden ziyade zorunluluk haline dönüşen dijitalleşme, Pandemi dönemi ile birlikte ekonomik birimlerin 
teknolojiyi içselleştirme süreçlerinde hız kazandı. Pandemi döneminde alınan önlemlerin aşılmasında bilgi ve 
iletişim teknolojileri (BİT) büyük rol oynamıştır. Bu süreçte eğitim, sağlık ve sanat gibi ekonomik olmayan 
alanların yanında pandemi sürecinden en çok etkilenen ulaşım, perakendecilik, tarım ve hizmet gibi sektörler 
teknolojiden önemli oranda faydalanmıştır. Ayrıca küresel değer zinciri, çalışma hayatı, kamusal hizmetler ve 
finansal erişim gibi hususlarda pandemi sonrası dönemde büyük fırsatlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, 
pandemi döneminde ortaya çıkan ekonomik ve toplumsal koşulların “dijital ekonomi”nin gelişimine hız 
kazandırdığı savından hareket etmektedir. Pandemi ve sonrası dönemde ortaya çıkan sosyo-ekonomik 
değişimler ikincil veriler ve alanyazın taramasında elde edilen sonuçlarla birlikte değerlendirilmiş ve 
sosyoekonomik anlamda yeni fırsatların olduğu görülmüştür. Bu fırsatlardan biri pandemi döneminde iş 
hayatında uzaktan çalışmaya geçişin yaygınlaşması ve haftalık çalışma saatlerinin azaltılması hususunda 
karşımıza çıkmaktadır. Pandemi dönemi boyunca çalışma hayatında yaşanan radikal değişim, verimlilikte 
görülen etkiler sebebiyle pek çok sektör ve ülkede pandemi sonrası dönemde de devam etmiştir. Pandemi 
sürecinin bireylerin günlük yaşam rutinlerinde meydana getirdiği değişim ise ekonomi ve sosyal yaşamda bir 
diğer fırsatı ön plana çıkartmıştır. Ağırlıklı olarak gıda ve perakendeciliğe yönelik online sipariş 
uygulamalarının yaygınlaşması, paralelinde yeni bir ulaşım ve teknoloji ağının gelişimi bu yeni rutine ayak 
uydurmuştur. Benzer şekilde e-ticaret sektörü de pandemi döneminde oldukça yaygın biçimde kullanılmış ve 
sektörel gelişme hız kazanmıştır. Başka bir fırsat ise kamusal hizmetlerin elektronik ortamda sunumunda 
yaşanan artış ve finansal erişimin yaygınlaşmasıdır. Pandemi döneminde yaşanan kapanmalar neticesinde 
özellikle internet ve mobil bankacılık ağı ve kullanımı artmıştır. Ayrıca pandemi döneminde finansal 
piyasalarda yaşanan risk artışı ve parasal genişlemenin katkısıyla da finansal hizmetler, erişim ve derinleşme 
anlamında pozitif etkilerden bahsetmek mümkündür. Çalışmada yer verilen diğer fırsatlarla birlikte dijital 
ekonomi sürecinin hız kazanması, yeni istihdam olanakları yaratmış ve firma maliyetlerinin yeniden 
değerlendirilmesine yol açarak yeni normallere imkân tanımıştır. 
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Incentive to Digital Economy: Pandemic 
Onur DEMİRCİ1 

Abstract 

The concept of digital economy is a comprehensive definition that entered our lives in the 1990s and includes 
the technology-supported transformation of the economy in the information and communication age we are 
still in. Digitalization, which today has become a necessity rather than an election, has accelerated in the 
processes by which economic units internalise technology, along with the pandemic era. Information and 
communication technologies (ICT) have played a major role in overcoming the measures taken during the 
pandemic period. In this process, sectors such as transport, retail, agriculture and services, which are most 
affected by the pandemic process, alongside non-economic areas such as education, health and the arts, 
benefited significantly from the technology. In addition, great opportunities have emerged in the post-
pandemic period in issues such as the global value chain, working life, public services and financial access. 
This study is based on the argument that economic and social conditions during the pandemic period 
accelerated the development of the "digital economy." The socioeconomic changes that emerged during the 
pandemic and its aftermath were evaluated together with the secondary data and the results obtained from 
the literature review, and it was seen that there were new opportunities in socioeconomic terms. One of these 
opportunities is the spread of the transition to remote working in business life and the reduction of weekly 
working hours during the pandemic period. The radical change in working life during the pandemic period 
continued in the post-pandemic period in many sectors and countries due to the effects seen in productivity. 
The change of the pandemic process in the routines of the daily life of individuals has foreshadowed another 
opportunity in economics and social life. The spread of online ordering applications, mainly for food and 
retail, and the development of a new transportation and technology network in parallel have kept up with 
this new routine. Similarly, the e-commerce sector was used quite widely during the pandemic period, and 
sectoral development accelerated. Another opportunity is the increase in the provision of public services in 
the electronic environment and the spread of financial access. The internet and mobile banking network and 
use in particular have increased as a result of the closures experienced during the Pandemic period. It is also 
possible to talk about positive effects in terms of financial services, access and deepening, with the 
contribution of risk increase and monetary easing experienced in financial markets during the pandemic 
period. The acceleration of the digital economy process, along with other opportunities included in the study, 
has created new employment opportunities and led to a reassessment of firm costs, allowing new normals. 
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Küresel Kriz Sonrası Bankacılık ve Sigortacılık Faaliyetleri ve Ekonomik 
Büyüme İlişkisi: Ampirik Bir İnceleme 

Bahar OĞUL1 

Öz 

2000’li yıllar ile birlikte yaşanan bir dizi ekonomik kriz, içerisinde bulunduğu yapısal bozukluklar, düzenleme 
ve denetim yetersizliği nedeniyle zaten kırılgan bir yapıya sahip olan Türk bankacılık sektörünü ağır bir krize 
sürüklemiştir. Kriz sonrası gündeme gelen bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programı çerçevesinde 
önemli adımlar atılmış olmakla birlikte, özellikle reel sektörle bağlantılar güçlendirilmiştir. Bu süreç ile birlikte 
makroekonomik performans üzerinde de önemli etkiler ortaya çıkmıştır. Bankacılık faaliyetlerinin yanında 
sigorta faaliyetleri de önemli bir yere sahiptir. En genel açıdan sigorta, modern yaşamın temel taşlarından 
biridir. Sigorta olmadan, günümüz toplumu ve ekonomisi birçok açıdan çalışamaz hale gelebilir. Sigorta 
sektörü günlük yaşamda meydana gelebilecek politik, ekonomik, teknolojik, iklimsel vb. risklere karşı bireyleri 
ya da şirketleri korumaktadır. Gelişmekte olan ekonomilerde yatırımların finansmanı ve finansal hizmetlerin 
gelişmesinde sigorta sektörünün payı her geçen gün artmaktadır. Sigorta şirketleri topladıkları primleri 
sermaye piyasalarına aktararak ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadırlar. Türkiye’de her geçen yıl 
sigortalılık oranı ve toplanan primler artış göstermektedir. 2008 yılında meydana gelen küresel kriz ile birlikte 
birçok ülke ekonomisi negatif etkilenmiştir. Bu süreçte makro ihtiyati politikalar öne çıkmıştır. Diğer yandan 
merkez bankacılığı açısından finansal istikrar hedeflemesi öne çıkmaya başlamıştır. Bu kapsamda Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası da fiyat istikrarına ek olarak finansal istikrar hedeflemesini benimsemiştir. Bu 
çalışmada bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri ile ekonomik büyüme ilişkisi araştırılmaktadır. Bu kapsamda 
2010-2020 dönemi çeyreklik verileri aracılığıyla zaman serisi analizi yapılmıştır. Ampirik bulgular, bankacılık 
ve sigortacılık göstergeleri ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur. 
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Relationship with Banking and Insurance Activities and Economic Growth 
After the Global Crisis 

Bahar OĞUL1 

Abstract 

A series of economic crises in the 2000s dragged the Turkish banking sector, which already had a fragile 
structure due to the structural failures, inadequacy of regulation and supervision, into a severe crisis. 
Although important steps were taken within the framework of the banking sector restructuring program, 
which came to the fore after the crisis, connections with the real sector were strengthened. Along with this 
process, significant effects have emerged on macroeconomic performance. In addition to banking activities, 
insurance activities also have an important place. In the most general sense, insurance is one of the 
cornerstones of modern life. Without insurance, today's society and economy can become inoperable in many 
ways. The insurance sector can be affected by political, economic, technological, climatic, etc. that may occur 
in daily life. protects individuals or companies against risks. The share of the insurance sector in the financing 
of investments and the development of financial services in developing economies is increasing day by day. 
Insurance companies contribute to economic growth by transferring the premiums they collect to the capital 
markets. In Türkiye, the insurance rate and the premiums collected are increasing every year. With the global 
crisis that occurred in 2008, many countries' economies were negatively affected. In this process, macro-
prudential policies came to the fore. On the other hand, financial stability targeting has started to come to the 
fore in terms of central banking. In this context, the Central Bank of the Republic of Türkiye adopted 
financial stability targeting in addition to price stability. In this study, the relationship between banking and 
insurance activities and economic growth is investigated. In this context, time series analysis was made 
through the quarterly data of the 2010-2020 period. Empirical findings revealed that there is a positive 
relationship between banking and insurance indicators and economic growth. 
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Küresel Çevre Sorunları Üzerine İklim Adaleti Yaklaşımı 

Mehtap TAŞDEMİR1 
Öz 

Çevre sorunları, oldukça uzun bir zaman önce bilinen bir gerçek olmasına rağmen, sorunun küresel boyutlara 
ulaştığının fark edilmesi ve önemsenmesi ancak 1960’lı yılların sonunda, çevresel sorunların gözle görülür bir 
hale gelmesinden sonra olmuştur. Sanayi devrimi sonrası hızla artan kentleşme, üretim-tüketim artışı ve 
sonrasında hızla gelişen teknoloji ile çevre sorunları da hızla artmaya ve giderek küresel bir sorun haline 
gelmeye başlamıştır. Hatta çevre sorunları, ekonomik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkeleri etkilemiş ve 
çözülmesi gereken en büyük sorun haline gelmiştir. Ancak çevre sorunları hem kaynakların adil dağılımı hem 
de sanayileşmenin olumsuz dışsallıkları, henüz tam sanayileşmemiş topluluklar üzerinde daha kötü ve eşitsiz 
etkiler oluşturmuştur. Bu noktadan hareketle, çevre sorunlarının adil olmayan  etkisini bu toplulukları 
merkezine alarak sorunu çözmeyi amaçlayan iklim adaleti anlayışı ortaya çıkmıştır. Söz konusu adil olmayan 
etkiler ve sorunun giderilmesi için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) 
kabul edildiği 1992 yılından, bugüne iklim değişikliği müzakerenin en önemli gündemini oluşturmuştur. 
Günümüzde, iklim değişikliğinin bazı toplumları daha olumsuz etkileyeceği artık tartışılmaz bir gerçek 
olmuştur. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (Intergovermental Panel on Climate Change-IPCC) 
Beşinci Değerlendirme Raporu’na ilişkin 2014 Sentez Raporu, iklim değişikliğinin oluşturduğu risklerin 
kırılgan toplumları, adil olmayan bir şekilde daha kötü etkilediğini ortaya koymuştur. İklim adaleti oldukça 
farklı adaletsizliklere temas etmesinden dolayı da adaletin farklı boyutlarını gündeme getirmiştir. Bu 
çalışmada, küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik iklim adaleti yaklaşımı ve uluslararası alanda 
çözümüne yönelik müzakerelerden, BMİDÇS ve Paris Anlaşması ile küresel çevre sorunlarının hangi düzeyde 
karşılandığının görülmesi amaçlanmıştır. Konu ile ilgili her türlü kitap, makale, tez ve bilimsel veriler 
incelenerek özellikle sözü geçen müzakereler ile iklim adaleti yaklaşımının soruna yaklaşımı ve sorunu 
çözmedeki etkisi değerlendirilmiştir. Günümüzde iklim adaleti yaklaşımı ve müzakereler, iklim değişikliği 
sorununun uluslararası alanda farkındalık oluşturup tüm ülkelerde, çözülmesi gereken en önemli sorun olarak 
görülmesine ve teorik olarak çözümler sunmasına rağmen, tüm ülkelerin katıldığı ve uzlaşarak eylemsel olarak 
hareket ettikleri bir yapıyı ya da oluşumu henüz oluşturamamıştır. Bu nedenle de birçok çözüm önerisinin 
masada kaldığı ve sorunun özde çözümlenemediği görülmüştür. 
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Climate Justice Approach to Global Environmental Issues 

Mehtap TAŞDEMİR1 
Abstract 

Although environmental problems, have been known a long time ago, it was only after the environmental 
problems became visible at the end of the 1960s that the problem reached global dimensions and was given 
importance. With the rapidly increasing urbanization, production-consumption increase and the rapidly 
developing technology after the industrial revolution, environmental problems have also started to increase 
rapidly and gradually become a global problem. In fact, environmental problems have affected all countries 
regardless of their economic level and have become the biggest problem. However, environmental problems, 
both the fair distribution of resources and the negative externalities of industrialization, have created worse 
and unequal effects on communities that are not yet fully industrialized. From this point of view, due to the 
unfair effect of environmental problems, the understanding of climate justice, which aims to solve the 
problem by putting these communities at the center, has emerged. Climate change has been the most 
important agenda of the negotiation since 1992, when the United Nations Environment Convention on 
Climate Change (UNFCCC) was adopted in order to eliminate the said unfair effects and the problem. 
Today, it has become an indisputable fact that the climate change will affect some societies more negatively. 
The 2014 Synthesis Report on the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change reveals that the risks posed by climate change risk exacerbating fragile societies, unfairly and unjustly. 
Climate justice has also achieved different dimensions of justice because it touches on quite different 
injustices. This type of climate justice approach to the solution of global environmental challenges and the 
level of global environmental challenges are expected to be met with the UNFCCC and Paris Agreement 
from international negotiations for a solution. All kinds of books, articles, theses and scientific aspects related 
to the subject were examined and the approach of the mentioned compromises and climate justice measures 
to the problem and their effect on the solution of the problem were evaluated. Although the world's climate 
justice approach and compromises are seen as the most important that in all countries should be preserved 
and theoretically offer solutions in order to ensure that the continuation of climate change occurs consciously 
in the international arena, it has not yet been able to create or build a structure in which all countries 
participate and act by reconciliation. For this reason, it could not be noted that many solutions remained on 
the table and the problems could not be resolved in essence. 
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Küreselleşme Sonrası Yeni Ekonomik Tehditler: COVID-19 Salgını Özelinde 
Bir Değerlendirme 

Abdurrahman KAYA1 
Öz 

Küreselleşmeyle birlikte ekonomik, siyasi ve toplumsal açıdan birçok dönüşümün meydana geldiği ve bu dönüşümlerden 
neredeyse dünyadaki tüm ülkelerin etkilendiği bilinmektedir. Bunun en önemli sebebi ise ulaşım ve iletişim ağında 
yaşanan sıra dışı gelişmeler ve teknolojinin hiç olmadığı kadar büyük bir hızla yaşamları etkilemesidir. Küreselleşmeyle 
beraber daha çok ekonomik hayatta ve kapitalist sistemlerde yaşanan krizler ve tehditler ön plana çıksa da özellikle 2019 
yılının sonlarından itibaren dünya gündeminde kendine önemli bir yer bulan COVID-19 salgını ile birlikte krizlerin 
sadece ekonomik boyutu değil siyasi ve toplumsal boyutu da önemli hâle gelmiştir. Teknolojideki ve ulaşım 
faaliyetlerindeki gelişmelerle beraber bireylerin ve emek faktörünün artan mobilitesi nedeniyle salgın hastalıkların 
yayılma hızı büyük ölçüde artmış ve neredeyse dünyadaki her ülkeyi tehdit etmiştir. 2002 yılında Çin’de ortaya çıkan 
SARS virüsü, 2009 yılında Meksika’da ortaya çıkan Domuz Gribi ve 2013’te Batı Afrika ülkelerinde zirvesini yaşayan 
Ebola virüsü küreselleşme sonrası salgın hastalıklara en iyi örneklerden olmuş, 2019 sonlarında ortaya çıkan COVID-19 
salgını ise dünya ülkelerini birçok açıdan derinden etkilemiştir. Milyonlarca kişinin yaşamını yitirmesine neden olan bu 
salgın aynı zamanda sağlık sistemleri ve sosyal güvenlik sistemleri üzerindeki yükü çoğaltmış, kamu harcamalarının 
artmasına neden olmuştur. Ayrıca üretimin yavaşlaması ancak tüketimin ve halkın taleplerinin daha da artması birçok 
ülkenin emisyon gelirlerine başvurmasına ve enflasyon oranının yükselmesine yol açmıştır. Bu salgının dünyanın en 
önemli ihracatçısı ve tedarikçisi konumundaki Çin’de meydana gelmesi tüm dünyada mal ve hizmet erişiminin 
aksamasına ve taleplerin karşılanamamasına sebep olmuştur. Küreselleşmeyle beraber gücünü artıran liberal ekonominin 
tüm bu sebeplerden ötürü sekteye uğraması, ulus devletlerin gücünün tekrardan hatırlanmasına ve devletin ekonomiye 
müdahalesinin şart olduğunun bilincine varılmasına fayda sağlamıştır. Salgın döneminde özellikle sağlık harcamalarının 
ve buna bağlı olarak kamu harcamalarının artırılması, devletlerin sağladığı kredi ve hibelerle üretimin devam ettirilmeye 
çalışılması, ulus devletin ekonomideki rolünün daha iyi anlaşılmasına etki etmiştir. Liberal ekonominin güçlü bir şekilde 
savunulduğu bir dönemde sosyal devlet harcamalarının artması, salgının olumsuz etkilerini bertaraf edebilmek için para 
ve maliye politikalarına başvurulması, üretimin bazı aşamalarının devlet tarafından üstlenilmesi, piyasa ekonomisinin 
kırılganlığını ve liberal ekonominin zayıflıklarını göstermiştir. Küreselleşme sonrası ortaya çıkan yeni tehditlerden biri 
olarak değerlendirilen bu salgının piyasaları olumsuz etkilemesi ve devletin ekonomideki rolünü artırması, liberal 
ekonomi anlayışına olan güveni sarsmıştır. COVID-19 ile birlikte ortaya çıkan tehditlere ve sorunlara piyasa 
ekonomisinin cevap verememesi ve dolayısıyla devletin ekonomiye müdahalesi, kamu harcamalarını ve buna bağlı olarak 
likidite ihtiyacını ciddi ölçüde artırmıştır. Bu ihtiyacın giderilmesi noktasında bazı ülkeler para basma yöntemini 
benimserken bazı ülkeler de borçlanma yoluna gitmiştir. Bu durum devletlerin büyük bir mali külfet altına girmesine, 
uzun vadede birçok ülkede ekonomik krizlerin yaşanmasına ve toplumsal refahın düşmesine sebep olmuştur. Bu 
çalışmada küreselleşmeyle beraber ortaya çıkan yeni bir tehdit unsuru olarak salgın hastalıklar irdelenmiş ve COVID-19 
özelinde bu salgın hastalıkların dünya ekonomisi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 
dünyada ve Türkiye’de COVID-19 döneminde uygulanan ekonomi politikaları analiz edilmiş ve salgınla mücadele 
noktasında ulus devletlerin rolünün ön plana çıktığı ve neredeyse her kriz döneminde olduğu gibi maliye politikalarına 
ağırlık verildiği görülmüştür. Ayrıca olağanüstü koşullarda uygulanmış olan olağanüstü servet vergilerinin tekrar gün 
yüzüne çıktığı ve tartışmaya açıldığı sonucuna da ulaşılmıştır. 
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New Economic Threats After Globalization: An Assessment Specific to the 
COVID-19 Pandemic 

Abdurrahman KAYA1 
Abstract 

It is known that many economic, political and social transformations have occurred with globalization and almost all 
countries in the world have been affected by these transformations. The most important reason for this is the 
extraordinary developments in the transportation and communication network and the technology affecting lives more 
rapidly than ever before. Although crises and threats in economic life and capitalist systems have come to the fore with 
globalization, not only the economic dimension but also the political and social dimension of the crises have become 
important with the COVID-19 pandemic, which has found an important place in the world agenda especially since the 
end of 2019. Along with the developments in technology and transportation activities, due to the increasing mobility of 
individuals and the labor factor, the rate of spread of pandemic diseases has greatly increased and has threatened almost 
every country in the world. The SARS virus that emerged in China in 2002, the Swine Flu that emerged in Mexico in 
2009, and the Ebola virus that peaked in West African countries in 2013 were among the best examples of post-
globalization pandemics, The COVID-19 pandemic, which emerged at the end of 2019, has deeply affected the 
countries of the world in many respects. This pandemic, which caused the death of millions of people, also increased the 
burden on health systems and social security systems, causing an increase in public expenditures. In addition, the 
slowdown in production, but the increase in consumption and the demands of the people, caused many countries to 
resort to emission revenues and increased the inflation rate. The fact that this pandemic occurred in China, which is the 
most important exporter and supplier of the world, caused the disruption of access to goods and services all over the 
world and the inability to meet the demands. The interruption of the liberal economy, which increased its power with 
globalization, due to all these reasons, helped to remember the power of nation states and to be aware of the necessity of 
state intervention in the economy. During the pandemic period, the increase in health expenditures and, accordingly, 
public expenditures, and the efforts to continue production with the loans and grants provided by the states had an 
impact on a better understanding of the role of the nation state in the economy. In a period when the liberal economy 
was strongly defended, the increase in social state expenditures, the use of monetary and fiscal policies to eliminate the 
negative effects of the epidemic, the government's undertaking of some stages of production showed the fragility of the 
market economy and the weaknesses of the liberal economy. This pandemic, which is considered as one of the new 
threats emerging after globalization, negatively affected the markets and increased the role of the state in the economy, 
which shook the trust in the liberal economy approach. The inability of the market economy to respond to the threats 
and problems that emerged with COVID-19, and therefore the intervention of the state in the economy, significantly 
increased public expenditures and, accordingly, the need for liquidity. In order to meet this need, some countries have 
adopted the emission method, while some countries have taken the path of borrowing. This situation has caused the 
states to come under a great financial burden, to experience economic crises in many countries in the long run, and to a 
decrease in social welfare. In this study, pandemic diseases as a new threat that emerged with globalization were examined 
and it was aimed to evaluate the impact of these pandemics on the world economy in particular with COVID-19. In this 
context, the economic policies implemented during the COVID-19 period in the world and in Türkiye were analyzed 
and it was seen that the role of nation states in combating the epidemic came to the fore and fiscal policies were 
emphasized as in almost every crisis period. In addition, it was concluded that the extraordinary wealth taxes, which were 
applied under extraordinary conditions, came to light again and were opened to discussion. 
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Küresel İnovasyonun Yarattığı Kayıplar 

Gürçem ÖZAYTÜRK1 
Faruk MİKE2 

Öz 

1980’li yıllardan itibaren geçerli olan ‘Yeni Dünya Düzeni’, başta ekonomik olmak üzere sosyal, siyasi ve 
kültürel yapıdaki birçok değişimi barındırmaktadır. Kapitalizmin uluslararasılaşması olarak da ifade edilebilen 
bu değişim süreci, en önemli dinamiklerinden biri olan küreselleşme olgusundan beslenmektedir. Son yıllarda 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda küreselleşmenin hız kazanması ile de farklı bir boyuta ulaşmıştır. 
Teknolojik gelişmeler ile ortaya çıkan inovasyon süreci ise küresel çapta yaratılan fırsatlar ve beraberinde 
getirdiği tehditler ile bu Yeni Dünya Düzeninin sınırlarını çizmektedir.  İnovasyon sürecinin etkilerinin 
yaratıcı mı yoksa yıkıcı mı olduğu üzerine farklı argümanlar ortaya atılmakla birlikte, etkilerinin daha çok 
öngörülemez olması bu konu hakkında fikir birliğine varmayı zorlaştırmaktadır. Bunun en iyi örneklerinden 
biri ise istihdam üzerindeki iki yönlü etkisidir. Nitekim ürün inovasyonunun verimliliği arttırması ve yeni iş 
kolları yaratması söz konusu iken, süreç inovasyonu ise hızla değişen teknolojiye karşı beceri, organizasyon ve 
teknolojiye adaptasyon eksikliği ile işsizliği arttırıcı etki yaratabilmektedir. Bu çalışmada küresel ekonomilerde 
inovasyonun yarattığı fırsatlar ve tehditlerin incelenmesi amacıyla, küresel inovasyon endeksi ile işsizlik 
arasındaki ilişki panel veri analizi yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Çalışmada küresel inovasyon endeksinin 
yüksek olduğu 25 ülke seçilmiş olup,  bağımlı değişken olarak toplam işsizlik, bağımsız değişken olarak ise 
küresel inovasyon endeksi, kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yıllık yüzde değişimi ve brüt sabit sermaye 
oluşumunun yıllık yüzde değişimi değişkenlerinin 2009-2021 yılları arası yıllık verileri kullanılmıştır. 
Sonucunda ise küresel inovasyon endeksi ile işsizlik arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu 
sonuç süreç inovasyonuna işaret etmekte olup, inovasyonun istihdam üzerinde yaratacağı fırsatlardan daha 
yüksek oranda tehditler içerdiğini göstermektedir.   

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, İşsizlik, Panel veri analizi 

Jel Kodları: E24, O31, C33. 

 

 

 

 

 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, gurcemozayturk@ohu.edu.tr, ORCID:0000-0001-5321-9784 
2 Doç. Dr., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, farukmike@osmaniye.edu.tr, ORCID:0000-0002-9194-1679



2nd International Congress on Economics and Administrative Sciences 
January, 19-20, 2023, Bingöl University 

Abstract Book 
 

          76 

 

Losses of Global Innovation 

Gürçem ÖZAYTÜRK1 
Faruk MİKE2 

Abstract 

The 'New World Order' in the economy that has been in effect since the 1980s includes many changes in the 
social, political and cultural structure. This change process which can also be expressed as the 
internationalization of capitalism is fed by the phenomenon of globalization which is one of its most 
important dynamics. In recent years, it has reached a different dimension with the acceleration of 
globalization in line with technological developments. The innovation process that emerged with 
technological developments also draws the boundaries of this 'New World Order' with the opportunities 
created on a global scale and the threats it brings. Although different arguments have been put forward on 
whether the effects of the innovation process are creative or destructive, the fact that its effects are more 
unpredictable makes it difficult to reach a consensus on this issue. As a matter of fact, while product 
innovation increases productivity and creates new business lines, process innovation can have an increasing 
effect on skills, organization, lack of adaptation to technology and unemployment against rapidly changing 
technology. In this study, in order to examine the opportunities and threats created by innovation in global 
economies, the relationship between the global innovation index and unemployment was tested using the 
panel data analysis method. In the study, 25 countries with high global innovation index were selected and 
total unemployment as the dependent variable, global innovation index, annual percentage change of Gross 
Domestic Product per capita and annual percentage change of gross fixed capital as independent variables 
with a date range between 2009-2021. As a result, a positive and significant relationship was found between 
the global innovation index and unemployment. This result points to process innovation and shows that 
innovation contains more threats than opportunities it will create in employment. 
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BİST30 Hisse Senedi Değerlerinin Öngörülerinde Çeşitli Ekonometrik 
Modellerin Kıyaslanması 

Cebeli İNAN1 

Öz 

Tüm bilim dallarında geleceğe dair en doğru tahminlerde bulunmak hayati bir değere sahip olduğu gibi sosyal 
bilimler alanında da bu çok önemli bir durumdur. Günümüz dünyasında özellikle teknolojideki gelişmeler ve 
artık çok büyük verileri işleyebilecek paket programların olmasından dolayı gerçeğe yakın daha doğru 
tahminleri elde edebilmemiz ekonometri ve finans alanları dahil tüm alanlar için çok önemli bir gelişmedir. 
Netice olarak yapılan tahminlerin hata paylarının azalması ve geleceğe ilişkin daha doğru planlamaların 
yapılması ile direkt ilişkili bir durumdur. Bu çalışmada BİST30 hisse senetlerinden olan Akbank, Halkbank 
ve Garanti Bankasının aylık kapanış değerlerinin 1996-2022 yılları arası verilerinin zaman serisi analizleri 
yapılmış ve 12 aylık öngörüler hesaplanmıştır. Birinci adım olarak değişkenin durağan olup olmadığı 
Artırılmış Dickey-Fuller testi ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda durağan olmayan değişkenlerin birinci 
dereceden farkları alınmıştır. İkinci adım olarak ise Arima-Fourier (K=1), Arima-Fourier (K=2), Arima-
Fourier (K=3), BATS ve TBATS modelleri kullanılarak zaman serisi analizleri yapılmıştır. Kurulan 
modellerin başarısını değerlendirmek için ortalama kare hata (MSE), kök ortalama kare hata (RMSE), 
ortalama mutlak hata (MAE) ve ortalama mutlak yüzde hata (MAPE) performans kriterleri kullanılmıştır. 
MSE, RMSE, MAE ve MAPE performans kriterleri için en düşük değeri veren model diğer modellere kıyasla 
daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. Son aşama olan üçüncü adımda ise, seçilen model üzerinden 12 
aylık öngörüler elde edilmiştir. Analizlerin tamamı R-Project yazılımı (R Core Team, 2021) ve bu yazılımda 
bulunan forecast (Hyndman ve diğ. 2020) ile nnfor (Kourentzes, 2019) paketleri kullanılarak hazırlanmıştır. 
Performans kriterleri incelendiğinde Akbank hisse senedi kapanış değerlerini tahmin etmede en düşük 
değerler Arima-Fourier (K=1) modeli için elde edilmiştir. Halkbank hisse senedi kapanış değerlerini tahmin 
etmede Performans kriterleri incelendiğinde en düşük değerler BATS tekniğinde elde edilmiştir. Son olarak 
Yapı kredi hisse senedi kapanış değerlerini tahmin etmede gelecek 12 aylık öngörü için TBATS modeli 
kullanılacaktır. Bu sonuçlar ışığında geleceğe dair tahminlerde bulunurken Fourier tabanlı modellerine diğer 
modellere göre daha gerçeğe yakın tahminler elde edildiği ortaya çıkmıştır. 
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Comparison of Various Econometric Models in Predictions of BIST30 Share 
Values 

Cebeli İNAN1 

Abstract 

Making the most accurate predictions about the future in all branches of science has a vital value, and this is 
a very important situation in the field of social sciences. In today's world, it is a very important development 
for all fields, including econometrics and finance, that we can obtain more accurate estimates, especially due 
to the developments in technology and the presence of package programs that can process very large data. As 
a result, it is a situation that is directly related to the decrease in the margin of error of the forecasts and to 
making more accurate plans for the future. In this study, time series analyses of the monthly closing values of 
Akbank, Halkbank and Garanti Bank, which are BIST30 stocks, between 1996-2022 were made and 12-
month forecasts were calculated. As a first step, whether the variable is stationary or not was examined with 
the Augmented Dickey-Fuller test. As a result of the analysis, first-order differences of non-stationary 
variables were taken. As a second step, time series analyzes were performed using Arima-Fourier (K=1), 
Arima-Fourier (K=2), Arima-Fourier (K=3), BATS and TBATS models. Mean square error (MSE), root 
mean square error (RMSE), mean absolute error (MAE) and mean absolute percent error (MAPE) 
performance criteria were used to evaluate the success of the established models. It was concluded that the 
model with the lowest value for MSE, RMSE, MAE and MAPE performance criteria was more successful 
than the other models. In the third step, which is the last stage, 12-month forecasts were obtained over the 
selected model. All analyzes were prepared using R-Project software (R Core Team, 2021) and forecast 
(Hyndman et al. 2020) and nnfor (Kourentzes, 2019) packages included in this software. When the 
performance criteria are examined, the lowest values in estimating Akbank stock closing values were obtained 
for the Arima-Fourier (K=1) model. When the performance criteria are examined in estimating the closing 
values of Halkbank stocks, the lowest values are obtained in the BATS technique. Finally, TBATS model will 
be used for forecasting the next 12 months in estimating Yapı Kredi stock closing values. In light of these 
results, it has been revealed that while making predictions about the future, more realistic predictions are 
obtained for Fourier-based models compared to other models. 
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Türkiye’de Sendikasyon Kredileri, Dış Ticaret ve Hisse Senedi Piyasası 
Arasındaki İlişki 

Aydın GÜRBÜZ1 
Meltem KILIÇ2 

Nur Esra BEKERECİ3 
Öz 

Borçlanma aracı olarak kullanılan sendikasyon kredileri, farklı ülkelerden çok sayıda bankanın katılabileceği 
özel bir kredi sözleşmesi türüdür. Bu kredileri, yatırımcılar ve diğer ekonomik birimler fon taleplerini 
karşılamak için kullanmakta ve uluslararası piyasalardan elde edilen bir kaynak olarak görülmektedir. 
Uluslararası piyasalardan alınan bu krediler Türk bankacılık sisteminde 2004 yılından itibaren önem 
kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada da Ocak 2013 – Kasım 2022 dönemleri arasında Türkiye’de kullanılan 
sendikasyon kredileri ile dış ticaret hacmi, reel döviz kuru ve ulusal BIST100 endeks arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışmada Türkiye’de Covid-19 salgınının etkisini dikkate almak için 
vakaların ortaya çıktığı 2020 Mart ayının sonraki dönemlerine kukla değişken eklenmiştir. Değişkenler 
arasındaki ilişkiyi belirlemek için Phillips-Perron birim kök testi, Johansen eşbütünleşme testi ve hata 
düzeltme modeline (VECM) bağlı Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Ampirik bulgularda, serilerin 
farkta durağan olduğu tespit edilmiştir. Johansen eşbütünleşme yaklaşımı sonucunda sendikasyon kredileri 
ile dış ticaret hacmi, reel döviz kuru, BIST100 endeksi ve kukla değişkeni arasında uzun dönemde ilişkinin 
varlığına ulaşılmıştır. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, sendikasyon kredileri ile dış ticaret hacmi 
arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin olduğuna ulaşılmıştır. Reel döviz kuru ile sendikasyon kredisi 
arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. BIST100 endeksinden ise sendikasyon 
kredisine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca modele eklenen kukla 
değişkeninde meydana gelen değişmelerinde sendikasyon kredisi üzerinde etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 
Sendikasyon kredilerinin verilmesi ekonomik faaliyetleri canlandırmakta, öncelikle ithalat ile gerekli olan 
sanayi malları satın alınmakta ve bunlar ekonomik değer kazandırılarak ihracat aracılığıyla başka ülkelere 
satılmaktadır. Sendikasyon kredileri aracılığıyla canlanan dış ticaret büyümekte bu durum ise, sendikasyon 
kredisine olan talebi arttırmaktadır. Elde edilen bu sonuçlardan sendikasyon kredilerinin Türkiye’nin dış 
ticaret politikası konusunda önemli bir etkiye sahip olduğu ve dış ticaret açığının kapatılmasında bir faktör 
olarak değerlendirilebileceği söylenebilir. 
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The Relationship Between Syndication Loans, Foreign Trade and Stock 
Market in Türkiye 

Aydın GÜRBÜZ1 
Meltem KILIÇ2 

Nur Esra BEKERECİ3 
Abstract 

Syndicated loans, which are used as debt instruments, are a special type of loan agreement in which many 
banks from different countries can participate. These loans are used by investors and other economic units to 
meet their fund demands and are seen as a resource obtained from international markets. The loans taken 
from international markets have started to gain importance in the Turkish banking system since 2004. In this 
study, it is aimed to determine the relationship between syndication loans used in Türkiye and foreign trade 
volume, exchange rate and national BIST100 index between January 2013 and November 2022. In addition, 
in the study, a dummy variable was added to the post-March 2020 periods when the cases emerged in order 
to take into account the effect of the COVID-19 outbreak in Türkiye. To determine the relationship between 
the variables, Phillips-Perron unit root test, Johansen cointegration test and Granger causality test based on 
error correction model (VECM) were applied. In the empirical finding, it has been determined that the series 
are stationary in difference. As a result of the Johansen cointegration approach, the existence of a long term 
relationship between syndicated loans and foreign trade volume, exchange rate, BIST100 index and dummy 
variable has been reached. According to the Granger causality test results, it was found that there is a 
bidirectional causality relationship between syndicated loans and foreign trade volüme. It is determined that 
there is a bidirectional causality relationship between the exchange rate and the syndicated loan. It has been 
observed that there is a one-way causality relationship from the BIST100 index to the syndicated loan. In 
addition, it has been determined that the changes in the dummy variable added to the model have an effect 
on the syndication loan. Giving syndication loans stimulates economic activities, first of all, necessary 
industrial goods are purchased with imports and these are sold to other countries through exports by gaining 
economic value. Foreign trade, which has been revived through syndicated loans, is growing and this situation 
increases the demand for syndicated loans. From these results, it can be said that syndication loans have a 
significant effect on Türkiye's foreign trade policy and can be considered as a factor in closing the foreign 
trade deficit.  

Keywords: Syndicated credit, Foreign trade, BIST100, Johansen cointegration test, VECM Granger 
causality  
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Reklam Harcamaları, Pay Getirileri ve Firma Büyüklüğü Arasındaki 
Etkileşim: BİST Firmaları için Bir Panel VAR Analizi 

Ahmet Melik SAHABİ1 

Öz 

Finans yöneticilerini kaynak tahsisi yaparken, kaynakları firma değerini diğer bir ifadeyle ortakların 
zenginliğini yani elde ettikleri getiriyi maksimum yapacak proje harcamalarına yöneltmeleri gerektiği finans 
literatüründe geniş kabul gören bir gerçektir. Bu harcamalardan bir tanesi de reklam harcamalarıdır. Bu açıdan 
bakıldığında bu çalışma ile bu konudaki çalışma sayısı kısıtlı olan mevcut ulusal literatüre özgün bir katkı 
yapılması beklenmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı BIST firmaları için pay getirileri, reklam 
harcamaları ve firma büyüklüğü arasındaki etkileşiminin panel VAR yöntemi ile incelenmesidir. Bu amaç 
doğrultusunda 2007-2021 yılları arasında 15 yıl boyunca yıllık finansal raporlarında kesintisiz reklam 
harcamalarını raporlayan 38 mali sektör dışı ve BIST’te işlem gören firma çalışmada incelenmiştir. Yıllık getiri 
oranlarının kullanıldığı çalışmada, reklam harcamaları satışlara oranlanarak kullanılmış ve firma büyüklüğü 
için toplam varlıkların doğal logaritması alınmıştır. Çalışmada kullanılan tüm değişkenler için veriler Refinitiv 
Datastream veri tabanından elde edilmiştir. VAR sisteminde kullanılacak değişkenlerin öncelikle birim kök 
süreçleri incelenmiş, IPS, ADF ve CIPS birim kök testleri yardımı ile getiriler ve reklam harcamalarının I(0), 
firma büyüklüğünün ise I(1) düzeyinde entegre olduğu bulunmuştur. Bu sonuç doğrultusunda VAR 
sisteminde getiriler ve reklam harcamalarının düzey, firma büyüklüğünün ise birinci fark değerleri 
kullanılmıştır. Sistemde kullanılacak gecikme uzunluğu Akaike ve Hannan-Quinn bilgi kriterleri kullanılarak 
6 olarak belirlenmiştir. İstikrar koşulunu sağlayan üç değişkenli VAR(6) sistemi tahmin edilmiş ve ilk önce 
etki-tepki fonksiyonları incelenmiştir. Buna göre reklam harcamalarına gelen bir şokun getiriler üzerinde ilk 
üç dönem herhangi bir etkisi bulunamamıştır. Fakat daha sonra dördüncü dönemde negatif olan etki altıncı 
dönemde pozitif etkiye dönüştüğü görülmüştür. İstatistiksel olarak anlamlı bulunan bu etkilere göre reklam 
harcamaları getirileri belli bir dönemde negatif etkilese de bir süre sonra gecikmeli olarak da olsa pozitif 
etkilemektedir. Fakat bu etkiler oldukça sınırlıdır. Diğer yandan firma büyüklüğüne gelen bir şok getirileri ve 
reklam harcamalarını ilk üç döneme kadar pozitif etkilemekte daha sonra bu etki anlamsızlaşarak 
kaybolmaktadır. Varyans ayrıştırma analizinde ise reklam harcamalarının getiriler üzerindeki katkısının 
dördüncü dönemden sonra arttığı ve onuncu döneme kadar devam ettiği görülmektedir. Bu katkı her ne kadar 
firma büyüklüğünden yüksek olsa da oldukça sınırlıdır. Çalışmada son olarak üç değişkenli VAR sistemi 
üzerinden Granger nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Buna göre getiriler ile reklam harcamaları arasında çift 
yönlü nedensellik söz konusudur. Firma büyüklüğünden reklam harcamalarına ve getirilerden firma 
büyüklüğüne doğru ise tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Reklam harcamaları, Getiriler, Panel VAR, BIST 

Jel Kodları: O30, G30. 

1 Dr. Arş. Gör., Bingöl Üniversitesi, asahabi@bingol.edu.tr, ORCID:0000-0002-8038-4627



2nd International Congress on Economics and Administrative Sciences 
January, 19-20, 2023, Bingöl University 

Abstract Book 
 

          82 

 

The Interaction Between Advertising Expenses, Stock Returns and Firm 
Size: A Panel VAR Analysis for Companies Listed on BIST 

Ahmet Melik SAHABİ1 

Abstract 

Financial managers should allocate resources to project expenditures that will maximize company value, or in 
other words, the wealth of shareholders, which is a widely accepted fact in financial literature. One of these 
expenditures is advertising expenses. From this perspective, it is expected that this study will make a unique 
contribution to the current national literature in which has a limited number of related studies. In this 
context, the aim of this study is to examine the interaction between stock returns, advertising expenses, and 
company size for BIST companies using the panel VAR method. For this purpose, 38 non-financial sector 
companies that have consistently reported advertising expenses in their annual financial reports for 15 years 
between 2007 and 2021, and traded on BIST, were examined in the study. In the study, where annual returns 
were used, advertising expenses were used as a ratio to sales and the natural logarithm of total assets was taken 
for company size. Data for all variables used in the study were obtained from the Refinitiv Datastream 
database. The unit root processes of the variables to be used in the VAR system were first examined and it 
was found that the returns and advertising expenses were integrated at I(0) with the help of IPS, ADF and 
CIPS unit root tests, while the company size was integrated at I(1). Based on this result, the level of returns 
and advertising expenses and the first difference values of company size were used in the VAR system. The 
lag length used in the system was determined as 6 using the Akaike and Hannan-Quinn information criteria. 
A trivariate VAR(6) system that satisfies the stability conditions was estimated and the impulse-response 
functions were first examined. According to this, a shock on advertising expenses had no effect on returns in 
the first three periods. However, it was seen that the negative effect in the fourth period turned into a positive 
effect in the sixth period. According to this statistically significant effect, advertising expenses have a lagged 
negative effect on returns in a certain period, but this negative effect is offset by a positive effect in the 
following periods. But these effects are found to be quite limited.  On the other hand, a shock to the company 
size positively affects returns and advertising expenses until the third period, after which the effect becomes 
insignificant and disappears. In variance decomposition analysis, it was seen that the contribution of 
advertising expenses to returns increased after the fourth period and continued until the tenth period. 
Although this contribution is higher than company size, it is also quite limited. Finally, Granger causality 
relationship was examined through the trivariate VAR system. It was found that there is a two-way causality 
relationship between returns and advertising expenses. On the other hand, there is a one-way causality 
relationship from company size to advertising expenses and from returns to company size. 
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Yeni Sanayileşen Ülkelerde Ekonomik Özgürlüğün Ekonomik Büyümeye 
Etkisinin Panel Ekonometrik Analizi 

İlyas BAYAR1 

Öz 

Yirminci birinci yüzyılın ilk çeyreğinde küresel ölçekte iki ekonomik kriz yaşanmıştır. Gerek 2008-2009 
küresel iktisadi kriz gerekse de Covid-19 pandemisi sonrası alınan para, maliye ve makro ihtiyati tedbirler 
devletin ekonomiye müdahalesini arttırmıştır. Artan kamu harcamaları ile devletin ekonomik büyüklüğü 
artmış ve uluslararası ticaret engellerinin artırılmasına yönelik politikalar tartışılmaya başlanmıştır. Bu durum, 
serbest piyasa ekonomisinin ve dolayısıyla ekonomik refahın belirleyicilerden biri olan ekonomik özgürlüğün 
iktisadi büyüme üzerindeki etkisinin yeniden incelenmesine zemin hazırlamıştır. Bu amaçla çalışmanın amacı, 
yeni sanayileşen 10 ülkede (Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Meksika, Filipinler, Güney Afrika, 
Tayland, Türkiye) 2000-2020 dönemleri arasında ekonomik özgürlüğün ekonomik büyüme üzerindeki 
etkisini yeni nesil ekonometrik yöntemler vasıtasıyla analiz etmektir. Öncelikle modelin geneli ve çalışmada 
kullanılan değişkenler için yatay kesit bağımlılığı analiz edilmeye çalışılmıştır. Yatay kesit bağımlılığı tespit 
edildikten sonra ikinci nesil testlerle panel birim kök ve eşbütünleşme sınaması yapılmıştır. Değişkenlerin I(1) 
mertebede durağanlıkları sağlanmıştır. Panelin eğim katsayılarının heterojen olduğu belirlenmiştir. Ardından, 
modelde eşbütünleşme ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Uzun dönem katsayılarının tahmin edilmesi için 
CCE (Common Correlated Effect) tahmincileri kullanılmıştır. Ampirik sonuçlar, ekonomik özgürlüğün 
ekonomik büyümeyi arttırdığını göstermektedir. Çalışma, büyüme amacına dönük olarak ekonomik 
özgürlüğü artıran politikaların desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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Panel Econometric Analysis of the Effect of Economic Freedom on Economic 
Growth in New Industrialized Countries 

İlyas BAYAR1 

Abstract 

In the first quarter of the twentieth-first century, two global economic crises were experienced. After the 
2008-2009 global economic crisis and the COVID-19 pandemic taken the monetary, fiscal and 
macroprudential measures increased the state's intervention in the economy. With the increasing public 
expenditures, the economic size of the state has increased, and policies to increase international trade barriers 
have begun to be discussed. This situation paved the way for a re-examination of the effect of free market 
economy and economic freedom, which is one of the determinants of economic welfare, on economic 
growth. For this purpose, the aim of the study is to analyze the effect of economic freedom on economic 
growth between 2000-2020 in 10 newly industrialized countries (Brazil, China, India, Indonesia, Malaysia, 
Mexico, Philippines, South Africa, Thailand, Türkiye) by means of new generation econometric methods. 
First of all, cross-sectional dependence were determined for the overall model and of the variables in the study. 
After determining the cross-sectional dependence, panel unit root and cointegration tests were carried out 
with the second generation tests. The stationarity of the variables at I(1) order is provided. It was determined 
that the slope coefficients of the panel were heterogeneous. Then, it was determined that there was a 
cointegration relationship in the model. CCE (Common Correlated Effect) estimators were used to estimate 
the long-term coefficients. Empirical results show that economic freedom increases economic growth. This 
study, it reveals that policies that increase economic freedom for the purpose of growth should be supported. 

Keywords: Economic freedom, Economic growth, Panel data analysis 
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Dış Borç Stokunun Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine 
Ampirik Bir Analiz 

Ahmet KADİROĞLU1 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, döviz kuru, dış borç stoku ve dış borç servis ödemesinin ekonomik büyüme üzerindeki 
etkisini Türkiye ekonomisi açısından tespit etmektir. Çalışmada Türkiye ekonomisine ait 1994-2020 dönemi 
için yıllık zaman serileri kullanılmıştır. Bağımlı değişken olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), bağımsız 
değişken olarak ise döviz kuru, dış borç stoku ve dış borç servis ödemesi ele alınmıştır. Model formülleştirilmiş 
olup, veriler Sıradan En Küçük Kareler (EKK) kullanılarak analiz edilmiştir. Değişkenlerin durağanlık 
düzeyleri Augmented Dick Fuller (ADF) ve Phillips Perron (PP) birim kök testleri kullanılarak sınanmıştır. 
Diğer taraftan, döviz kuru, dış borç stoku, dış borç servis ödemesi ile GSYİH değişkenleri arasındaki uzun 
dönemli ilişki Johansen eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi 
bulunduktan sonra değişkenlerin birbirini ne derecede ve ne yönde etkilediğini belirlemek için FMOLS, 
DOLS ve CCR testleri uygulanmıştır. Eşbütünleşme testi, çalışmanın değişkenleri arasında uzun dönemli bir 
denge ilişkisinin var olduğunu göstermektedir. FMOLS, DOLS ve CCR katsayı tahmincilerinden elde edilen 
bulgular, dış borç stokunun ve döviz kurunun GSYİH ile negatif ya da azaltıcı, dış borç servis ödemesi ile 
pozitif ya da artırıcı bir ilişkisi vardır. Bu doğrultuda, dış borç servis ödemesinin Türkiye ekonomisi üzerinde 
olumlu, dış borç stokunda ve döviz kurunda meydana gelen artış ise aynı ekonomi üzerinde olumsuz etkiye 
sahip olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’nin dış borcu temin etmedeki birincil amacı, kalkınma faaliyetlerini 
artırmaktır. Bu durum, ihracata dayalı bir büyüme stratejisinin öncülüğünü yaptığı artan ihracat kazançlarıyla 
da finanse edilebilir. Dış finansmanın mevcudiyeti, güvenilir bir şekilde sürdürülen bir politika çerçevesiyle 
(mali duruş, döviz kuru politikası, faiz oranı politikası, fiyatlandırma politikası vb.) tutarlı olmalıdır. Politika 
yapıcılar, hem yerli hem de yabancı yatırımlar için yatırımcı güvenini teşvik etmede siyasi irade de dâhil olmak 
üzere güvenilirlik yaratmalıdır. 
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The Effect of External Debt Stock on Economic Growth: An Empirical 
Analysis on Türkiye 

Ahmet KADİROĞLU1 

Abstract 

The aim of this study is to determine the effect of exchange rate, external debt stock and foreign debt service 
payments on economic growth in terms of the Turkish economy. In the study, annual time series for the 
1994-2020 period of the Turkish economy has been used. Gross Domestic Product (GDP) is considered as 
the dependent variable, and exchange rate, external debt stock and external debt service payment as the 
independent variable. The model was formulated and the data were analyzed using Ordinary Least Squares 
(OLS). The stationarity levels of the variables were tested using Augmented Dick Fuller (ADF) and Phillips 
Perron (PP) unit root tests. On the other hand, the long-run relationship between the exchange rate, external 
debt stock, external debt service payment and GDP variables was examined with the Johansen cointegration 
test. After the cointegration relationship between the variables was found, FMOLS, DOLS and CCR tests 
were applied to determine to what extent and in what direction the variables affected each other. The 
cointegration test shows that there is a long-term equilibrium relationship between the variables of the study. 
Findings from FMOLS, DOLS and CCR coefficient estimators show that external debt stock and exchange 
rate have a negative or decreasing relationship with GDP and a positive or increasing relationship with 
external debt service payment. In this direction, it has been determined that the foreign debt service payment 
has a positive effect on the Turkish economy, while the increase in the external debt stock and exchange rate 
has a negative effect on the same economy. Türkiye's primary purpose in securing foreign debt is to increase 
its development activities. This could also be financed by increased export earnings led by an export-led 
growth strategy. The availability of external financing should be consistent with a credibly maintained policy 
framework (fiscal stance, exchange rate policy, interest rate policy, pricing policy, etc.). Policymakers must 
build credibility, including political will, in promoting investor confidence for both domestic and foreign 
investments. 
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Türkiye  

Jel Codes: F31, F34.  

 

 

 

1 Dr. Öğr. Gör., Bingöl Üniversitesi, akadiroglu@bingol.edu.tr, ORCID:0000-0002-0818-5324



2nd International Congress on Economics and Administrative Sciences 
January, 19-20, 2023, Bingöl University 

Abstract Book 
 

          87 

 

Küresel Tehdit Kapsamında Çevre Kirliliği: Çevre Vergileri Boyutuyla 
Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama 

Sefa ÖZBEK1 

Öz 

Sanayileşme süreci ile birlikte küresel ölçekte üretim hacmi artmıştır. Küreselleşme sürecinin hızlanması ile 
birçok ekonomide yeni fırsatlar doğmuştur. Ancak bu gelişmeler çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi önemli 
tehditleri de barındırmaktadır. Çevre kirliliğinin önlenmesi için birçok ülkede birtakım önlemler alınmıştır. 
Bunların arasında yer alan çevre vergileri, 1990’lı yıllarda Türkiye ekonomisinde uygulamaya konulmuştur. 
Pigocu/Pigouvian vergi kapsamında değerlendirilen çevre vergileri, faaliyetlerine göre; enerji, ulaşım, kirlilik 
ve kaynak unsurları üzerinden alınmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı çevre vergilerinin, çevre 
kirliliğine etkisini araştırmaktır. Çevre kirliliği göstergesi olarak CO2 emisyonu kullanılmıştır. Çalışmada 
Türkiye ekonomisi açısından çevre vergileri, çevre teknolojileriyle ilgili patentler, enerji tüketimi, ekonomik 
büyüme ve CO2 emisyonu arasındaki ilişki 1994-2021 dönemine ait yıllık verilerle araştırılmıştır. Teorik 
yaklaşımların yanında ampirik analizlerin yapıldığı çalışmada ARDL sınır testi ile değişkenler arasındaki 
eşbütünleşme ilişkisi incelenmiştir. Ampirik bulgulara göre uzun dönemde çevre vergileri ve çevre 
teknolojileri ile ilgili patentlerin CO2 emisyonunu azalttığı; enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin ise CO2 
emisyonunu artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Environmental Pollution in the Scope of a Global Threat: An Empirical 
Application on Türkiye with the Dimension of Environmental Taxes 

Sefa ÖZBEK1 

Abstract 

With the industrialization process, the production volume has increased on a global scale. With the 
acceleration of the globalization process, new opportunities have emerged in many economies. However, 
these developments also contain important threats such as environmental pollution and climate change. A 
number of measures have been taken in many countries to prevent environmental pollution. Environmental 
taxes, which are among them, were put into practice in the Turkish economy in the 1990s. Environmental 
taxes evaluated within the scope of Pigouvian tax, according to their activities; started to be taken over energy, 
transportation, pollution and resource elements. The main purpose of this study is to investigate the effect of 
environmental taxes on environmental pollution. CO2 emission was used as an environmental pollution 
indicator. In the study, the relationship between environmental taxes, patents on environmental technologies, 
energy consumption, economic growth and CO2 emissions in terms of the Turkish economy was 
investigated with annual data for the period 1994-2021. The cointegration relationship between the variables 
was examined with the ARDL bounds test in the study, in which empirical analyzes were performed as well 
as theoretical approaches. According to empirical findings, environmental taxes and patents on 
environmental technologies reduce CO2 emissions in the long run; It has been concluded that energy 
consumption and economic growth increase CO2 emissions. 
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Çevre Kirliliği Doğrudan Yabancı Yatırımları ve Kurumsal Yapı İlişkisi: 
Türkiye’den Kanıtlar 

Muhammet Bahri KIRIKÇI1 

Öz 

Ekonomilerin büyüme hedeflerini gerçekleştirirken çevre dostu bir büyüme modeli oluşturması hem ülke 
hem de küresel açıdan önem arz eden temel bir husustur. Küreselleşme düzeyindeki artış beraberinde ülkeler 
arasında yaşanan ticari ve finansal entegrasyon hızlanmaktadır. Bu bağlamda gelişmekte olan ekonomilerin 
büyüme faaliyetlerinde doğrudan yabancı yatırımlar son derece önemlidir. Gelişmekte olan ülke 
ekonomilerine doğrudan yabancı yatırım girişleri beraberinde ekonomik büyümeyi de arttırmaktadır. Diğer 
yandan literatürde tartışılan “kirlilik sığınağı hipotezi” görüşüne göre ise gelişmekte olan ekonomilerde 
doğrudan yabancı yatırımlar çevresel tahribatı arttırdığı ileri sürülmektedir. Dolayısıyla gelişmekte olan 
ülkeler doğrudan yabancı yatırım kaynaklı bir büyüme modeli tasarladığı takdirde çevre dostu bir büyüme 
modelinden uzaklaşacaktır. Diğer yandan ülkelerin kurumsal gelişmişlik düzeyi birçok makro iktisadi faaliyet 
üzerinde düzenleyici role sahiptir. Ayrıca gelişmiş kurumlar ülke ekonomisi üzerinde olumlu katkı sağlarken, 
çevresel tahribatı azaltarak çevre dostu bir büyüme modelinde oluşturulmasını sağlamaktadır. Kurumsal 
iktisat yaklaşım biçiminin temel argümanlarından birisi kurumların makro iktisadi faaliyetlerde göz ardı 
edilmesidir. Kurumcu iktisatçılara göre kurumlar ülke ekonomisi üzerinde çok yönlü bir etkisi olduğu 
argümanı ileri sürülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel motivasyonu gelişmiş kurumların ve doğrudan 
yabancı yatırımların çevre kirliliği üzerindeki etkisi incelenmesidir. Diğer bir ifade ile bu çalışmayla “kirlilik 
sığınağı hipotezi” kurumsal kalitenin dahil edildiği model ile sınanmaktadır. Çalışmanın temel hedefi 
doğrultusunda Türkiye üzerine 1984-2018 dönemi ampirik olarak analiz edilmektedir. Ampirik analizde 
ARDL sınır test tekniğinden faydalanılacaktır.  Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre kurumsal 
kalitenin çevre kirliliğini azaltacağı tespit edilmektedir. Diğer yandan doğrudan yabancı yatırımların ise çevre 
kirliliğini arttırdığı, bu bağlamda kirlilik sığnağı hipotezinin doğrulandığı tespit edilmektedir. Bu doğrultuda 
politika yapıcılar ülkenin kurumsal kalite düzeyini arttırıcı, yapısal reformlar, yasal düzenlemeleri 
arttırmalıdırlar. 
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The Relationship Between Environmental Pollution, Foreign Direct 
Investments and Institutional Structure: Evidence From Türkiye  

Muhammet Bahri KIRIKÇI1 

Abstract 

Creating an environmentally friendly growth model while realizing the growth targets of economies is a 
fundamental issue that is important both for the country and for the global. With the increase in the level of 
globalization, the commercial and financial integration between countries is accelerating. In this context, 
foreign direct investments are extremely important in the growth activities of developing economies. Foreign 
direct investment inflows to developing country economies increase economic growth along with it. On the 
other hand, according to the "pollution haven hypothesis" discussed in the literature, it is claimed that foreign 
direct investments increase environmental damage in developing economies. Therefore, if developing 
countries design a growth model originating from foreign direct investment, they will move away from an 
environmentally friendly growth model. On the other hand, the institutional development level of countries 
has a regulatory role on many macroeconomic activities. In addition, while advanced institutions make a 
positive contribution to the country's economy, they reduce environmental damage and create an 
environmentally friendly growth model. One of the main arguments of the institutional economics approach 
is that institutions are ignored in macroeconomic activities. According to institutional economists, it is argued 
that institutions have a multifaceted effect on the country's economy. In this context, the main motivation 
of the study is to investigate the effects of developed institutions and foreign direct investments on 
environmental pollution. In other words, in this study, the “pollution haven hypothesis” is tested with a 
model that includes institutional quality. In line with the main aim of the study, the period of 1984-2018 has 
been empirically examined over Türkiye. The ARDL bond test technique will be used in the empirical 
analysis. According to the findings obtained as a result of the study, it is determined that institutional quality 
will reduce environmental pollution. On the other hand, it is determined that foreign direct investments 
increase environmental pollution, and in this context, the pollution haven hypothesis is confirmed. In this 
direction, policy makers should increase the institutional quality level of the country, structural reforms and 
legal regulations. 
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Afet Yönetimi: TR81 Düzey 2 Bölge Planı Bağlamında Bir İnceleme 

İsmail BAŞARAN1 
Duygu AKYÜZ2 

Öz 

Tarihin ilk dönemlerinden itibaren insan ve insan topluluklarının yaşamlarını etkileyen birçok afet olayları meydana 
gelmiştir. Doğal veya insan kaynaklı olan afetler, genellikle en beklenmeyen durumlarda ve her an meydana gelebilecek 
felaketlerdir. Afetler meydan geldiği yerlerde bireylerin mevcut durumlarını olumsuz olarak etkileyen, can ve mal 
kayıplarına sebep olan, ekonomik, sosyal ve fiziksel olarak çevreye zarar veren, faaliyetleri kısa veya uzun süreli kesintiye 
uğratan ya da tamamen yok eden, sadece meydana geldiği yerlerde değil aynı zamanda çevresindeki diğer canlıların 
yaşamlarını ve lokasyonunu doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkileyen, maddi ve manevi kayıplara neden olan olaydır. 
Olası afet olaylarının risklerinin geçmiş dönemlerde kalkınma ve planlama çalışmaları ile ele alınmaması büyük kayıplara 
ve zararlara neden olmakla beraber kalkınma politikalarında afetlere ilişkin konular ön planda tutulmaya başlamıştır. Bu 
kapsamda afet öncesi riskleri azaltmak, afetlerin yarattığı olumsuz etkileri en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek ikincil 
tehdit olarak doğal ya da insan kaynaklı afetleri önceden belirleyerek gerekli önlemleri almak ve olası hasarlara karşı 
çözümler üretmek, yaşanabilecek zararları azaltmak ve kayıpların önüne geçmek amacıyla planlı, sistemli, kapsayıcı, etkin 
ve verimli bir afet yönetimi önem kazanmıştır. Afet yönetiminin etkin ve verimli bir şekilde uygulanması için toplumdaki 
kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar gibi aktörlerin bu amaç doğrultusunda 
koordine edilerek yönetilmesi gerekmektedir. Afet yönetiminin sadece aktörler arası değil aynı zamanda örgüt içerisinde 
de işbirliği ve koordinasyona gereksinim duyulmaktadır. Bu bağlamda ulusal düzeyde görev yapan Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İl Özel İdareleri’ne bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri’nin afet yönetimi 
konusunda kilit rolleri bulunmaktadır. Bu hususta yürürlükteki mevzuatlarda da afetlere hazırlıklı olma, önleyici 
çalışmalarda bulunma ve riskli bölgeleri tespit ederek faaliyetlerden bahsedilmektedir. Konu kapsamında afetlerin 
bölgesel düzeyde bütünleştirici afet yönetimi kalkınma ajansları tarafından gerçekleştirilmektedir. 2006 yılında 5449 
sayılı Kanun ile kurulan Kalkınma Ajansları, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak, kaynakları etkili ve etkin 
kullanmak ve bölgelerin dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmesini sağlamak için kurulmuştur. Kalkınma Ajansı’nın 
bölgeleri ise sosyoekonomik gelişmelere göre düzenlenen Düzey 2 bölge illeri oluşturmaktadır. Bu çalışmada Kalkınma 
Ajansları bölgeleri olarak İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılması (İBBS) sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 
düzenlenen TR81 Düzey 2 bölge illeri bağlamında afet yönetiminin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 
çalışmada söz konusu TR81 Düzey 2 bölge illeri olan Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin yer aldığı 2014-2023 
dönemini kapsayan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Batı Karadeniz Bölge Planı’nda afet 
yönetimine ne düzeyde yer verildiği, etkin afet yönetimi için öncelik ve tedbirler ile bu husustaki çalışmalarının neler 
olduğu analiz edilecektir. 
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Disaster Management: A Review in the Context of TR81 NUTS II Regional 
Plan 

İsmail BAŞARAN1 
Duygu AKYÜZ2 

Abstract 

From the beginning of history, there have been many disasters which have affected lives of human and communities. 
Disasters rooted in natural or human happen in the most unexpected situations and always-on. They are events that 
adversely affect the current situation of individuals where they are challenged; cause loss of life and property; damage the 
economic, social and physical environment or destroy activities for short or long periods of time, cause financial and 
moral losses directly or indirectly affect the lives and location of other living things not only where they occur, but also 
around them. Failure to address the risks of potential disaster through past years of development and planning has caused 
major losses, but issues related to disasters in development policies have started to be prioritize. In this context, planned, 
systematic, inclusive disaster management has become important in order to reduce the risk of it, minimize the adverse 
effects and pre-indentify natural and human disasters as a secondary threat and to take necessary and to produce 
solutions for possible damage and prevent losses. The effective and efficient implementation of disaster management 
requires that actors such as public institutions and organizations, private sector, NGOs and citizens be coordinated and 
managed to do so. Disaster management requires not only co-operation and co-ordination within the actors, but also 
within the organization. In this context, the Disaster and Emergency Management Directorate (AFAD) and Provincial 
Special Administration have key roles in disaster management. In this respect, the legislation in force also refers to the 
activities by preparing for disasters, conducting preventive work and identifying risky areas. As part of the matter, 
disaster management at the regional level is carried out by development agencies. Established by Law No. 5449 in 2006, 
Development Agencies were established to reduce the difference in regional development, use resources effectively and 
ensure that regions develop in a balanced and harmonious manner. The regions of the Development Agency are Level 2 
regional organized for socioeconomic development. In this study, the Classification of Statistics Regional Units (IBBS) 
as regions of Development agencies is aimed at examing disaster management in the context of TR81 Level 2 regional 
provinces organized according to the socio-economic development ranking. In this context, the level of disaster 
management included in the West Black Sea Regional Plan covered the period of 2014-2023 and organized by the 
Western Black Sea Development Agency, which includes the provinces of Zonguldak, Karabük and Bartın; and are the 
TR81 Level 2 provinces, the priority and measures for effective disaster management and what their work on this issue 
will be analyzed. 

Keywords: Disaster, Disaster management, NUTS, TR81 regional plan 
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Eski Hükümlülerin İşgücü Piyasasına ve Sosyal Hayata Katılımda Yaşamış 
Oldukları Sorunlar, Niğde Açık Cezaevi Hükümlü ve Eski Hükümlülerine 

Yönelik Çalışma 
Bilal ÇİLKAYA1 

Ersin ERASLAN2 
Öz 

Günümüzün en önemli problemlerinden biri olan ve tarihsel süreç içerisinde insanlığın varoluşundan itibaren bütün 
toplumların önemli bir sorun olan suç, toplumu düzenleyen yasaların ihlal edilmesi ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Diğer 
bir ifade ile suç, fiziksel ve psikolojik olarak herhangi bir zarara sebebiyet verilmesi malın zarar görmesi ve yasalara aykırı 
olan bir eylemler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bütün toplumlar için önemli bir sorun olan suç toplumsal düzenin 
oluşturulması noktasında önem arz etmiş ve suçun önlenmesi noktasında ülkeler çeşitli önlemler almışlardır. Bu önlemler 
ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle beraber çeşitli cezai yaptırımlar yasalarla belirlenmiştir. Cezalandırma süreciyle 
birlikte bireyin özgürlüğünün kısıtlanması ve kişinin cezaevinde tutulması beraberinde yasal mevzuatta bazı kavramların 
oluşmasına yol açmıştır. Bu kavramlar çerçevesinde bireyin tutukluluk, hükümlülük, hükümlülük sonrası denetimli 
serbestlik ve hüküm sürecini tamamlaması ile birlikte eski hükümlü kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavramlar içerisinde 
Eski Hükümlülük kavramının sadece önemi üzerinde durulmayacak, aynı zamanda eski hükümlü bireylerin yeniden 
toplumsallaşma sürecine dahil olmasının zorluk ve önemi de vurgulanacaktır. Eski hükümlülerin toplumsallaşması 
sürecinde yaşamış olduğu sorunlar çalışmada ele alınmakla beraber, özellikle iş gücüne dahil olmada yaşamış oldukları 
sorunlara değinilecektir. Eski hükümlü bireylerin cezaevinden çıktıktan sonra sosyal hayata tekrar katılabilmeleri 
öncelikle istihdam edilmelerine bağlıdır. Eski hükümlü bireylerin büyük çoğunluğunun eğitim düzeyinin düşük olması, 
işgücü piyasasının beklentisini karşılayacak vasıf düzeyini yakalamasının zaman alması, işveren ve toplumun önyargılı 
tutumları nedenleri ile çalışma hayatında yer alabilmeleri zorlaşmaktadır. Hükümlülerin tahliye sonrası korkularının 
olduğu, en önemli korkularının ise iş bulamama olduğu ve iş bulamadıklarından dolayı özellikle ekonomik anlamda 
sıkıntıya girdikleri anlaşılmaktadır. Bu durum onları tekrar cezaevlerine girme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır. 
Bu nedenle, istihdamın artırılması için uygulanacak işgücü piyasası politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle 
istihdam alanında dışlanmaya maruz kalmaları, dezavantajlı olarak adlandırılmalarına yol açmaktadır. Mevcut durumları 
ve iş hayatında ayrımcılığa maruz kalmaları nedenleriyle eski hükümlülerin çalışma hayatına geri dönmesi sınırlı 
olmaktadır. İşverenlerin eski hükümlülere yönelik ön yargıları, iş için başvuranlar arasında hükümlü olmayan kişileri 
seçmelerine yol açmaktadır.  Bu çalışmada,  eski hükümlülerin yeniden toplumsallaşma süreci hükümlülük süreci ile 
birlikte ceza infaz kurumlarına girildiği andan itibaren alınması gereken eğitim, meslek edindirme ve topluma hazırlama 
süreçlerini sosyal, ekonomik, yasal sorunlar çerçevesinde ele alınmıştır. COVID-19 pandemisi sonrası 7242 Sayılı Kanun 
kapsamında açık ceza infaz kurumlarında bulunan bazı hükümlüler için uygulanan COVID-19 izninde olup aktif olarak 
işgücünde çalışan ve sosyal hayatını idame ettiren izin sürecindeki hükümlü bireylere ve eski hükümlülere yönelik nicel 
araştırma yapılarak karşılaştırma yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede bu bireylere yönelik istihdam edilebilirlik, 
sosyal hayata katılım, bireylerin istihdamına yönelik politika önerileri ölçeği düzenlenerek analiz yapılmıştır. 
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The Problems Faced by Ex-Convicts Throught Their Participation Process 
in the Labor Market and Social Life: A Study Towards the Convicts and Ex-

Convicts of Niğde Open Prison 
Bilal ÇİLKAYA1 

Ersin ERASLAN2 
Abstract 

Crime, which is one of the most important problems of today and an important problem of all societies since the 
existence of humanity within the historical process, is a concept that has emerged with the violation of the laws regulating 
the society. In other words, crime is defined as an act causing any physical and psychological damage, an act causing 
damage to property, or a set of acts regarded as against the law. Crime, which is a significant problem for all societies, has 
been important for the establishment of social order and countries have taken various measures to prevent it. Although 
these measures vary from country to country, various penal sanctions have been determined by laws. In addition, with 
the punishment process, the restriction of the individual's freedom and the detention of the person in prison have led to 
the formation of some concepts in the legal legislation. Within the framework of these concepts, the concept of ex-
convict has emerged with the completion of detention, conviction, probation after conviction and penal execution. 
Among these concepts, not only the importance of the concept of ex-convict but also the difficulty and importance of 
inclusion of ex-convicts in the re-socialization process will be emphasized. While the problems experienced by ex-
convicts in the process of socialization are discussed in the study, especially the problems they have experienced in being 
included in the workforce will be mentioned. The ability of ex-convicts to rejoin social life after being released from 
prison primarily depends on their employment. It is difficult for ex-convicts to take part in working life due to three 
factors: the low level of education of the majority of the ex-convicts, the fact that it takes time for ex-convicts to reach 
the level of qualification that meets the expectations of the labor market, and the prejudiced attitudes of the employer 
and society. It is understood that convicts have fears after their release, and their most important fear is not being able to 
find a job which leads them to be in financial trouble as they cannot find a job. Because of this situation, they face the 
danger of going back to prison. Therefore, there is a need for labor market policies to be implemented to increase 
employment. Being exposed to exclusion, especially in the field of employment, causes them to be labeled as 
disadvantaged. The return of ex-convicts to working life becomes limited due to their current situation and their 
exposure to discrimination in business life. The prejudices of employers towards ex-convicts cause them to choose non-
convicts among job applicants. In this study, the re-socialization process of ex-convicts, together with the convict 
process, the education, vocational training and preparation for society, which should be taken from the moment they 
enter the prison, are discussed within the framework of social, economic and legal problems. Quantitative research and 
comparison are planned for convicts and ex-convicts, who were actively working in the workforce and maintaining their 
social life, and were on COVID-19 Leave applied for some convicts in open penitentiary institutions within the scope 
of Law No 7242 following the COVID-19 pandemic. In this framework, the scale of policy proposals for employability, 
participation in social life, and employment of these individuals has been prepared and analyzed.  

Keywords: Ex-convict, Labor Market Policies, Work, Employment, Participation in social life 
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İnsan Sermayesinin Kariyer Başarısındaki Etkisi Üzerine Bir Araştırma  

Yasemin KARATEKİN ALKOÇ1 

Öz 

İnsan sermayesinin bireylerin kariyer başarılarına olan katkısı üzerine yapılan çalışmaların son yıllarda ivme 
kazandığı görülmektedir. Şüphesiz, insan sermayesi mikro seviyede bireylerin gelir düzeylerini, makro seviyede 
ise ülke ekonomilerinin büyümesini sağlayan önemli bir kaynaktır. Alan yazında insan sermayesi ile ilgili 
yapılan çalışmalar incelendiğinde, insan sermayesine yapılan yatırımların neticesinde, bireyin eğitim seviyesi 
yükseldikçe, buna paralel olarak gelir seviyesinin ve dolayısıyla kariyer başarısının da artma eğilimine girdiği 
görülmektedir. Bu kapsamda çalışmada, bireylerin sahip olduğu insan sermayesinin, onların kariyer 
başarılarına önemli bir etkisinin olup olmadığı sorusunun yanıtı aranacaktır. Bu doğrultuda, insan 
sermayesini ölçümlemek adına, insan sermayesinin en temel göstergesi olarak görülen “eğitim” faktöründen 
yararlanılacaktır. Yine çalışmada kariyer başarısının nesnel yönü ele alınacak olunup, nesnel kariyer başarısının 
en temel göstergesi olarak sayılan “gelir” faktöründen yararlanılacaktır. Çalışma halen süren bir çalışma olup, 
çalışmanın ilk bölümünde ilgili alan yazına yer verilecek, ikinci bölümünde finans sektöründen elde edilecek 
veriler üzerinden SPSS programı kullanılarak ilgili analizlere ve elde edilen bulgulara yer verilecektir. 
Çalışmanın son bölümünde ise sonuç ve öneriler kısmına yer verilerek çalışma nihayetlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İnsan sermayesi, Kariyer başarısı, Araştırma, SPSS 

Jel Kodları: M51, M53, M59. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, yaseminkaratekinalkoc@yyu.edu.tr, ORCID:0000 0002 9160 199X



2nd International Congress on Economics and Administrative Sciences 
January, 19-20, 2023, Bingöl University 

Abstract Book 
 

          96 

 

A Research on the Effect of Human Capital on Career Success 

Yasemin KARATEKİN ALKOÇ1 

Abstract 

It is observed that the studies on the contribution of human capital to the career success of individuals have 
gained momentum in recent years. Undoubtedly, human capital is an important resource that ensures the 
income levels of individuals at the micro level and the growth of national economies at the macro level. When 
the studies on human capital in the field literature are examined, it is seen that as a result of the investments 
made in human capital, the individual's education level increases, and in parallel with this, the income level 
and therefore career success tend to increase. In this context, the study will seek an answer to the question of 
whether the human capital of individuals has a significant impact on their career success. In this direction, in 
order to measure human capital, the factor of "education", which is seen as the most basic indicator of human 
capital, will be used. Again, the objective aspect of career success will be discussed in the study and the 
“income” factor, which is considered as the most basic indicator of objective career success, will be used. The 
study is still ongoing and the relevant literature will be included in the first part of the study, and in the second 
part, the relevant analyzes and findings will be included by using the SPSS program over the data to be 
obtained from the financial sector. In the last part of the study, the results and recommendations section will 
be included and the study will be finalized. 

Keywords: Human capital, Career success, Research, SPSS 
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Zamansal ve Mekânsal Adalet Algılarımız Örgüte Olan Bağlılığımızı Etkiler 
Mi? Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma 

Turhan MOÇ1 

Öz 

Bir örgütte zamansal adalet, çalışanların işlerini yapabilmeleri için verilen zamanın adil ve eşit bir şekilde verilip 
verilmediği ile ilgili algılarıdır. Başka bir ifade ile çalışanlara zaman hakkının verilmesindeki adalettir. Örgütler, 
bekâr veya evli, yarı zamanlı veya tam zamanlı çalışan, bakmakla yükümlü olunan aile üyelerine sahip olan 
veya olmayan çalışanlar arasında çalışma süresini dikkate alarak adil bir şekilde dağıtmalıdırlar.  Örgütler 
açısından bir kaynak olan zamanın çalışanlar açısından adil ve eşit olmayan bir şekilde dağıtım 
adaletin/adaletsizliğin bir parçası veya uzantısı olarak algılanabilir ve bu durum çalışanların örgütlerine olan 
bağlılıklarını etkileyebilir. Mekânsal adalet, kaynakların coğrafi uzaklığıyla ilgili algıyı veya bu kaynakların 
eşitsiz gelişiminin veya az gelişmişliğinin coğrafi uzaklığa dayalı olarak örgütün farklı şubeleri arasında 
karşılaştırılmasını ifade etmektedir. Mekânsal adalet/adaletsizlik algısı örgüt içi ve dışı kaynakların bölgelere 
göre dağılımını ve karar alma süreçlerini etkilemektedir. Bu nedenle, örgütteki çalışanlar arasında memnuniyet 
ve bağlılık sağlamak için adil politikaları oluşturmak hayati önem taşımaktadır. Bu araştırma kapsamında; 
Iğdır ilinde kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin zamansal ve mekânsal adalet 
algılarının örgütsel bağlılıklarına etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma, Iğdır ilindeki özel ve kamu 
eğitim kurumlarında gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinden online anket yöntemiyle 257 
öğretmenden veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS.25 ve YEM AMOS.20 programlarından 
faydalanılmıştır. Araştırmada katılımcılara ait demografik bilgileri için frekans analizlerinden, güvenirlik için 
Cronbach Alpha, Yapısal Güvenlik ve AVE, geçerlilik için doğrulayıcı faktör analizlerinden, kontrol 
değişkenleri ile bağımlı, bağımsız değişkenler arasındaki farklılığı tespit edebilmek için varyans analizlerinden 
ve hipotezleri test edebilmek için yol analizlerinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; 
öğretmenlerin zamansal adaletsizlik ile ilgili algı düzeylerinin %56, mekânsal adaletsizlik algı düzeylerini %48,5 
ve örgüte bağlılık düzeylerinin %65,2 olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada zamansal ve mekânsal 
adaletsizliğin örgüte olan bağlılığı ve örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam ve duygusal bağlılığı olumsuz 
yönde etkilediği saptanmıştır. Ayrıca araştırmada zamansal adalet ile medeni durum, çocuk sayısı, mesleki 
kıdem, çalışılan kurum türü ve yol masrafına göre, mekânsal adalet mesleki kıdeme göre ve örgütsel bağlılık, 
gelir ve okula varış sürelerine göre istatiksel olarak anlamlı farklılaşmaktadır. 
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Do Our Perceptions of Temporary and Spatial Justice Affect Our 
Commitment to the Organization? A Research on Teachers 

Turhan MOÇ1 

Abstract 

Temporal justice in an organization is the perception of employees about whether the time given to them to 
do their jobs is given fairly and equally. In other words, it is the justice in giving employees the right to time. 
Organizations should distribute working time fairly among employees who are single or married, working 
part-time or full-time, with or without dependent family members. The fair and unequal distribution of time, 
which is a resource for organizations, may be perceived as a part or extension of justice/injustice, and this may 
affect employees' commitment to their organizations. Spatial justice refers to the perception of the 
geographical distance of resources or the comparison of the uneven development or underdevelopment of 
these resources between different branches of the organization based on geographic distance. The perception 
of spatial justice/injustice affects the distribution of internal and external resources according to regions and 
decision-making processes. Therefore, it is vital to establish fair policies to ensure satisfaction and loyalty 
among employees in the organization. Within the scope of this research; It has been investigated whether the 
temporal and spatial justice perceptions of teachers working in public and private education institutions in 
Iğdır have an effect on their organizational commitment. The research was carried out in private and public 
education institutions in the province of Iğdır. Data were obtained from 257 teachers with the online survey 
method, one of the quantitative research methods. SPSS 25 and SEM AMOS.20 programs were used in the 
analysis of the data. In the study, frequency analyzes were used for demographic information of the 
participants, Cronbach Alpha, Structural Safety and AVE for reliability, confirmatory factor analyzes for 
validity, variance analyzes to detect the difference between control variables and dependent and independent 
variables, and path analyzes to test hypotheses. As a result of the analyzes made; It was determined that 
teachers' perception levels of temporal injustice were 56%, spatial injustice perception levels were 48.5%, and 
organizational commitment levels were 65.2%. In the study, it was determined that temporal and spatial 
injustice negatively affects organizational commitment and continuance and emotional commitment, which 
are sub-dimensions of organizational commitment. In addition, temporal justice and marital status, number 
of children, professional seniority, type of institution and travel expenses, spatial justice differs statistically 
according to professional seniority and organizational commitment, income and time to school. 
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Sosyo-Ekonomik Hedefler Çerçevesinde Merkezi Yönetim Bütçesi Ar-Ge 
Harcamaların Değerlendirilmesi  

İsmail KOÇ1 

Öz 

Ar-Ge yatırım ve harcamaları ülkelerin katma değerli ürün ve hizmetler üretmelerine ve bu ürünlerin 
üretilmesine imkân sağlayacak alt ve üst yapının geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu yatırımlar 
hem kamu hemde özel sektör boyutu ile ekonomik büyümenin önemli bir belirleyicisi olmakta ve inovasyon 
sürecinde kritik bir rol üstlenmektedir. Ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleşebilmesi Ar-
Ge'ye yönelik bütçe politikalarının bir yansıması olabilmektedir. Asimetrik bilginin ve ileri teknolojinin elde 
edilmesi, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, genel kamu hizmetleri, eğitim, sağlık, güvenlik, çevre gibi 
birçok alanda toplumsal refah seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle gelişmekte olan 
ekonomilerde Ar-Ge finansmanına yönelik politika taahhütlerinin devam etmesi ve güçlendirilmesi küresel 
kalkınmaya da katkı sağlamaktadır. Küresel ölçekte ar-ge'ye yapılan yatırımlar son on yılda yaklaşık iki kat 
artmıştır. Türkiye ise, Ar-Ge yatırım ve harcamalarına yönelik merkezi bütçe çerçevesinde yapmış olduğu 
yatırım ve harcamalar ile önemli bir gelişme sağlamıştır. TUİK verileri ile; Gayrisafi yurt içi Ar-Ge 
harcamasının GSYH içindeki payı 2008 yılında %0,80 iken, 2021 yılında %1,13'e yükselmiştir. Merkezi 
yönetim bütçesinden Ar-Ge için yapılan harcamaların GSYH içindeki payı 2008 yılında 0,27 iken 2021 
yılında 0,28 olarak gerçekleşmiştir.  Ar-Ge için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar ise; sosyo-
ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında; 2021 yılında en fazla Ar-Ge fonlaması %48,3 ile genel bilgi 
gelişimi için üniversitelere yapıldığı görülmektedir. Bu sosyo-ekonomik hedefi; sırasıyla %15,6 ile savunma, 
%10,3 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %10,0 ile genel bilgi gelişimi Ar-Ge (diğer kaynaklardan finanse 
edilen) ve %4,8 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapıların takip ettiği görülmektedir 
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Evaluation of Central Government Budget Research and Development 
Expenditures within the Framework of Socio-Economic Goals 

İsmail KOÇ1 

Abstract 

R&D investment and spending, countries, value-added products and services that will enable them to 
produce and manufacture these products plays an important role in the development of the lower and upper 
structure. These investments are an important determinant of economic growth with both public and private 
sector dimensions and play a critical role in the innovation process. The realization of the sustainable 
development goals of the countries may be a reflection of the budgetary policies towards R&D. Obtaining 
asymmetric information and advanced technology, creating new employment areas, general public services, 
education, health, security, environment contribute to raising the level of social welfare in many areas such 
as. The continuation and strengthening of policy commitments on R&D financing, especially in developing 
economies, also contribute to global development. Dec. Investments in R&D on a global scale have increased 
by about two times in the last Decennium. On the other hand, Türkiye has achieved a significant 
development with the investments and expenditures it has made within the framework of the central budget 
for R&Dec. According to TUIK data, The share of gross domestic R&D expenditure in GDP increased 
Decisively from 0.80% in 2008 to 1.13% in 2021. The share of expenditures made for R&Dec from the central 
government budget in GDP was realized as 0.27 in 2008 and as 0.28 in 2021. The expenditures made from 
the central government budget for R&D are Deciphered according to socio-economic targets when; it is 
observed that the most R&D funding was made to universities for general knowledge development with 
48.3% in Dec 2021. This socio-economic objectives; respectively, with a 15.6% defense, was 10.3%, industrial 
production and technology, 10,0 % general knowledge with the development of R&D (funded from other 
sources) and %4.8 percent in transportation, telecommunications and other infrastructure, it is observed that 
following. 
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BRICS-T Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliği: 
Yeni Nesil Panel Birim Kök Testlerinden Kanıtlar 

Dilek ATILGAN1 

Öz 

Küreselleşme süreci ile birlikte tüm dünyada meydana gelen sermaye hareketliliğindeki serbestleşme, ülkeleri 
şoklara karşı önlem almaya yönelmiştir. Ülke ekonomilerinde ortaya çıkan şoklara karşı para politikalarında 
kurala dayalı anlayış benimsemiştir. Kurala dayalı politika temelde merkez bankalarının para politikası 
bağlamında bağımsız olmaları gerektiği fikrine dayanmaktadır. Bu politika anlayışı kapsamında satın alma 
gücü paritesinin geçerli olup olmadığının incelenmesi hem araştırmacılar hem de politika yapıcılar tarafından, 
önemli bir çalışma konusu haline gelmiştir. Satın alma gücü paritesi (SAGP), ülkeler arasındaki fiyat düzeyi 
farklılıklarını ortadan kaldırarak ülkelerin para birimlerinin satın alma gücünü eşitlemektedir. SAGP, arbitraj 
mekanizmasına dayanmakta olup mutlak ve nispi türleri arasında bir sınıflandırma ile açıklanabilmektedir. 
Mutlak SAGP, döviz kurunun, ulusal fiyat düzeyinin uluslararası fiyat düzeyine bir oranı olduğunu ifade 
etmekte iken; nispi SAGP ise, nispi fiyat düzeylerindeki değişikliklerin nominal döviz kurundaki değişiklikler 
ile dengeleneceğini belirtilmektedir. Politika yapıcılar tarafından satın alma gücü paritesi, ulusal paranın aşırı 
değerliliğinin ölçülmesi ve döviz kuru belirleme modelleri için önem arz etmektedir. Bu bağlamda satın alma 
gücü paritesinin geçerli olup olmadığını dair pek çok ampirik analiz bulunmakla birlikte ortak bir uzlaşı 
sağlanamamıştır. Bu çalışmada BRICS-T (Brezilya, Rusya, Çin, Güney Afrika, Türkiye) ülkelerinde 1994-
2020 dönemi için satın alma gücü paritesinin geçerli olup olmadığını yeni nesil birim kök testleri ile incelemeyi 
amaçlamaktadır. Ekonometrik yöntem olarak yeni nesil panel birim kök testleri olarak ifade edilen yapısal 
kırılmaları dikkate alan Fourier yaklaşımına dayanan Panel LM birim kök testi ve yapısal kırılmaları dikkate 
almayan PANICCA birim kök testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, analize dâhil edilen söz konusu 
ülkelerde ilgili dönem içerisinde satın alma gücü paritesinin hem yapısal kırılmalı hem de yapısal kırılmasız 
birim kök testlerinde geçersiz olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Validity of Purchasing Power Parity in BRICS-T Countries: 
Evidence From Next Generation Panel Unit Root Tests 

Dilek ATILGAN1 

Abstract 

With the globalization process, liberalization in capital mobility all over the world has led countries to take 
precautions against shocks. It has adopted a rule-based approach in monetary policies against the shocks in 
the country's economies. Rule-based policy is basically based on the idea that central banks should be 
independent in the context of monetary policy. Within the scope of this policy understanding, the 
examination of whether the purchasing power parity is valid or not has become an important subject of study 
by both researchers and policy makers. Purchasing power parity (PPP) equalizes the purchasing power of 
countries' currencies by eliminating price level differences between countries. PPP is based on arbitrage 
mechanism and can be explained by a classification between absolute and relative types. Absolute PPP 
expresses the exchange rate as a ratio of the national price level to the international price level; On the other 
hand, relative PPP, it is stated that changes in relative price levels will be offset by changes in nominal exchange 
rate. Purchasing power parity is important for policy makers to measure the overvalued national currency and 
for exchange rate determination models. In this context, although there are many empirical analyzes on 
whether purchasing power parity is valid or not, a common consensus has not been reached. In this study, it 
is aimed to examine whether the purchasing power parity is valid for the 1994-2020 period in BRICS-T 
(Brazil, Russia, China, South Africa, Türkiye) countries with new generation unit root tests. Panel LM unit 
root test, which is based on the Fourier approach, which takes into account structural breaks, expressed as 
new generation panel unit root tests, and PANICCA unit root test, which does not consider structural 
breaks, were used as econometric methods. The findings reveal that purchasing power parity is invalid in both 
unit root tests with and without structural break during the relevant period in the countries included in the 
analysis. 

Keywords: Purchasing power parity, BRICS- T, Panel unit root tests 

Jel Codes: F30, 050, C23. 

 

 

 

 

1 YÖK 100/2000 Programı Doktora Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, atlgndilek@hotmail.com, 
ORCID:0000-0002-3776-558X



2nd International Congress on Economics and Administrative Sciences 
January, 19-20, 2023, Bingöl University 

Abstract Book 
 

          103 

 

Kırılgan Ekonomilerde Reel ve Finansal Konjonktür Dalgalanmaları: 
Panel Veri ile Nedensellik Analizi 

Ayşegül ŞAHİN1 
Veysel KARAGÖL2 

Öz 

Küresel Finansal Kriz, finansal piyasalardaki ani yükselişlerin reel piyasaları nasıl derinden etkileyebileceğinin 
açık bir tecrübesi olmuştur. Ayrıca son yıllarda yaşanan Covid-19 Pandemisi ve giderek şiddetlenen iklim 
değişikliğinin etkisiyle üretimde ve istihdamda yaşanan daralmaların da finansal piyasaları etkilediği 
bilinmektedir. Bu iki piyasanın birinde yaşanan şoka ötekinin savunmasız olması, ekonomilerdeki genişleme 
ve daralma aşamalarını ifade eden konjonktür dalgalanmalarının önemini ortaya çıkarmıştır. Reel konjonktür 
dalgalanmaları teorilerinin çoğunlukla göz ardı ettikleri borç, girdi-çıktı, varlık fiyatları gibi finansal 
değişkenler ilgi odağı olmuştur. Cevaplanması gereken yeni soru şudur: Reel ve finansal piyasalardaki 
genişleme ve daralma aşamaları birbirlerini gerçekten etkiler mi? Bu çalışmanın amacı, Brezilya, Endonezya, 
Hindistan, Türkiye ve Güney Afrika gibi kırılgan ekonomilerdeki reel ve finansal konjonktür dalgalanmaları 
arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu doğrultuda, 2000Q1-2022Q2 dönemi için Dumitrescu ve Hurlin (2012) 
panel Granger nedensellik testi kullanılarak nedensellik ilişkisinin varlığına ve yönüne ilişkin kanıtlar 
bulunması amaçlanmıştır. Analizde öncelikle yatay kesit bağımlılığı test edilmiş, LM ve CD test sonuçlarına 
göre yatay kesit bağımlılığı bulunmuştur. Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testinin yapılabilmesi için 
serilerin aynı düzeyde durağan olması gerekmektedir. Bu nedenle, serilere yatay kesit bağımlılığını dikkate alan 
ikinci nesil CIPS panel birim kök testi uygulanmıştır. Bu teste göre, reel ve finansal konjonktür dalgalanmaları 
değişkenleri düzeyde durağandır. Ardından uygulanan Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testi 
bulguları hem finansal konjonktür dalgalanmalarından reel konjonktür dalgalanmalarına hem de reel 
konjonktür dalgalanmalarından finansal konjonktür dalgalanmalarına doğru çift yönlü nedensellik ilişkisinin 
varlığına işaret etmektedir. Bu sonuçlar, reel ve finansal piyasalardaki genişleme ve daralma aşamalarının 
birbirlerinden etkilendiğinin göstergesidir. Dolayısıyla, söz konusu ülkelerdeki politika yapıcılar iktisadi 
modellerinde ve politika uygulamalarında bu ilişkiyi göz önünde bulundurmalıdırlar. 
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Real and Financial Cycles in Fragile Economies: Causality Analysis with 
Panel Data 

Ayşegül ŞAHİN1 
Veysel KARAGÖL2 

Abstract 

The Global Financial Crisis has been a clear experience of how booms in financial markets can deeply affect 
real markets. In addition, it is known that the contractions in production and employment due to the Covid-
19 Pandemic and the intensifying climate change in recent years also affect the financial markets. The fact 
that one of these two markets is vulnerable to the shock experienced in the other has revealed the importance 
of cyclical fluctuations, which express the expansion and contraction phases in economies. Financial variables 
such as debt, input-output, and asset prices, which are mostly ignored by real cycle theories, have been the 
focus of attention. The new question to be answered is: Do expansion and contraction phases in real and 
financial markets really affect each other? This study aims to examine the relationships between real and 
financial cycles in fragile economies such as Brazil, Indonesia, India, Türkiye, and South Africa. In this 
context, it is aimed to find evidence for the existence and direction of the causality relationship by using the 
Dumitrescu and Hurlin (2012) panel Granger causality test for the period of 2000Q1-2022Q2. In the 
analysis, firstly, the cross-sectional dependence was tested, and the cross-sectional dependence was found 
according to the LM and CD test results. For Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test, the series must be 
stationary at the same level. For this reason, the second generation CIPS panel unit root test was applied to 
the series, which takes into account the cross-section dependency. According to this test, the variables of real 
and financial cycles are stationary at the level. Subsequently, Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test 
findings indicate the existence of a bidirectional causality relationship from financial cycles to real cycles and 
from real cycles to financial cycles. These results indicate that the expansion and contraction phases in real 
and financial markets are affected by each other. Therefore, policymakers in these countries should consider 
this relationship in their economic models and policy implementations.  
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Evaluating the Impact of Oil Prices on Turkish Economic Growth Using the 
NARDL Model 

Melike TORUN1 

Abstract  

Due to the fact that crude oil is one of the primary raw materials utilized in the production of goods today, 
fluctuations in the price of this crucial resource are reflected as input costs in the products’ ultimate expenses. 
The impact of rising and fluctuating crude oil prices, particularly in recent years, on economic expansion is 
crucial. The impacts of this process, which has become a vicious cycle as dependency on oil has increased, are 
unquestionably felt in the Turkish economy as well as in all other economies throughout the world. Based on 
the importance of rises or drops in oil prices on the global economy, the aim of this paper is to empirically 
investigate the co-integration relationship between oil prices and economic growth for the Turkish economy. 
In order to investigate the long-term integration over the years 1976–2021 in the Turkish economy, the 
Nonlinear ARDL (NARDL) model was utilized. The results imply that positive and negative shocks in crude 
oil prices have an asymmetric effect on Gross Domestic Product per capita in Türkiye. The findings of this 
study are crucial to advising academics, professionals, and decision-makers in the policy. With greater 
awareness of the significance of crude oil prices in a stable economic growth process both in the country and 
throughout the world, it is recommended that Türkiye reassess its policies in this area and make any changes 
required. 

Keywords: Oil price, Economic growth, NARDL model, Türkiye  
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Türkiye’de Petrol Fiyatları ile Ekonomik Büyüme Arasındakı İlişkinin 
NARDL Modeli ile İncelenmesi 

Melike TORUN1 

Öz 

Günümüzde ürünlerin imalatında kullanılan ana ham maddelerden birinin ham petrol olması nedeniyle, bu 
önemli kaynağın fiyatlarındaki dalgalanmalar, nihai ürünlere girdi maliyetleri olarak yansımaktadır. Özellikle 
son yıllarda yaşanan ham petrol fiyatlarındaki artış ve dalgalanmaların ekonomik büyüme üzerinde olan 
etkisinin ne düzeyde olduğu da büyük önem taşımaktadır. Petrole olan bağımlılığın artmasıyla birlikte bir kısır 
döngüye dönüşen bu sürecin etkileri, kuşkusuz tüm dünya ekonomileri gibi Türkiye ekonomisinde de 
hissedilmektedir. Petrol fiyatlarındaki artış yada düşüşlerin küresel ekonomi üzerindeki öneminden yola 
çıkarak, bu çalışmada petrol fiyatları ile Türkiye ekonomisinin büyümesi arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin 
ampirik olarak araştırılması amaçlanmıştır. Bu sebeple, Türkiye'de 1976-2021 döneminde uzun dönem 
bütünleşmeyi incelemek için Doğrusal Olmayan ARDL (NARDL) modeli kullanılmıştır. Çalışmanın 
sonuçları, ham petrol fiyatlarındaki pozitif ve negatif şokların Türkiye'de kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
üzerinde asimetrik bir etkiye sahip olduğuna işaret etmektedir. Çalışmadan elde edilen bulgular, 
akademisyenlere, profesyonellere ve karar vericilere politika alanında tavsiyelerde bulunmak açısından 
önemlidir. Ham petrol fiyatlarının hem yurt içinde hem de dünyada istikrarlı bir ekonomik büyüme 
sürecinde oynadığı rolün daha iyi anlaşılması ile Türkiye'nin bu alandaki politikalarının irdelenmesi ve gerekli 
politika değişikliklerin yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Petrol fiyatları, Ekonomik büyüme, NARDL modeli, Türkiye 

Jel Kodları: F41, F62 , O11, O40.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, melike.torun@iuc.edu.tr, ORCID:0000-0003-4828-9379



2nd International Congress on Economics and Administrative Sciences 
January, 19-20, 2023, Bingöl University 

Abstract Book 
 

          107 

 

Merkezi ve Doğu Avrupa Geçiş Ekonomileri için AB Ekonomileriyle Gelir 
Yakınsaması Analizi 

Ömer DORU1 

Öz 

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli ekonomik hedeflerinin başında gelişmiş ülkelerin refah seviyesine 
ulaşmak gelmektedir. Temeli Solow büyüme modeline dayanan yakınsama hipotezi, düşük gelirli 
ülkelerin/bölgelerin yüksek gelirli ülkelere/bölgelere göre daha hızlı ekonomik büyüme performansı 
gerçekleştireceği varsayılmaktadır. Dolayısıyla hipoteze göre nispeten daha az gelişmiş ülkeler ile gelişmiş 
ülkeler arasında gelir dağılımı farklılığı zaman ile kapanacaktır. Amprik çalışmaların 1980’li yıllarda itibaren 
literatürde yer edindiği görülmektedir. Hipoteze olan ilginin artması farklı yakınsama modellerinin 
geliştirilmesini beraberinde getirmiştir (beta yakınsaması, sigma yakınsaması ve stokastik yakınsama gibi). Bu 
çalışmanın amacı Merkezi ve Doğu Avrupa geçiş ekonomilerinin gelir düzeyinin Avrupa Birliği ortalamasına 
yakınsamasını analiz etmektir. Bu amaçla 1995-2021 dönemi için kişi başına düşen GSYH verisi kullanılarak 
panel CADF birim kök testi ve Lee ve Strazicicih (2003) yapısal kırılmalı birim kök testleri uygulanmıştır. 
Seviye düzeyinde serinin durağan olması yakınsama hipotezinin geçerli olduğunu birim kök içermesi ise 
hipotezin geçerli olmadığını belirtmektedir. CADF birim kök testi bulguları panel geneli için serinin durağan 
olduğunu dolayısıyla yakınsama hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Ülke bazındaki sonuçlarına 
göre ise; Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Makedonya, Polonya, Sırbistan ve Slovenya 
serilerinin seviye düzeyinde durağan olduğunu dolayısıyla yakınsama hipotezin geçerli olduğu diğer ülkeler 
için ise geçerli olmadığı görülmektedir. Ülke bazında hipotezin geçerliliği yapısal kırılmaya izin veren Lee ve 
Strazicicih (2003) birim kök testi ile test edilmiştir. Test bulguları Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, 
Estonya, Macaristan, Letonya, Polonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya verileri için hipotezin geçerli 
olduğunu göstermektedir. Çalışma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; Merkezi ve Doğu Avrupa geçiş 
ekonomilerinin gelişmiş AB ülkelerine yakınsamalarında coğrafi ve kültürel yakınlıkları, birliğe katılım 
süreçleri ve doğrudan yabancı yatırım çekme potansiyellerinin etkili olan unsurlar olduğu söylenebilir. 
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Income Convergence Analysis with EU Economies for Central and Eastern 
European Transition Economies 

Ömer DORU1 

Abstract 

One of the most important economic goals of developing countries is to reach the welfare level of developed 
countries. The convergence hypothesis, which is based on the Solow growth model, assumes that low-income 
countries/regions will perform faster economic growth than high-income countries/regions. Therefore, 
according to the hypothesis, the income level difference between relatively less developed countries and 
developed countries will close over time. It is seen that empirical studies have taken place in the literature since 
the 1980s. Increasing interest in the hypothesis has led to the development of different convergence models 
(such as beta convergence, sigma convergence, and stochastic convergence). The aim of this study is to analyze 
the convergence of the income level of the Central and Eastern European transition economies to the 
European Union average. For this purpose, panel CADF unit root test and Lee and Strazicicih (2003) 
structural break unit root tests were applied by using GDP per capita data for the period 1995-2021. The fact 
that the series is stationary in the level value indicates that the convergence hypothesis is valid, and that it 
contains a unit root indicates that the hypothesis is not valid. The CADF unit root test findings show that 
the series is stationary for the whole panel, so the convergence hypothesis is valid. According to the results on 
a country basis; It is seen that the series of Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Estonia, Hungary, Latvia, 
Poland, Romania, Serbia and Slovenia are stationary at the level values, so the convergence hypothesis is valid, 
but not for other countries. The validity of the hypothesis on a country basis was tested with the Lee and 
Strazicih (2003) unit root test, which allows for a structural break. The test findings show that the hypothesis 
is valid for Bulgaria, Croatia, Estonia, Hungary, Latvia, Romania and Serbia data. In the convergence of the 
Central and Eastern European transition economies to the developed EU countries; it can be said that their 
geographical and cultural proximity, their process of joining the union and their potential to attract foreign 
direct investment are effective. 
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Çevre Vergileri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki OECD Ülkeleri 
Üzerine Bir Analiz 

Füsun ÇELEBİ BOZ1 
Tuğba Örs ONUR2 

Öz 

Bir ülkenin gelişebilmesi ve kaynaklarını gelecek nesillere aktarılabilmesi için ekonomik faaliyetlerin kesintisiz 
ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi gerekmektedir. İnsan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan 
üretimlerin, yine insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyacı olan çevreyi tüketmemesi arzu 
edilmektedir. Özellikle son dönemde iklim değişikliğine bağlı olarak atmosferin ısınması sonucunda tarım ve 
hayvancılık alanında ciddi tahribatlar meydana gelmiş ve üretime katkı sağlayan kaynaklar giderek daha az 
kullanılır hale gelmiştir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde fosil yakıt kullanımının artması ile 
beraber karbon emisyon oranları artmış ve çevre üzerindeki zararlar önemli boyutlara ulaşmıştır. Dolayısıyla 
Paris İklim Zirvesi’nde belirtildiği üzere dünya ülkelerinin sıcaklık artışını kontrol altına alabilmeleri için sera 
gazı salınımlarını azaltmaları ve buna yönelik politikalar belirlemeleri gerekmektedir. Çevresel vergilerin, 
çevreye verilen zararı azaltabilmek için önemli bir maliye politikası aracı olarak görülmektedir. Bu çalışmada 
çevreyi korumaya yönelik olarak ortaya konulan çevre vergilerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 34 
OECD ülkesinde   tartışılarak  çevre vergilerinin etkinliği  yüksek ve düşük  gelir gruplarında tartışılacak ve 
iklim değişikliğinin olumsuz etkisi gidermeye ilişkin hususlar belirtilmeye çalışılacaktır.  
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The Relationship Between Environmental Taxes and Economic Growth An 
Analysis on OECD Countries 

Füsun ÇELEBİ BOZ1 
Tuğba Örs ONUR2 

Abstract 

In order for a country to develop and transfer its resources to future generations, economic activities must 
continue uninterruptedly and sustainably. It is desired that the productions made to meet human needs do 
not consume the environment that people need to survive. Especially in the last period, as a result of the 
warming of the atmosphere due to climate change, serious damage has occurred in the field of agriculture and 
animal husbandry, and the resources that contribute to production have become less and less used. With the 
increase in the use of fossil fuels in both developed and developing countries, carbon emission rates have 
increased and the damage to the environment has reached significant dimensions. Therefore, as stated at the 
Paris Climate Summit, the countries of the world need to reduce their greenhouse gas emissions and 
determine policies for this in order to control the increase in temperature. Environmental taxes are seen as an 
important fiscal policy tool in reducing the damage to the environment. In this study, the effect of 
environmental taxes on economic growth will be discussed in 34 OECD countries, and the effectiveness of 
environmental taxes will be discussed in high and low income groups, and the issues related to eliminating the 
negative impact of climate change will be tried to be stated. 
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COVID-19 Pandemisinin Ekonomi Politikası Belirsizliklerine Etkisi 

Haluk YERGİN1 
Kaan YİĞENOĞLU2 

Nida GÜNSAN3 
Öz 

COVID-19, küresel bir sorunun ekonomi politikası belirsizliği üzerindeki etkilerinin anlaşılmasında önemli 
bir ilerlemedir. Hükümetlerin pandeminin ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek ve ekonomik 
büyümenin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için proaktif adımlar atması gerektiğinin altını çizmiştir. 
Bu, kamu harcamalarının artırılması, krediye erişimin artırılması ve mali gözetimin iyileştirilmesi gibi 
önlemlerin uygulanmasını içermektedir. 2007-2008 küresel finans kriziyle karşılaştırıldığında, COVID-19'un 
ekonomi politikası belirsizliği üzerindeki etkisinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Dünyanın dört bir 
yanındaki hükümetler, salgının yol açtığı beklenmedik ekonomik sonuçları hafifletmeye çalışmak için benzeri 
görülmemiş teşvik paketleri ve diğer ekonomi politikalarını uygulamaya koymuştur. Bu çalışma, küresel bir 
sorun olarak pandeminin ekonomi politikası belirsizliği üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Pandeminin 
dünya genelindeki ülkelerin mali ve ekonomik performansını nasıl etkilediğini ve ekonomi politikası açısından 
küresel ekonomiyi nasıl etkilediğini incelemektedir. Özellikle, pandeminin maliye ve para politikası üzerindeki 
etkilerini, küresel finansal krizin etkilerini ve ekonomik toparlanma potansiyelini incelemektedir. Bunu 
yaparken, aylık küresel ekonomi politikası belirsizlik endeksi, 10 ülke için 2007-2022 dönemi ekonomi 
politikası belirsizlik endeksi ortalama değerleri, aylık Çin ekonomi politikası belirsizlik endeksi, Chicago Board 
Options Exchange volatilite endeksi (CBOE VIX endeksi) ve haber bazlı ekonomi politikası belirsizlik endeksi 
kullanılmıştır. Ayrıca pandeminin emtia fiyatlarında olağanüstü artışa neden olarak ekonomi 
politikalarındaki belirsizliği artırdığı bilinmektedir. Dolayısıyla, pandeminin emtia fiyatları üzerindeki etkisini 
anlamak açısından Goldman Sachs Emtia Endeksi (GSCI) verileri kullanılmıştır. Bu veriler makroekonomik 
ortamın ve ekonomi politikasındaki belirsizliğin küresel ekonominin performansını nasıl etkilediğinin 
anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Sonuçlara göre, birinci varsayım olan “COVID-19 ekonomi 
politikasındaki belirsizlikte önemli bir artışa neden olmuştur” kabul edilmiştir. Bu, pandeminin bir sonucu 
olarak ekonomi politikası ortamının önemli ölçüde değiştiği ve bunun da belirsizlikte bir artışa neden olduğu 
anlamına gelmektedir. İkinci varsayım olan “ekonomi politikasındaki belirsizliğin etkisinin COVID-19'u 
2007-2008 küresel finansal krizinden ayırmaktadır” varsayımı da kabul edilmiştir. Bunun nedeni, COVID-
19'un eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlik düzeyi sunması, 2007-2008 küresel finans krizinin ise daha çok 
geleneksel bir ekonomik gerileme olmasıdır. 
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The Impact of the COVID-19 Pandemic on Economic Policy Uncertainties 

Haluk YERGİN1 
Kaan YİĞENOĞLU2 

Nida GÜNSAN3 
Abstract 

COVID-19 is a significant advancement in understanding the effects of a global issue on economic policy 
uncertainty. It has highlighted the need for governments to take proactive steps to mitigate the economic and 
social impacts of the pandemic, as well as to ensure the long-term sustainability of economic growth. This 
includes the implementation of measures such as increased public spending, increased access to credit, and 
improved financial oversight. Compared to the 2007–2008 global financial crisis, the impact of the COVID-
19 on economic policy uncertainty seems to be higher. Governments around the world have implemented 
unprecedented stimulus packages and other economic policies to try to mitigate the economic fallout caused 
by the pandemic. This study investigates the impact of the pandemic as a global problem on economic policy 
uncertainty. It examines how the pandemic has affected the financial and economic performance of countries 
around the world, and how it has impacted the global economy in terms of economic policy. Specifically, it 
looks at the implications of the pandemic for fiscal and monetary policy, the effects of the global financial 
crisis, and the potential for economic recovery. In doing so, we utilize the monthly global economic policy 
uncertainty index, the average values of the economic policy uncertainty index for the period 2007–2022 for 
10 countries, the monthly Chinese economic policy uncertainty index, the Chicago Board Options Exchange 
volatility index (CBOE VIX index), and the news-based economic policy uncertainty index. In addition, the 
pandemic is known to increase uncertainty in economic policies by causing an extraordinary increase in 
commodity prices. Therefore, Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) data was used to understand the 
impact of the pandemic on commodity prices. These data are helpful in providing an understanding of the 
macroeconomic environment, and how the uncertainty in economic policy affects the performance of the 
global economy. According to the results, the first assumption, "uncertainty in COVID-19 economic policy 
has resulted in a significant increase," has been accepted. This implies that as a result of the pandemic, the 
economic policy environment has changed significantly, leading to an increase in uncertainty. The second 
assumption, "the impact of uncertainty in economic policy distinguishes COVID-19 from the 2007-2008 
global financial crisis," has also been accepted. This is due to COVID-19 presenting an unprecedented level 
of uncertainty, whereas the 2007-2008 global financial crisis was more of a traditional economic downturn. 
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Seçilmiş Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Büyüme Belirleyicileri 

Maya MOALLA1 

Öz 

Enerji krizlerinin getirdiği zorluklara, işletmelerin pandemi sonrası sorunlarına, jeopolitik gerilimlere, göç 
hareketlerine, dijital dünyanın hayatı kuşatmasına  ve dünya ekonomisindeki belirsizliklere rağmen; Dünya 
Bankası verilerine göre, 2004 yılında AB'ye katılan Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ülkelerinin GSYİH'si 
artmaktadır. Kaldor'un birinci büyüme yasasına ve Neoklasik büyüme modeline dayanarak, bu çalışmanın 
temel amacı, bu ülkelerdeki ekonomik büyümenin bazı belirleyicilerini tespit etmektir. Başka bir deyişle, bu 
çalışma, bağımlı değişken olarak ekonomik büyüme ile dört bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi 2007-2021 
döneminde araştırmaktadır. Söz konusu bağımsız değişkenler imalat sanayinin bir göstergesi olarak imalat 
katma değeri (GSYİH'nin yüzdesi), yatırımın bir göstergesi olarak brüt sabit sermaye oluşumu GSYİH'nin 
yüzdesi),  iş gücünün bir göstergesi olarak istihdamın nüfusa oranı (15+, toplam nüfusun yüzdesi) ve 
teknolojinin bir göstergesi olarak yüksek teknoloji ihracatıdır (toplam ihracatın yüzdesi). Değişkenler 
arasındaki korelasyonu tahmin etmek için Sıradan En Küçük Kareler (OLS) regresyon yöntemi kullanılmıştır. 
Hausman testi, sabit etkiler modeli ile tesadüfi etkiler modeli arasında tercih yapmak için kullanılmıştır. 
Hausman testinin sonuçlarına göre, tesadüfi etkiler modeli verilere uyan modeldir. Sonuçlar, GSYİH'nın 
üretim, işgücü ve yatırım ile pozitif, teknoloji ile negatif bir ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen 
sonuçlara göre, Avrupa'nın finansal olmayan iş ekonomisi içindeki en büyük ikinci ekonomik sektör 
olduğundan dolayı; imalat endüstrisinin üretkenliğini artırmaya yardımcı olan politikaların uygulanması 
gerekmektedir. Ayrıca inovasyon politikalarının başarılı bir şekilde sonuç vermesi için inovasyon sürecinin iyi 
analiz edilip uygulanması büyük önem arz eden bir konu olmaktadır. Son olarak, piyasa gücü yüksek alanlara 
yatırım yapmak ve fiziki varlıkları artırmak, ekonomik kalkınmanın geri kazanılmasında önemli rol oynadığı 
düşünülmektedir.  
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Growth Determinants in Selected CEE Countries 

Maya MOALLA1 

Abstract 

Despite the challenges that had been brought by the energy crises, the businesses’ problems after the 
pandemic, the geopolitical tensions, the migration movements, the digital world's broad coverage of life and 
the uncertainties in the world economy; the World Bank database shows that the GDP of the Central and 
Eastern Europe (CEE) countries that joined the EU in 2004 had increased. The main purpose of this paper is 
to identify some determinants of the economic growth in those countries based on Kaldor’s first law of 
growth and the neoclassical growth model. In other words, this paper investigates the association between the 
economic growth as a dependent variable and four independent variables which are: manufacturing value 
added (% of GDP) as a proxy for the manufacturing output, gross fixed capital formation (% of GDP) as a 
proxy for investment, employment to population ratio (15+, % of total) as a proxy for labor force, and high-
technology exports (% of manufactured exports) as a proxy for technology during the period from 2007 to 
2021. To estimate the relationship between the variables, the Ordinary Least Square (OLS) regression method 
has been utilized. Hausman test has been utilized to choose between fixed and random effects models. Based 
on Hausman test’s conclusions, the random effects model is the model that fits the data. The results revealed 
that GDP has a positive nexus with manufacturing, labor force, and investment but a negative one with 
technology. Such results implicate that policies help increasing the productivity of manufacturing sector 
should be applied to support its contribution as the second biggest economic sector within Europe’s non-
financial business economy. Moreover, policies that boost innovation should be legislated. Furthermore, 
investing in large markets and increasing the physical assets play a significant role in recovering economic 
development. 
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PİİGS Ülkelerinde Lojistik Performansın Ekonomik Karmaşıklığa Etkisi 

Elif Tuğçe BOZDUMAN1 
Birol ERKAN2 

Öz 

Lojistik performansı gerek ülkelerin dış ticaretini ve büyümesini artırmak gerekse ülkelerin dış ticaret yaptığı 
partnerlerini seçebilmek adına önemlidir. Özellikle, gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre lojistik 
performanslarının daha iyi olduğu düşünüldüğünde ekonomik performanslarının da söz konusu ülkelere 
göre daha iyi olması beklenmektedir. 2008 küresel finansal krizi sonrasında yaşanan gelişmeler tüm dünyada 
lojistik performansının düşmesine, dolayısıyla tedarik zincirinde aksamalar olmasına neden olmuştur. Böylece 
2008 krizinden ABD’den sonra en çok etkilenen ülkeler Avrupa ekonomileri olmuştur. Bunun akabinde 
Avrupa’da görülen borç krizinin en çok etkilediği ülkeler PİİGS ülkeleri (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan, 
İspanya) olmuştur. PİİGS ülkeleri, Avrupa Birliği içinde ekonomisi nispi olarak daha zayıf olan ülkeleri temsil 
etmektedir. Keza oluşan borç krizi ülkelerin ekonomilerini ve dolayısıyla dış ticaretini olumsuz etkilemiştir. 
Bu durum da ülkelerin ekonomik karmaşıklık düzeyinin azalmasına neden olmuştur. Çalışmada PİİGS 
ülkelerinin lojistik performanslarının ekonomik karmaşıklık üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ülkelerin lojistik 
performanslarının göstergesi olarak lojistik performans endeksi, ekonomik karmaşıklık göstergesi olarak da 
karmaşıklık endeksi kullanılmıştır. Lojistik performans endeksi değerleri 2007 ile 2018 yılları arasında mevcut 
olduğu için çalışma bu tarih aralıklarını kapsamaktadır.  Lojistik performans endeksinin bazı yıllardaki gözlem 
verileri olmadığı için dengesiz panel veri yöntemi kullanılmıştır. En uygun dengesiz panel veri modelini 
bulabilmek için Breusch- Pagan Lagrange Çarpanı (LM testi) yapılmış ve analiz sonucuna göre tesadüfi etkiler 
regresyon yönteminden biri tercih edilmiştir. Bu bağlamda, “En Çok Olabilirlik Regresyonu” tahmin 
yöntemi ile analiz yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, lojistik performans endeksinin ekonomik karmaşıklık 
endeksi üzerindeki etkisi pozitif ve anlamlıdır. Diğer bir deyişle, PİİGS ülkelerinde lojistik performans 
endeksindeki her bir birimlik artış ekonomik karmaşıklık endeksini 1.28 birim artırmaktadır.  
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The Impact of Logistics Performance on Economic Complexity in PIIGS 
Countries 

Elif Tuğçe BOZDUMAN1 
Birol ERKAN2 

Abstract 

Logistics performance is important both in order to increase the foreign trade and growth of the countries 
and to choose the partners with which the countries do foreign trade. Considering that especially developed 
countries' logistics performances are better than developing countries, their economic performance is 
expected to be better than the said countries. The developments experienced after the 2008 global financial 
crisis caused the logistics performance to decline all over the world, thus causing disruptions in the supply 
chain. Following this, the countries most affected by the debt crisis in Europe were the PIIGS countries 
(Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain). PIIGS countries represent countries with relatively weaker 
economies within the European Union. Likewise, the debt crisis that occurred had a negative impact on the 
economies of countries and therefore on their foreign trade. This has led to a decrease in the level of economic 
complexity of countries. This has led to a decrease in the level of economic complexity of countries. In this 
study, the effect of logistics performances of PIIGS countries on economic complexity was examined. The 
logistics performance index was used as an indicator of the logistics performance of the countries, and the 
economic complexity index was used as an indicator of economic complexity. Since the logistic performance 
index values are available between 2007 and 2018, the study covers these date ranges. However the logistic 
performance index does not have observation data in some years, the unbalanced panel data method was used. 
In order to find the most suitable unbalanced panel data model, Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM 
test) was performed and according to the analysis results, one of the random effects regression method was 
preferred. In this context, the analysis was carried out using the “Maximum Likelihood Regression” 
estimation method. According to the results of the analysis, the effect of the logistics performance index on 
the economic complexity index is positive and significant. In other words, each unit increase in the logistics 
performance index in PIIGS countries increases the economic complexity index by 1.28 units. 
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Bankacılık ve Sigortacılık Faaliyetlerinde Risk Yönetimi  

Bahar OĞUL1 

Öz 

Türkiye’de 1980’li yıllarda atılan serbestleşme adımları ile birlikte ticari ve finansal açıdan birçok gelişme 
meydana gelmiştir. İlk olarak ithal ikameci politikaların terk edilmesi ile ticari serbestleşmenin gerçekleştiği 
görülmektedir. Türkiye’de ulusal paranın konvertibl olması ile birlikte finansal serbestleşmenin ilk adımları 
atılmaya başlanmıştır. 1990’lı yıllar ile birlikte finansal serbestleşme hareketliliği artmıştır. Türkiye’de 
Cumhuriyet döneminde bankacılık sektörü yapısal bir dönüşüm geçirmiştir. Türkiye’de bankacılık sektörü 
dönemsel açıdan ele alındığında serbestleşme ve dışaaçılma dönemi (1980-1990), yoğun kamu borçlanması ve 
kriz dönemi (1990-2001), yeniden yapılanma dönemi (2001-2007) ve küresel kriz sonrası dönem (2008)’dir. 
2007’de ABD’de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan küresel finans krizinin Türkiye’de de etkileri ortaya 
çıkmıştır. Yasal altyapısıyla denetim sistemi çok sağlam oluşturulmuş olan Türk bankacılık sektörü, küresel 
krizin yansımalarından en az etkilenen sektörler arasında yerini almıştır. Bu dönemlerde katılım bankalarının 
sektördeki toplam şube sayısı içindeki payı istikrarlı olarak artmıştır. Bankacılık sektörünün yanında sigorta 
şirketleri de önemli ölçüde gelişme göstermiştir. Hem bankalar hem de sigorta şirketleri, finansal kesim 
içerisinde en önemli kurumları oluşturmaktadır. Söz konusu kurumların risk yönetimindeki başarısı finansal 
istikrarın sağlanması ve sürdürülmesi konusunda önem arz etmektedir. Bu çalışmada bankacılık ve sigortacılık 
faaliyetleri incelenmektedir. Çalışmada bankacılık ve sigortacılık sektörleri risk yönetimi açısından 
araştırılmaktadır. Bu kapsamda bankacılık riski kapsamında kredi, likidite, piyasa, sermaye, ülke, yasal, 
operasyonel riske değinilmektedir. Sigortacılık kesimi açısından ise sigorta, finansal ve operasyonel riskler ele 
alınmaktadır.  
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Risk Management in Banking and Insurance Activities 

Bahar OĞUL1 

Abstract 

With the liberalization steps taken in Türkiye in the 1980s, many commercial and financial developments 
have occurred. First of all, it is seen that trade liberalization has taken place with the abandonment of import 
substitution policies. With the convertibility of the national currency in Türkiye, the first steps of financial 
liberalization began to be taken. With the 1990s, the mobility of financial liberalization increased. The 
banking sector in Türkiye underwent a structural transformation during the Republican period. When the 
banking sector in Türkiye is considered periodically, it is the liberalization and opening-up period (1980-
1990), the period of intense public borrowing and crisis (1990-2001), the period of restructuring (2001-2007) 
and the period after the global crisis (2008). The effects of the global financial crisis, which started in the USA 
in 2007 and affected the whole world, have also emerged in Türkiye. The Turkish banking sector, whose legal 
infrastructure and audit system has been established very well, has taken its place among the sectors least 
affected by the reflections of the global crisis. During these periods, the share of participation banks in the 
total number of branches in the sector increased steadily. In addition to the banking sector, insurance 
companies have also made significant progress. Both banks and insurance companies constitute the most 
important institutions in the financial sector. The success of these institutions in risk management is 
important in ensuring and maintaining financial stability. In this study, banking and insurance activities are 
examined. In the study, banking and insurance sectors are investigated in terms of risk management. In this 
context, within the scope of banking risk, credit, liquidity, market, capital, country, legal and operational risk 
are mentioned. For the insurance sector, insurance, financial and operational risks are discussed. 
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Rezerv Para Olarak BİTCOİN: Belirsizlikler, Riskler ve Fırsatlar 

Fatih DEMİRCİOĞLU1  

Öz 

Blockchain teknolojisi üzerine inşa edilmiş olan Bitcoin, ilk kez 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından 
çalıştırılmış ve günümüzde dünya çapında büyük bir yaygınlığa ulaşmıştır. İlk etapta bireyler tarafından 
üretilen ve biriktirilen bu kripto para birimi ilerleyen süreçte şirketler, firmalar ve borsalar tarafından 
benimsenmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Son gelişmeler ise Bitcoin’in devletlerce tanınması sürecinin 
başladığına ve El Salvador örneğinden anlaşılacağı üzere uluslararası sistemde bir rezerv para olma potansiyeli 
taşıdığına işaret etmektedir. Bitcoin’in olası rezerv para olarak kabulü, bu dijital paranın kendi doğasından 
veya piyasalardaki konumundan kaynaklanan; olası “genesis block” hareketi, %51 saldırısı, balina 
spekülasyonlarına bağlı değer değişimleri ve tekelleşme olasılığı gibi bir takım belirsizlikler sebebiyle devletler 
açısından büyük riskler taşımaktadır. Aynı zamanda Bitcoin’in rezerv para olarak kabul edilmesi, ekonomisi 
mevcut rezerv para doların sınırsız arzından, ABD merkez bankasının alacağı kararlardan ve ekonomik 
yaptırımlardan etkilenen devletler için yeni fırsatlar anlamınada gelmektedir. 
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BITCOIN as a Reserve Currency: Uncertainties, Risks and Opportunities 

Fatih DEMİRCİOĞLU1  

Abstract 

Built on blockchain technology, Bitcoin was first run by Satoshi Nakamoto in 2009 and has now become 
widespread around the world. This crypto currency, which was produced and accumulated by individuals in 
the first place, was adopted and started to be used by companies, firms and stock markets in the following 
process. Recent developments indicate that the process of state recognition of Bitcoin has begun and that it 
has the potential to become a reserve currency in the international system, as can be understood from the 
example of El Salvador. The acceptance of Bitcoin as a possible reserve money carries great risks for states 
because of certain uncertainties due to the nature of this digital currency or its position in the markets such 
as possible “genesis block” movement, 51% attack, value changes due to whale speculation and the possibility 
of monopolization. At the same time, the acceptance of Bitcoin as a reserve currency also means new 
opportunities for states whose economy is affected by the unlimited supply of the current reserve currency 
dollar, the decisions of the US central bank, and economic sanctions. 
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İslam Ekonomisi Işığında Tarımsal Krizlerin Çözümü için S-Crop Modeli 

Uğur ÇOBAN1 
Semra CAMUKA2 

Öz 

Ekonomik krizler, ekonomik gerekçelerle meydana geldiği gibi savaşlar ve salgın hastalıklar gibi başka etkenlerle de ortaya 
çıkabilmektedir. Çıkış nedeni farklı olsa da ekonomik krizlerin etkilerini azaltmak için uluslararası işbirliğinin yanı sıra 
ulusal politikalar geliştirmek sorunun çözümü için önemlidir. Bu nedenle krizlerin etkilerini azaltmak ya da krizleri 
engellemek için ulusal stratejik planlar geliştirmek gerekmektedir. Bu planlar genel ekonomik durumu ilgilendiren master 
planlar olabileceği gibi sektör bazlı da olabilmektedir. Bu bağlamda diğer sektörler gibi kriz dönemlerinden olumsuz 
etkilenen tarım sektörü de stratejik planlara ihtiyaç duyan önemli sektörlerdendir. Nitekim yakın zamanda yaşanan 
salgının ortaya çıkardığı tedarik sorunları tarımsal ürün ihracatını ve ithalatını etkilemiş ve bu durum ülkelerin tarımsal 
ürünlere erişimini zorlaştırmıştır. Krizlerin maliyetleri arttırması ise tarımsal ürünlere erişim sorununu derinleştirmiştir.  
Günümüzde tarım sektörü önemini korumaktadır. Birleşmiş Milletler (BM)’in on yedi sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerinden ikincisi sürdürülebilir tarımı teşvik etmeyi kapsamaktadır. BM’den sonra dünyanın en büyük ikinci ülke 
organizasyonu olan Avrupa Birliği (AB)’ de 1962 yılında başlattığı ortak tarım politikasını hala devam ettirmektedir. 
Türkiye’de de tarım önemli sektörlerden biridir. 1960’lı yıllarda Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki payı %50’den fazla olan 
tarımın payı günümüzde düşse de COVID-19 salgını ve son Rusya-Ukrayna savaşı bu ülkelerden buğday ithal eden 
Türkiye’de tarımın önemini yeniden tartışmaya açabilir. Dolayısıyla Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde tarım 
politikalarının sağlam temellere oturması gerektiği açıktır. Tarih boyunca tarım politikalarının uygulanmasında farklı 
finansman araçları geliştirilmiştir. İslam ekonomisi bağlamında tarımın finansmanında meşru görülen araçlardan biri 
Selem’dir. Kısaca tarımsal ürünün henüz üretilmeden satın alınarak bedelin peşin ödenmesi ve malın tesliminin 
belirlenen vadede yapılması olarak ifade edilebilecek Selem günümüzde İslam ülkelerinde düşük düzeylerde olsa da 
uygulanmaktadır. Selem’in Türkiye’de de tarım politikalarında uygulanabilir olduğu söylenebilir. Bunun için Selem’e 
dayalı yeni finansman modellerinin geliştirilmesi politikaların etkinliğini arttırma potansiyeli taşımaktadır.  Bu kapsamda 
faaliyet alanına giren tarımsal ürün piyasasını düzenleme görevi bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bünyesinde 
uygulanacak S-CROP modeli ile özellikle kritik öneme sahip hububatın üretimi artırılabilir. S-CROP modeli, TMO 
bünyesinde kurulacak Selem havuzu sayesinde belirli kriterlere göre seçilecek çiftçilerle Selem sözleşme yapılarak mahsulü 
beklenen ürün bedelinin peşinen çiftçiye aktarılması ve vade sonunda belirlenen miktar ve cinsteki ürünün TMO’ya 
teslimine dayanmaktadır. Bu sayede çiftçilerin finansal sorunları giderilmiş ve tarımsal üretim teşvik edilmiş olacaktır. 
Sonuç olarak S-CROP modelinin başarılı bir şekilde uygulanması ve yaygınlaştırılması ile çeşitli nedenlerle ortaya çıkan 
ekonomik krizlerin tarımsal üretim açısından kısa vadeli olumsuz etkileri azaltılabilir. Ayrıca model uzun vadede 
ülkelerin tarımsal dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sunabilir. 
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S-Crop Model For Solution of Agricultural Crisis in the Light of Islamic 
Economy  

Uğur ÇOBAN1 
Semra CAMUKA2 

Abstract 

Economic crises can occur due to economic reasons as well as other factors such as wars and epidemics. Although the 
reason for the occurrence is different, it is important to develop national policies and international cooperation to reduce 
the effects of economic crises. For this reason, it is necessary to develop national strategic plans to reduce the effects of 
crises or to prevent crises. These plans could be master plans concerning the general economic situation, or that could 
be sector-based. In this context, the agricultural sector, which has been adversely affected by crisis periods like other 
sectors, is one of the important sectors that need strategic plans. As a matter of fact, the supply problems caused by the 
recent epidemic affected the export and import of agricultural products and this situation made it difficult for countries 
to access agricultural products. The increase in the costs of the crisis has deepened the problem of access to agricultural 
products.Today, the agricultural sector maintains its importance. The second of the seventeen sustainable development 
goals of the United Nations (UN) include promoting sustainable agriculture. The European Union (EU), which is the 
second largest country organization in the world after the UN, still continues the common agricultural policy started in 
1962. Agriculture is one of the important sectors in Türkiye. Although the share of agriculture, which had a share of 
more than 50% in the Gross Domestic Product in the 1960s, is decreasing today, the COVID-19 epidemic and the recent 
Russia-Ukraine war may bring up the importance of agriculture in Türkiye, which imports wheat from these countries. 
Therefore, it is clear that agricultural policies in developing countries such as Türkiye should be based on solid 
foundations. Throughout history, different financing instruments have been developed in the implementation of 
agricultural policies. In the context of Islamic economy, Salam is one of the legitimate means of financing agriculture. 
In short, Salam, which can be expressed as the purchase of the agricultural product before it is produced, and the 
payment of the price in advance and the delivery of the goods in the specified time, is practiced in Islamic countries 
today, albeit at low levels. It can be said that Salam can be applied in agricultural policies in Türkiye as well. For this, the 
development of new financing models based on Salam has the potential to increase the effectiveness of policies. In this 
context, the production of especially critical cereals can be increased with the S-CROP model to be implemented within 
the body of the Turkish Grain Board (TMO), which has the task of regulating the agricultural product market, which 
is in its field of activity. The S-CROP model is based on the transfer of the expected product price to the farmer in 
advance by making a Salam contract with the farmers to be selected according to certain criteria, thanks to the Salam 
pool to be established within the TMO, and the delivery of the specified amount and type of product to TMO at the 
end of the maturity date. In this way, the financial problems of the farmers will be eliminated and agricultural production 
will be encouraged. As a result, with the successful implementation and dissemination of the S-CROP model, the short-
term negative effects of the economic crises that arise for various reasons in terms of agricultural production can be 
reduced. In addition, the model may contribute to reducing the countries' dependence on agricultural foreign sources 
in the long run. 
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“Vergi Kaçakçılığı (Tax Evasion)” Kavramına Genel Bir Bakış ve Web of 
Science (WoS) Kapsamında Bir Bibliometrik Analiz 

Bilal BEKTAŞ1 
Cengiz GÜNEY2  

Öz 

Vergi kaçakçılığı hukuk doktrininde tartışmalı bir kavram olmakla beraber geçmişte ve günümüzde bu suçlar 
artan oranda işlenmektedir. Değişen koşullar, ekonomik durumlar ve teknolojik gelişmeler bu suç tipinde de 
değişikliklere neden olmaktadır. Vergi Usul Kanunu’na bu suç tipleri eklenmekte ve yeni düzenlemeler sıklıkla 
karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram çerçevesinde kaçakçılık kavramının ortaya çıkışı, ilgili kanundaki suç tipleri, 
diğer suç tipleriyle karşılaştırılması ve çalışmalarda nelere önem verildiği noktasında sonuçlara ulaşarak 
çalışmamızı genişletmek hedeflenmektedir. Tüm modern ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de vergi sistemi 
beyan esaslı çalışmaktadır. Beyan esaslı vergi toplamanın avantajı ve dezavantajları bulunmaktadır. Beyanın 
olduğu bir sistemde kaçakçılık gerek beyan edilirken bilgi eksikliği gerekse kasten yapılabilmektedir. Etkin bir 
hukuk ve vergi sistemi kaçınılmaz hale gelmekte ve ekonomik yönden bu denetim hayati bir durum arz 
etmektedir. Yapılan analizler kaçakçılığın yıllara göre ne şekilde seyrettiği ve nitelikli yayınların ne gibi sonuçlar 
içerdiği tartışılacaktır.  Bu çalışmanın amacı; vergi kaçakçılığı (tax evasion) kavramı ile ilgili Web of Science 
(WoS) veri tabanlarında yer alan literatür hakkında bibliyometrik analiz yapmaktır. Çalışmada, vergi 
kaçakçılığı kavramı ile ilgili alanındaki nitelikli yayınlara ulaşmak için Web of Science (WoS) veri tabanı 
kullanılacaktır. 1956-2023 (06 Ocak) dönemini kapsayan Science Citation Index Expanded (SCI-
EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), 
Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index-Social 
Science & Humanities (CPCI-SSH), Emerging Sources Citation Index (ESCI) çalışmaları uygun şekilde 
indirilecek ve gerekli veri temizleme prosedürünün ardından analize tabi tutulacaktır. (İndirilme Tarihi: 
06.01.2023). Çalışmada, Vergi kaçakçılığı kavramı ile ilgili yayınlar belge türüne göre nasıl sınıflandırılabilir? 
Vergi kaçakçılığı kavramı ile ilgili yayınların yıllara göre dağılımı nasıldır? Vergi kaçakçılığı kavramı ile ilgili en 
verimli dergiler, ülkeler ve kurumlar hangileridir?  Web of Science'da (WoS) vergi kaçakçılığı kavramı ile ilgili 
ilgili en üretken yazarlar kimlerdir? Vergi kaçakçılığı kavramı ile ilgili olarak en çok atıf yapılan yayınlar 
hangileridir? gibi temel araştırma soruları analiz edilecek ve bulgular tablolar aracılığı ile yorumlanacaktır. 
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An Overview of “Tax Evasion” Concept and A Bibliometric Analysis Within 
The Context of Web Of Science (WoS) 

Bilal BEKTAŞ1 
Cengiz GÜNEY2  

Abstract 

Although tax evasion is a controversial concept in legal doctrine, these crimes are increasingly being 
committed in the past and today. Changing conditions, economic situations and technological developments 
cause changes in this type of crime. These types of crimes are added to the Tax Procedure Law and new 
regulations are frequently encountered. Within the framework of this concept, it is aimed to expand our work 
by reaching conclusions about the emergence of the concept of evasion, the types of crime in the relevant law, 
its comparison with other types of crime, and what is emphasized in the studies. As in all modern countries, 
our country's tax system works on a declaration basis. There are advantages and disadvantages of declaration-
based tax collection. In a system where there is a declaration, evasion can be done both deliberately and lack 
of information while declaring. An effective legal and tax system becomes inevitable and this control is vital 
in terms of the economy. The analyzes will discuss how evasşon progresses over the years and what kind of 
results quality publications contain. The aim of this study; To make a bibliometric analysis of the literature 
on the concept of tax evasion in Web of Science (WoS) databases. In the study, the Web of Science (WoS) 
database will be used to reach qualified publications in the field of tax evasion. Science Citation Index 
Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index 
(A&HCI), Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S), Conference Proceedings covering the 
period 1956-2023 (January 06). Citation Index-Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Emerging Sources 
Citation Index (ESCI) studies will be downloaded appropriately and analyzed after the necessary data 
cleaning procedure. (Download Date: 06.01.2023). In the study, how can the publications related to the 
concept of tax evasion be classified according to the document type? What is the distribution of publications 
on the concept of tax evasion by years? Which journals, countries and institutions are the most productive 
about the concept of tax evasion? Who are the most prolific authors on the concept of tax evasion in the Web 
of Science (WoS)? What are the most cited publications on the concept of tax evasion? will be analyzed and 
the findings will be interpreted through tables. 

Keywords: Tax, Tax evasion, Bibliometric analysis, Economic crimes  
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Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle 
İncelenmesi: Avrupa Birliği Ülkeleri Örneği 

Dilek VEYSİKARANİ1 

Öz 

Sanayi Devrimi ile birlikte oluşan üretim ve nüfus artış hızları sürdürülebilir kalkınma kavramının 
günümüzde yer almasını sağlamıştır. Sürdürülebilir kalkınma, beşeri ve ekonomik gelişmeler, siyasi yapılar, 
nüfus ve refah seviyesi gibi önemli kalemler arasındaki ilişkilere yönelik farkındalığa çözüm olmak için 
oluşturulan bir kavramdır. Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınma kavramının ekonomik, sosyal ve çevresel 
olmak üzere üç boyuttan oluştuğu ifade edilmektedir. Bertelsmann Stiftung ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Çözümleri Ağı (Sustainable Development Solutions Network - SDSN) tarafından hazırlanan 2016 yılından 
itibaren yayınlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Endeksi Raporu, devletlerin sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine ulaşmak ve mevcut konumlarını değerlendirmek için yapılan bir çalışmadır.  Bahse konu 
olan rapor ile 2030 yılına kadar ülkelerin, gerçekleştirmeleri beklenen sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde 
hangi soruna öncelik tanımaları gerektiği konusunda bilgi vermektedir. Bu doğrultuda ilgili çalışmanın temel 
amacı 17 hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Endeksi’nin teorik olarak incelenmesi ve 
COVID-19 salgınından sonra meydana gelen değişimlerin istatistiksel yöntemler ile değerlendirilmesidir. Çok 
Boyutlu Ölçekleme Analizi kullanılarak Avrupa Birliği ülkeleri için hesaplanmanın yapılması 
planlanmaktadır. Çok Boyutlu Ölçekleme Analizinin temel amacı, mümkün olduğunca az boyutla, 
nesnelerin uzaklık değerlerini kullanarak nesnelerin yapısını orijinal şekle yakın bir biçimde ortaya koymaktır. 
Bu noktada, ilgili çalışmada hem ülkeler hem de sürdürülebilir kalkınma hedefleri endeksine ait olan 
değişkenler benzerliklerine göre ayrı ayrı incelenecektir ve Avrupa Birliği ülkelerinin ve nesnelerin 
koordinatları hesaplanarak aralarındaki mevcut ilişkiler açıklanacaktır. Çalışma sonucunda elde edilen bilgiler 
ışığında, Avrupa Birliği ülkelerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik profilleri hakkında 
değerlendirmeler yapılacaktır. Araştırma sonucunda, günümüzde önemli bir yere sahip olan sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerinin söz konusu ülkeler için çok yönlü değerlendirilmesi noktasında katkı sağlayacağı 
öngörülmektedir.  
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Examining Sustainable Development Goals by Multidimensional Scale 
Analysis: The Case of European Union Countries 

Dilek VEYSİKARANİ1 

Abstract 

The production and population growth rates that emerged with the Industrial Revolution enabled the 
concept of sustainable development to take place today. Sustainable development is a concept created to solve 
the awareness of the relations between important items such as human and economic developments, political 
structures, population and welfare level. In this context, it is stated that the concept of sustainable 
development consists of three dimensions: economic, social and environmental. The Sustainable 
Development Goals and Index Report, published since 2016 by the Bertelsmann Stiftung and Sustainable 
Development Solutions Network (SDSN), is a study conducted to achieve the sustainable development goals 
of states and to evaluate their current position. The report in question provides information on which 
problem should be prioritized in the sustainable development goals that countries are expected to achieve by 
2030. In this direction, the main purpose of the relevant study is to theoretically examine the Sustainable 
Development Goals Index, which consists of 17 goals, and to evaluate the changes that occurred after the 
COVID-19 epidemic with statistical methods. It is planned to calculate for European Union countries using 
Multidimensional Scaling Analysis. The main purpose of Multidimensional Scaling Analysis is to reveal the 
structure of objects close to the original shape, using distance values of objects with as few dimensions as 
possible. At this point, in the related study, the variables belonging to both the countries and the sustainable 
development goals index will be examined separately according to their similarities, and the current relations 
between them will be explained by calculating the coordinates of the European Union countries and objects. 
In the light of the information obtained as a result of the study, evaluations will be made about the profiles 
of the European Union countries for sustainable development goals. As a result of the research, it is predicted 
that it will contribute to the multidimensional evaluation of the sustainable development goals, which have 
an important place today, for the countries in subject. 
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The Relationship Between Higher Education and Development: An 
Assessment on OECD Countries Post-2000 

Mehmet Sadık AYDIN1 

Abstract 

One of the most important indicators of development is the return on human capital investments. Investing 
in people not only contributes to the development of individuals, but also contributes to the development of 
societies. In other words, human capital investments have both private and social benefits. With the concept 
of development becoming dominant in the history of economic thought, countries have also chosen to 
increase their human capital investments. Especially the South Korean experience is a source of inspiration 
for countries. Human capital investments have many components. Higher education expenditures are also 
evaluated in this context. Individuals who benefit from higher education services do not only benefit 
themselves, they also contribute to the society. The social benefit of higher education has many outputs. The 
importance given to higher education can be determined with important indicators such as the components 
of higher education expenditures, the share of expenditures in total expenditures, and its share in GDP. In 
this study, higher education expenditures and outputs of OECD countries after 2000 will be analyzed. It will 
be analyzed by whom the expenditures are made, how it has transformed over the years, and the importance 
given to higher education by the public. It will be analyzed by which indicators the social benefits of higher 
education are revealed and how it contributes to development. In the study, the relationship between higher 
education and development will be established by using data published by OECD. The aim of the study is to 
provide guiding suggestions to policy makers in order to realize the development goal, which is considered 
among the duties of the state, as a reflection of the functional state approach. However, it will contribute to 
the literature by presenting it to the benefit of researchers who will work on higher education. 
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Yükseköğretim ve Kalkınma İlişkisi: 
2000 Sonrası OECD Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme 

Mehmet Sadık AYDIN1 

Öz 

Kalkınmanın en önemli göstergelerinden biri beşeri sermaye yatırımlarının geri dönüşüdür. İnsana yapılan 
yatırımlar sadece bireylerin gelişmesine katkı sunmaz aynı zamanda toplumların gelişmesine de katkı sunar. 
Yani beşeri sermaye yatırımlarının hem özel hem de sosyal faydaları bulunmaktadır. Kalkınma kavramının 
iktisadi düşünce tarihi içerisinde baskın hale gelmesi ile ülkeler de beşeri sermaye yatırımlarını artırma yoluna 
gitmişlerdir. Özellikle Güney Kore tecrübesi ülkelere ilham kaynağı oluşturmaktadır. Beşeri sermaye 
yatırımlarının birçok bileşeni bulunmaktadır. Yükseköğretim harcamaları da bu kapsamda 
değerlendirilmektedir. Yükseköğretim hizmetinden yararlanan bireyler sadece kendilerine fayda sağlamaz, 
topluma da katkı sunarlar.  Yükseköğretimin sağlamış olduğu sosyal faydanın birçok çıktısı bulunmaktadır. 
Aynı şekilde birçok girdisi de bulunmaktadır. Yükseköğretim harcamalarının bileşenleri, harcamaların toplam 
harcamalar içerisindeki payı, GSYİH içerisindeki payı gibi önemli göstergelerle yükseköğretime verilen önem 
belirlenebilmektedir. Bu çalışmada OECD ülkelerinin 2000 sonrası yükseköğretim harcamaları ve çıktıları 
analiz edilecektir. Harcamaların kimler tarafından yapıldığı, yıllar içerisinde nasıl bir dönüşüm gösterdiği, 
kamunun yüksek öğretime verdiği önem analiz edilecektir. Yükseköğretimin sosyal faydalarının hangi 
göstergelerle ortaya konulduğu ve kalkınmaya nasıl katkı sunduğu analiz edilecektir. Çalışmada OECD 
tarafından yayınlanmış veriler kullanılarak yükseköğretim ve kalkınma arasında ilişki kurulacaktır. Çalışma ile 
fonksiyonel devlet yaklaşımın yansıması olarak devletin görevleri arasında sayılan kalkınma hedefinin 
gerçekleştirilmesi amacıyla politika yapıcılara yol gösterici öneriler sunulması hedeflenmektedir. Bununla 
birlikte yükseköğretim konusunda çalışma yapacak olan araştırmacıların istifadesine sunularak literatüre katkı 
sunulmuş olacaktır.   
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Altıncı Bölgede Yer Alan İllerin Teşvik Sistemi Performanslarının Analizi 

Abdulvahap YOĞUNLU1 

Öz 

Ekonomik kalkınma ve büyümede yatırımlar özel bir yere sahiptir. Ekonomik ve sosyal refahı artırması ve 
istihdam oluşturması sebebiyle yatırımların teşvik edilmesi ülkelerin öncelikli gündemleri arasında yer 
almaktadır. Hem ülke içerisinde gelir dağılımının sağlanmasına olan katkısı hem de verimli bir yatırım 
ortamının oluşturulması, istikrarın ve refahın sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. Sadece 
gelişmemiş, gelişmekte olan ülkelerde değil aynı zamanda gelişmiş ülkelerde de ciddi teşvik sistemleri 
uygulanmaktadır. Ülkemizde de bölgesel kaynakların yerinde ve etkin şekilde kullanılması amacıyla birçok 
destek unsurunun olduğu gelişmiş bir teşvik sistemi uygulanmaktadır. Teşvik sistemindeki destek unsurları 
81 ilin gelişmişlik seviyesine göre 6 kademeye ayrılmasıyla belirlenmiştir. Bu teşvik sistemi 19 Haziran 2012 
tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” başlığıyla Resmi Gazetede 
yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada ilgili karar kapsamında 2012 yılından itibaren 6. Bölge 
desteklerinden yararlanan illerin teşvik sisteminde nasıl bir performans sergilediklerinin analiz edilmesi 
amaçlanmıştır. Kriter olarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan 15 ilin (Ağrı, Ardahan, 
Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van) 2012-
2021 yılları arasında ekonomik ve sosyal göstergelerindeki değişimler alınmıştır. İllerin analiz edilmesine 
yönelik çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan TOPSIS ve VIKOR yöntemleri kullanılmıştır. Elde 
edilen bulgulara göre illerin ekonomik ve sosyal göstergelerine yönelik değerlendirme ve öneriler getirilmiştir.  
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Analysis of Incentive System Performances of the Provinces in the Sixth 
Region 

Abdulvahap YOĞUNLU1 

Abstract 

Investments have a special place in economic development and growth. Encouraging investments is among 
the priority agendas of countries as it increases economic and social welfare and creates employment. Both its 
contribution to the distribution of income within the country and the creation of an efficient investment 
environment are important for the sustainability of stability and welfare. Serious incentive systems are 
implemented not only in underdeveloped and developing countries, but also in developed countries. In our 
country, an advanced incentive system with many support elements is implemented in order to use regional 
resources appropriately and effectively. The support elements in the incentive system were determined by 
dividing 81 provinces into 6 levels according to their level of development. This incentive system entered into 
force after it was published in the Official Gazette with the title of “Decision on State Aids in Investments” 
dated 19 June 2012 and numbered 2012/3305. In this study, it is aimed to analyze the performance of the 
provinces that benefited from the 6th Region supports since 2012 within the scope of the relevant decision 
in the incentive system. As a criterion, the changes in the economic and social indicators of 15 provinces in 
the Eastern and Southeastern Anatolia Regions  (Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, 
Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak and Van) between the years 2012-2021 were taken. TOPSIS 
and VIKOR methods, which are multi-criteria decision making methods for the analysis of provinces, were 
used. According to the findings, evaluations and suggestions were made for the economic and social 
indicators of the provinces. 

Keywords: 6. Region provinces, Incentive system, TOPSIS, VIKOR, Performance analysis. 
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Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin 
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma  

Ersin ERASLAN1 
Ali Davut ALKAN2 

Öz 

Toplumsal Cinsiyet, erkek ve kadın cinsiyetleri arasında tesis edilen ilişkileri sosyal bağlamda inceleyen bir yaklaşım 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Özuğurlu, 2017:22). Ancak Kabaoğlu (2017), toplumsal cinsiyet algısının değişiminde 
devletler tarafından izlenen politikaların önemine dikkat çekmektedir. Devletlerin politikaları gibi yapısal unsurlardan 
farklı olarak toplumun cinsiyetlere yüklediği roller de toplumsal cinsiyet algısının belirlenmesinde önemli bir faktör 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin toplumsal cinsiyetinin oluşumu sürecinde din, aile, eğitim, siyaset ve medya gibi 
pek çok faktör etkili olmaktadır, bu doğrultuda içinde yaşadığı toplumun bireye kadın veya erkek olarak biçtiği roller, 
toplumsal cinsiyet rolleri olarak isimlendirilmektedir (Bayezit, 2021). Bu noktada; bireyin genetik özellikler temelli 
cinsiyetler arası farklılıkları biyolojik cinsiyet farklılıkları, bireyin doğumundan itibaren yaşadığı toplumun özelliklerini 
öğrediği sosyalleşme sürecinde kazandığı özellikler temelli farklılıklar ise toplumsal cinsiyet farklılıkları olarak 
isimlendirilmektedir (Bayezit, 2021). Toplumsal cinsiyet, sağlıklı oluşturulması durumunda toplumsal barışa 
azımsanmayacak ölçüde katkı sağlama potansiyeline sahiptir. Baş döndürcü bir hızda ilerleyen teknolojik ve sosyal 
gelişmelere rağmen kadın ve erkeği ayıran toplumsal cinsiyete yönelik önyargılar mevcudiyetini sürdürmektedir 
(Vatandaş, 2007). Zira Türkiye’de son dönemde en sık karşılaşılan şiddet türlerinden biri de cinsiyet temelli olan kadına 
şiddet davranışı olarak dikkat çekmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, bireylerin yaşam doyumu düzeyleri ve 
cinsiyetleri ile toplumsal cinsiyet algıları arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak olarak belirlenmiştir. 
Araştırma kapsamında, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama (anket) deseniyle 383 katılımcıdan veri 
toplanmıştır. Google Formlar uygulaması aracılığıyla oluşturulan ankete erişmek için üretilen bağlantı katılımcıların cep 
telefonlarına gönderilmiş ve çevrimiçi olarak veri toplanmıştır. Toplanan veriler Jamovi (version 2.3.2) programıyla 
analiz edilmiştir. Katılımcılar 182 adedi kadın, 200 adedi erkektir. Bir katılımcı cinsiyetini belirtmemiştir. Katılımcıların 
yaşları 18 ila 62 arasında değişmektedir. 93 katılımcı evli, 285 katılımcı bekâr olduklarını beyan ederken 4 katılımcı bu 
soruyu diğer olarak işaretlemiştir. 167 katılımcı halen bir işte çalışırken, 214 katılımcı hâlihazırda bir işte çalışmadıklarını 
beyan etmiştir. Çalışma kapsamında ölçüm aracı olarak; Diener vd. (1985) tarafından geliştirilen Yaşam Doyumu Ölçeği 
ile Altınova ve Duyan (2013) tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçüm araçlarının 
güvenilirlikleri incelendiğinde; Yaşam Doyumu Ölçeğinin Cronbach Alpha değeri α 0.879 ile yüksek güvenilir ve 
Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinin Cronbach Alpha değeri α 0.762 ile oldukça güvenilir olarak tespit edilmiştir. Bu 
değerler her iki ölçeğin de yüksek derecede güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcıların 
toplumsal cinsiyet algıları ile yaşam doyumu düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı (p<.001) bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. Benzer şekilde katılımcıların cinsiyetleri ile toplumsal cinsiyet algıları arasında pozitif yönlü anlamlı (p<.001) 
bir ilişki olduğu görülmüştür. Araştırmadan elde edilen verilerin çeşitli analizlere tabi tutularak ilişki ve farklılık 
durumlarının ortaya konulması planlanmaktadır.  
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An Empirical Research to Determine the Relationship Between Communal 
Gender Perception and Life Satisfaction 

Ersin ERASLAN1 
Ali Davut ALKAN2 

Abstract 

Gender emerges as an approach that examines the relationships established between the male and female genders in a 
social context (Özuğurlu, 2017:22). However, Kabaoğlu (2017) drew attention to the importance of the policies 
followed by the states in the change of gender perception. Different from structural elements such as the policies of states 
the roles that society imposes on genders are also an important factor in determining the percepiton of gender. Many 
factors such as religion, family, education, politics and media are effective in the formation of the individual’s gender 
and this direction, the roles that the society in which he lives determine for the individual as a woman or a man are called 
gender roles (Bayezit, 2021). At this point, the differences between the sexes based on genetic characteristics of the 
individual are called biological sex differences and the differences based on the characteristics gained in the socialization 
process, in which the individual learns the characteristics of the society he lives in are called gender differences (Bayezit, 
2021). Gender has the potential to contribute significantly to social peace if it is formed in a healthy way. Despite 
technological and social developments advancing at a dizzying pace, gender prejudices that separate men and women 
continue to exist (Vatandaş, 2007). Because, one of the most common types of violence in Türkiye recently draws 
attention as gender-based violence against women. In this context, the aim of the research was determined as to reveal 
whether there is a relationship between the level of life satisfaction and gender of individuals and their perceptions of 
gender.  Within the scope of the research data were collected from 383 participants with a descriptive survey design one 
of the quantitative research methods. The link created to access the questionnaire created through the Google Forms 
application was sent to the mobile phones of the participants and data was collected online. The collected data were 
analyzed with the program Jamovi (version 2.3.2). Participant were 182 women and 200 men. One participant did not 
specify his or her gender. The ages of the participants ranged from 18 to 62. While 93 participants declared that they 
were married and 285 participants were single, 4 participants marked this question as other. While 167 participants are 
still in a job, 214 participants declared that they are not currently working in a job. As a measurement tool in the scope 
of research; the Life Satisfaction Scale developed by Diener et al. (1985) and the Gender Perception Scale developed by 
Altınova & Duyan (2013) were used. When the reliability of measurement tools is examined; the cronbach alpha value 
of the Life Satisfaction Scale was found to be highly reliable with α 0.879 and the cronbach alpha value of the Gender 
Perception Scale was found to be highly reliable with α 0.762. These values were found to be highly reliable for both 
scales. As a result of the research, it was determined that there was a positive (p<.001) relationship between the gender 
perceptions of the participants and their level of life satisfaction. Similarly, it was observed that there was a positive 
(p<.001) relationship between the genders of participants and their perceptions of gender. It is planned to reveal the 
relationship and difference situations by subjecting the data obtained from the research to various analyzes.   
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Kredi Genişlemesi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki 

Gülşah GENEŞ1 

Öz 

Gelişmekte olan ülkelerde fona duyulan ihtiyacın giderilmesi, tasarrufların yatırımlara dönüşerek, 
sürdürülebilir ekonomik büyümenin gerçekleşmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda finans 
sektörü tarafından kullandırılan kredilerin kontrollü bir şekilde artırılması ve bu kredilerin ülke ekonomisine 
fayda sağlayacak yatırımlara kanalize edilmesi, güçlü bir ekonomik sistemin temel yapı taşını oluşturmaktadır. 
Çalışmada, Türkiye’de kredi genişlemesi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmektedir. 
Gerçekleştirilen literatür taramasında, krediler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalardan 
elde edilen benzer sonuçların yanı sıra genel olarak birbirinden farklı sonuçlara ulaşılmaktadır. Buna bağlı 
olarak, krediler ve ekonomik büyüme konusunu araştıran çalışmalar, literatürde geniş bir yer kaplamakta ve 
bu konu çok fazla tartışılmaktadır. Böylece bu çalışma aracılığıyla ilgili literatüre katkıda bulunmak 
amaçlanmıştır. Çalışmada, 2006 ve 2022 yılları arasında, Türkiye’de kredi genişlemesi ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişki analiz edilmektedir. Bu iki değişkenin analizi için gerekli olan verilere, Türkiye İstatistik 
Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet veri tabanlarından erişilmiştir. Veriler 3’er aylık 
olarak ele alınmış ve ekonomik büyüme, gayri safi yurtiçi hasıla verileri ile ölçülmüştür. Verilerin sahip olduğu 
özellikleri ve verilerde yıllar itibariyle meydana gelen değişiklikleri belirtmek amacıyla; tanımlayıcı istatistikler 
ve verilere ilişkin grafikler sunulmuştur. Ardından, çalışmanın analizi için Basit Doğrusal Regresyon modeli 
ve ANOVA testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, oluşturulan hipotezlerden H0 hipotezinin reddedildiği, 
kurulan modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu, kredilerdeki genişlemenin ekonomik büyümeye olanak 
sağladığı ve kredi genişlemesinin toplam ekonomik büyümenin %20,5’ini açıkladığı görülmektedir. Başka bir 
ifadeyle kredi genişlemesi ile ekonomik büyüme arasında pozitif, tek yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. Bu tek yönlü ilişki ise kredi genişlemesinden ekonomik büyümeye doğru arz yönlü 
bir ilişki olarak ifade edilmektedir. 
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The Relationship Between Credit Expansion and Economic Growth 

Gülşah GENEŞ1 

Abstract 

Meeting the need for funds in developing countries is important in terms of realizing sustainable economic 
growth by transforming savings into investments. In this respect, the controlled increase in the loans extended 
by the finance sector and the channeling of these loans into investments that will contribute to the country's 
economy constitute the basic principles of a strong economic system. The study analyzes the relationship 
between credit expansion and economic growth in Türkiye. In the literature review carried out, generally 
different results are obtained in addition to the similar results obtained from the studies dealing with the 
relationship between loans and economic growth. Accordingly, studies focusing on the subject of loans and 
economic growth occupy a large space in the literature and this subject is discussed in detail. Thus, the 
objective is to contribute to the relevant literature through this study. The study analyzes the relationship 
between credit expansion and economic growth in Türkiye between 2006 and 2022. The data required for 
the analysis of these two variables were obtained from the internet databases of the Turkish Statistical 
Institute and the Central Bank of the Republic of Türkiye. The data were analyzed quarterly and economic 
growth was measured with gross domestic product data. In order to indicate the characteristics of the data 
and the changes that have occurred in the data over the years; descriptive statistics and graphs of data are 
presented. Then, the Simple Linear Regression model and ANOVA test were used for the analysis of the 
study. As a result, it is seen that the H0 hypothesis is rejected, the model is statistically significant, the 
expansion in credits allows economic growth and credit expansion explains 20.5% of the total economic 
growth. In other words, it is concluded that there is a positive, unidirectional and significant relationship 
between credit expansion and economic growth. This one-way relationship is expressed as a supply-side 
relationship from credit expansion to economic growth. 
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Sürdürülebilir Hedeflere Ulaşmak: Yeşil Dönüşüm ve Kilit Teknolojiler 
Turizm Sektörünü Nasıl Güçlendiriyor? 

Seda KARAGÖZ ZEREN1 

Öz 

Sürdürülebilir turizm, turizm sektörü için kaynakların kıt kullanımının mevcudiyeti ile birlikte hızla yeni 
normal süreç haline gelmektedir. Çevreye yönelik artan farkındalık ve endişe ile dünyanın her yerindeki 
gezginler, tatillerini planlama söz konusu olduğunda giderek daha fazla yeşil ve sürdürülebilir seçenekler 
aramaya başlamışlardır. Bu, sürdürülebilir hedeflere ulaşmada sektörü desteklemek için yeşil dönüşüme ve 
kilit teknolojilere olan talepte de bir artışa yol açmaktadır. Turizm sektöründe hizmet veren bir işletmenin 
temel yetenekleri kilit teknolojiler ile desteklenerek yeşil ve dijital bir dönüşüm süreci uygulanması ile 
işletmenin sürekliliği sağlanabilmektedir. Bir işletme ile gelişen bu döngü birden fazla sektör bileşeni ile 
desteklendiğinde sürdürülebilir hedeflere ulaşmada bir adım niteliği taşımaktadır. Kilit teknolojiler her alanda 
ürün ve hizmet yenilikleri yapılmasını sağlayan teknolojilerin genel bir çerçevesi olarak nano-teknolojileri, 
fotonik bilimi, yapay zekâ uygulamalarını, blokzincir teknolojisini, 3D yazıcı uygulamalarını vb. içeren 
konuları ele almaktadır. Yeşil dönüşüm ise üretimde, tüketimde, yaşama ve çalışma koşullarında kaynak 
verimliliğini arttırarak ve sera gazı, karbon emisyonunu azaltarak oluşturulabilecek bir dönüşümü 
hedeflemektedir. Bu noktada yeşil dönüşümün sağlanabilmesi için kilit teknolojilerin de desteği 
gerekmektedir. Bu yazıda, turizm endüstrisinde dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliğin rolü ve kilit 
teknolojilerin yeşil dönüşümü ve sürdürülebilir turizm hedeflerini nasıl yönlendirdiğinin keşfedilmesi 
araştırılmaktadır. Çalışmada sürdürülebilir turizm teknolojileri çerçevesinde sürdürülebilir turizmde dijital 
dönüşüm ve yeşil dönüşümün etkileri incelenmektedir. Ayrıca sürdürülebilir turizm örnekleri sunularak kilit 
teknolojilerin sürdürülebilir yeşil bir dönüşüme etkileri kavramsal çerçevede ele alınmaktadır. Sonuç olarak, 
söz konusu kilit teknolojilerin ve yeşil dönüşüm hareketinin turizm sektörüne güç veren bir yapı sunduğu ve 
rekabet edebilir turizm işletmeleri yaratarak ulusal alan ve uluslararası alanda herkes tarafından erişilebilir bir 
turizm hareketini sağladığı vurgulanmaktadır.  
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Achieving Sustainable Goals: How Green Transformation and Key Enabling 
Technologies Strengthen the Tourism Sector? 

Seda KARAGÖZ ZEREN1 

Abstract 

Sustainable tourism is rapidly becoming the new normal process for the tourism industry with the availability 
of scarce use of resources. With increasing awareness and concern for the environment, travelers all over the 
world are increasingly looking for green and sustainable options when it comes to planning their vacations. 
This is also leading to an increase in demand for green transformation and key enabling technologies to 
support the industry in achieving sustainable goals. By keeping the basic capabilities of an enterprise serving 
the tourism sector with key enabling technologies, the continuity of the enterprise can be ensured by 
implementing a green and digital transformation process. When this cycle, which develops with a business, is 
supported by more than one sector component, it is a step towards achieving sustainable goals. Key enabling 
technologies cover topics including nanotechnology, photonics science, artificial intelligence applications, 
blockchain technology, 3D printing applications, etc. as a general framework of technologies that enable 
product and service innovations in every field. On the other hand, green transformation seeks to create a 
transformation by increasing resource efficiency in production, consumption, and living and working 
conditions while lowering greenhouse gas and carbon emissions. At this point, the support of key enabling 
technologies is required to achieve a green transformation. This paper explores the role of digital 
transformation and sustainability in the tourism industry and how key enabling technologies drive green 
transformation and sustainable tourism goals. The study examines the effects of digital transformation and 
green transformation on sustainable tourism within the framework of sustainable tourism technologies. In 
addition, by presenting examples of sustainable tourism, the effects of key enabling technologies on a 
sustainable green transformation are discussed in a conceptual framework. As a result, it is emphasized that 
these key enabling technologies, as well as the green transformation movement, provide a structure that 
strengthens the tourism sector and makes the tourism movement accessible to everyone on a national and 
international scale by creating competitive tourism businesses. 
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Tüketici Yeşil Yıkama Algısının Yeşil Marka Değerine Etkisi: Yeşil Algılanan 
Risk ve Yeşil Kafa Karışıklığının Aracılık Rolü  

Çağatay AKDOĞAN1 
Yasin YILMAZTÜRK2 

Öz 

Tüketime dayalı bir ekonomik modelin kabul gördüğü dünya ticaretinde üretim ve tüketim, ekonomik 
kalkınmanın ve gelişmenin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Tüketimin teşvik edilmesi ve bu talebi 
karşılayacak mevcut üretim programları doğal kaynakların aşırı tüketimine yol açmakta, aynı zamanda 
ekolojinin bozulmasına neden olmaktadır. Bu tahribatın ortadan kaldırılmasına yönelik gerçekleştirilen 
uygulamalar, ürünün tüm kullanım süresi boyunca çevresel etkisi en aza indirilen “yeşil ürün” kavramını 
ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanında tüketicilerin ekolojik problemlere yönelik ilgi ve endişesinin artması 
yeşil ürünlere yönelik satın alma eğilimlerini etkilemektedir. Bu eğilim neticesinde pek çok marka/ürün, 
kendilerinin “yeşil” olduğunu iddia eden iletişim mesajlarını kullanmaktadır. Bu durum, işletmelerin çevresel 
uygulamaları ya da ürünün çevresel faydaları konusunda tüketicileri yanıltması olarak ifade edilen “yeşil 
yıkama” kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler, tüketicilerin gerçekten “yeşil ürünler” 
ile “yeşil görünen ürünler” arasında kafa karışıklığı yaşamasına neden olmaktadır. Bu kapsamda araştırmada, 
tüketicilerin yeşil yıkama algısının yeşil marka değeri üzerindeki etkisinin incelenmesi, ayrıca bu etkide yeşil 
algılanan risk ve yeşil kafa karışıklığının aracılık etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda yeşil ürün satın almış olan tüketicilerden oluşan örneklem grubundan kolayda örnekleme 
yöntemi kullanılarak çevrimiçi anket yöntemiyle 547 veri elde edilmiştir. Ankette tüketicilere ait demografik 
veriler ve yeşil ürün tercihleriyle ilgili sorular bulunmaktadır. Bunun yanında, tüketicilerin yeşil yıkama 
algılarını (YYA), yeşil marka değerlerini (YMD), yeşil algılanan risklerini (YAR) ve yeşil kafa karışıklığını 
(YKK) değerlendirebilecek ölçeklerden yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler SPSS24 ve MPLUS8 
programları ile analiz edilmiştir. Tüketicilerden elde edilen verilere öncelikle tanımlayıcı istatistikler 
uygulanmış, daha sonra ölçeklerin güvenirliği için Cronbach Alfa katsayı değerleri hesaplanmış ve model 
faktör yapı geçerliği incelenirken Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Araştırmada tüketicilerin 
yeşil yıkama algılarının yeşil marka değeri üzerindeki etkisi Yapısal Eşitlik Modellemesi kapsamında incelenmiş 
ve dolaylı etkilerin anlamlılık testi bootstrap (önyükleme) yöntemi ile araştırılmıştır. Araştırma sonucunda 
YYA’nın YAR, YKK ve YMD üzerinde anlamlı etkisi olduğu bulunmuştur. Buna ek olarak, YYA’nın YMD 
üzerindeki etkisinde YKK’nın aracılık rolü ortaya konulmuştur.  
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The Effect of Consumer Greenwashing Perception on Green Brand Equity: 
The Mediating Role of Green Perceived Risk and Green Confusion 

Çağatay AKDOĞAN1 
Yasin YILMAZTÜRK2 

Abstract 

In world trade which adopts a consumption-based economic model, production and consumption form the 
building blocks of economic growth and development. However, encouragement of consumption and 
available production programs to meet this demand lead to the overconsumption of natural resources and 
impairment of ecology. Practices conducted to remove this destruction introduce the “green product” 
concept, which minimizes the environmental effect of a product throughout its usage. In addition, increasing 
consumers’ concern about and interest in ecological problems affects their tendency to buy green products. 
As a result of this tendency, most brands/products use communication messages claiming they are “green.” 
This has introduced the “greenwashing” concept, which is expressed as the misguidance of consumers by 
enterprises concerning environmental practices or environmental advantages of a product. These 
developments cause consumers to have confusion between “green products” and “products that seem to be 
green.” In this context, the present study sought to examine the effect of consumer greenwashing perception 
on green brand equity and determine the mediating effect of green perceived risk and green confusion in this 
effect. In line with this purpose, the researchers acquired 547 data from a sample group comprising consumers 
who had bought green products using a convenience sampling method via an online survey. The survey had 
demographic data about consumers and questions about green product choices. Additionally, the researchers 
used scales to evaluate the consumer greenwashing perception (GWP), green brand equity (GBE), green 
perceived risk (GPR), and green confusion (GC). The SPSS 24 and MPLUS8 programs examined the study's 
data. First, descriptive statistics were applied to consumer data, followed by Cronbach's Alpha coefficient 
values for scale reliability, and Confirmatory Factor Analysis (CFA) was done while analyzing the model 
factor construct validity. In the research, the effect of the consumer greenwashing perceptions on green brand 
value was examined within the scope of Structural Equation Modeling (SEM). In addition, the significance 
test of indirect effects was investigated by the bootstrap method. According to the findings, YYA significantly 
impacted YAR, YKK, and YMD. Furthermore, the mediating role of YKK in the effect of YYA on YMD has 
been revealed. 
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Sağlık Turizmi Çerçevesinde, Turistlerin Çevrimiçi Satın Alma 
Davranışlarının İncelenmesi 

Kemal DEMETÇİÇEK1 

Öz 

Medikal turizm olarak da bilinen sağlık turizmi, tıbbi tedavi almak için farklı bir şehir ve/veya yabancı bir 
ülkeye seyahat edilmesidir. Son yıllarda, çevrimiçi satın almanın yükselişi sağlık turizmi endüstrisi üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olmuştur. Online satın almanın sağlık turizmini etkilemesinin başlıca yollarından biri, 
bireylerin farklı şehir ve/veya ülkelerdeki tedavi seçeneklerini araştırmasını ve karşılaştırmasını 
kolaylaştırmasıdır. Sağlık hizmetleri inceleme web sitelerinin çoğalması ve çevrimiçi olarak çok miktarda 
bilginin bulunmasıyla, hastalar farklı şehir ve/veya ülkelerdeki hastanelerin ve kliniklerin kalitesini ve 
prosedürlerin maliyetini kolayca karşılaştırabilmektedir. Bu durum, genellikle daha uygun fiyatlı ve yüksek 
kaliteli seçenekler bulabildiklerinden, daha fazla sayıda insanın tıbbi tedavi için seyahat etmeyi tercih etmesine 
yol açmıştır. Çevrimiçi araçlar bireylerin yurt içinde veya yurt dışında tedavi seçeneklerini araştırmasını ve 
karşılaştırmasını kolaylaştırmış olsa da göz önünde bulundurulması gereken potansiyel riskler ve dezavantajlar 
da vardır. Bireylerin yurtdışında tıbbi tedavi aramanın artılarını ve eksilerini dikkatlice tartmaları ve bir karar 
vermeden önce seçeneklerini iyice araştırmaları önemlidir. Sonuç olarak, sağlık turizmi ve online satın alma 
arasındaki ilişki karmaşıktır. Bu çalışmada sağlık turizmi literatüründe, turistlerin çevrim içi satın alma 
davranışları üzerine yapılan çalışmaların bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu 
sayede söz konusu bu karmaşıklığı azaltmak, firmaların daha doğru pazarlama stratejileri geliştirmelerine 
katkıda bulunmak ve bireylerin daha doğru tercihlerde bulunmalarını sağlamak hedeflenmektedir. 2006 
yılından başlayıp, 1 Aralık 2022 tarihine kadar yayınlanmış toplam 327 çalışmanın incelendiği araştırma 
sürecinde, analizler VOSviewer programı aracılığı ile yapılmıştır. Web of Science veri tabanında yer alan 
çalışmaların incelendiği bu çalışmanın sonuçlarına göre; en sık kullanılan anahtar kelimelerin sınır-ötesi sağlık 
bakımı, dental turizm, doğal turizm ve sağlık turizminde sürdürülebilirlik olduğu görülmüştür. 
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Examination of Online Purchasing Behaviour of Tourists Within the 
Framework of Health Tourism 

Kemal DEMETÇİÇEK1 
Abstract 

Health tourism, also known as medical tourism, is the practice of traveling to a different city and/or a foreign 
country to receive medical treatment. In recent years, the rise of online buying has had a significant impact 
on the health tourism industry. One of the primary ways that online buying has influenced health tourism is 
by making it easier for individuals to research and compare treatment options in different city and/or 
countries. With the proliferation of healthcare review websites and the availability of vast amounts of 
information online, patients can easily compare the quality of hospitals and clinics, as well as the cost of 
procedures, in different countries. This has led to a greater number of people choosing to travel for medical 
treatment, as they can often find more affordable and high-quality options. In conclusion, the relationship 
between health tourism and online buying is complex. While online tools have made it easier for individuals 
to research and compare treatment options domestic or abroad, there are also potential risks and drawbacks 
to consider. It is important for individuals to carefully weigh the pros and cons of seeking medical treatment 
abroad and to thoroughly research their options before making a decision. In this study, it is aimed to examine 
the studies on online purchasing behaviors of tourists in the health tourism literature by bibliometric analysis 
method. In this way, it is aimed to reduce this complexity, to contribute to the development of more accurate 
marketing strategies by companies and to enable individuals to make more accurate choices. A total of 327 
studies published from 2006 until 1 December 2022 were examined, and the analyses were carried out 
through the VOSwiever program. According to the results of this study, which analyzed the studies in the 
Web of Science database; it was seen that the most frequently used keywords were cross-border health care, 
dental tourism, natural tourism and sustainability in health tourism. 

Keywords: Health tourism, Online purchasing, Destination choice, Bibliometric analysis 
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Helal Konseptli Turizm İşletmelerinin Lojistik ve Tedarik Fırsatları 

Abdullah DUMAN1 
 Orhan BATMAN2 

Erhan BOĞAN3  
Öz 

COVID-19 salgın sürecinden sonraki zaman diliminde özellikle ekonomik olarak hızlı toparlanma ihtiyacı 
görülen alanlar daha fazla dikkatleri üzerine çekmiştir. Pandemi nedeniyle küresel düzeyde lojistik ve tedarik 
süreçleri bozulmuş ve uzun yıllardır oluşturulan sistemlerde kurallar revize edilmiştir. Netice olarak, “tam 
zamanında yerine ne zaman hammadde bulursan o zaman üretim gerçekleşir” durumu ortaya çıkmıştır. 
Dolayısıyla tedarik süreçlerine ilişkin konular yeniden yazılmaya ve oluşturulmaya ihtiyaç duymuştur. Diğer 
yandan pandeminin etkisiyle gelişen yeni oluşum süreçleri, yeni fırsatları ve yenilikleri de beraberinde 
getirmiştir. Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen, helal konseptli turizm işletmelerinin bu dönemde önemli 
bir ivme yakaladığı belirtilmektedir. Ancak tüm helal konseptli turizm işletmelerinin kavramsal olarak bir 
bütünlük içermesi gerektiği görülmüştür. Dolayısıyla sektörün sürdürülebilir bir yapıda olabilmesi bu 
kavramların bir bütünlük sergilemesine bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, ekonominin 
ödemeler dengesinin en önemli kalemi olan turizmin yükselen trendi olan helal konseptli turizm 
işletmelerinin lojistik ve tedarik süreçlerinin barındırdığı fırsatları ele almaktır. Bu çalışmada helal konseptli 
turizm işletmelerinin diğer konvansiyonel turizm işletmelerine kıyasla daha az sayıda olması, en önemli kısıt 
olarak karşımıza çıkmıştır. Çalışma, nitel bir araştırma desenine sahiptir. Çalışma kapsamında helal konseptli 
turizm işletmelerinin üst düzey yöneticilerinin 14 tanesi ile yüzyüze, 4 tanesi ile online görüşme yapılmıştır.  
Görüşmelerden 9 tanesinin ifadeleri anlamlı bulunmuş olup analiz süreçlerine dahil edilmiştir. Literatür 
çerçevesinde işletmelerin lojistik ve tedarik süreçleri ile ilgili oluşturulan sorular yöneticilere yöneltilmiştir. 
Yanıtlar katılımcıların izni ve rızası çerçevesinde kayıt altına alınıp daha sonra yazıya dökülmüştür. Alınan 
cevaplar bağlamında temalar oluşturulmuştur. Yapılan görüşmelerde elde edilen ham veriler, MAXQDA 
programı yardımıyla lojistik ve tedarik süreçlerinin alt kodlarına ulaşmak istenmiş ve sektöre katkı sunmaya 
çalışılmıştır. Sonuç bölümünde gelişim evresinde olup ekonomik anlamda önemli bir niş pazara hizmet veren 
helal konseptli turizm işletmelerinin lojistik ve tedarik süreçlerinin tüm alanlarına değinmeye çalışılmıştır. 
İşletmelere, ürünlerin konsepte uygun şekilde üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ve nakliye süreçleri 
dahil olmak üzere lojistik ve tedarik süreçlerinin tümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın 
sonunda ise, araştırmacılara gelecekte araştırılabilir konu önerilerinde bulunmuştur. 
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Logistics and Supply Opportunities of Halal Concept Tourism Enterprises 

Abdullah DUMAN1 
 Orhan BATMAN2 

Erhan BOĞAN3  
Abstract 

In the time period after the epidemic process, especially the areas that are in need of rapid economic recovery 
have attracted more attention. It has been seen that the existing logistics and procurement processes of the 
world have deteriorated. It has been seen that the rules have been revised depending on the conditions in the 
systems created for many years. It has been seen that the situation arises when you find raw materials instead 
of just in time, then production takes place. These processes needed to be rewritten and formed. It has been 
seen that new formation processes contain new opportunities and innovations. It has been seen that tourism 
enterprises with halal concept have gained momentum despite all the negative conditions. It has been seen 
that tourism enterprises with halal concept, which are conceptually considered, should contain integrity. 
Therefore, it has been seen that the sector's ability to be in a sustainable structure depends on the integrity of 
these concepts. The aim of the study is to examine the opportunities presented by the logistics and supply 
processes of halal-concept tourism enterprises, which are the rising trend of tourism, which is the most 
important item of the economy's balance of payments. The presence of a smaller number of halal-concept 
tourism enterprises compared to enterprises with general tourism activity has emerged as the most important 
constraint. Within the scope of the study, face-to-face interviews were conducted with 14 of the top managers 
of halal-concept turizm enterprises and 4 of them were interviewed online. Within the framework of the 
literature, questions have been raised about the logistics and procurement processes of enterprises. Themes 
have been created in the context of the questions. The answers were recorded and deciphered within the 
framework of the permission and consent of the participants. The data obtained during the interviews were 
tried to reach the sub-codes of logistics and procurement processes with the help of the MAXQDA analysis 
program and tried to contribute to the sector. In the conclusion section, it has been tried to touch on all areas 
of logistics and procurement processes of halal concept tourism enterprises, which are at the development 
stage and are also seen as a niche have been made for all logistics and procurement processes of enterprises, 
including the production of products in accordance with the concept, packaging, storage and transportation 
processes. In the light of concrete data, suggestions were made to the sector and new researchers. 
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Post-COVID-19 Döneminde Sağlık Bilişimi ve Yapay Zekâ Kullanımı 
Üzerine Bir Bibliyometrik Analiz 

Tuba PARLAR1 
Fatih Sinan ESEN2 

Öz 

COVID-19 pandemisi birçok alanda büyük zorlukları hayatımıza getirirken beraberinde bazı arayışları ve 
araştırmaları da hızlandırmıştır. Sağlık sistemi bu konuda en hayati ve kritik önem taşıyan alanlardan biridir. 
Özellikle savunmasız hastaları belirlemek ve bakımını sürdürmek, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri sağlık 
sistemlerinin dijital dünyaya adaptasyonu ile mümkün olabilecektir. Pandeminin hızlandırdığı sağlık bilişimi 
alanında yüksek teknolojiden yararlanılarak yapılan çalışmalarda fırsatlar olduğu kadar zorluklar da 
vurgulanmaktadır. Bu çalışma kapsamında, COVID-19 öncesi ve sonrası dönem içinde yer alan sağlık alanına 
ait (tıp, hemşirelik, veterinerlik ve diğer sağlık bilimleri) yayınların kümesi ile bilgisayar bilimleri konulu 
yayınların kümesinin kesişiminde olan yayınlarla ilgili yapılan bir bibliyometrik analizin sonuçları 
sunulmuştur. Yapay zekâ da bilgisayar bilimlerinin altında yer almaktadır. Dolayısıyla, kesişim kümesi analiz 
edilirken yapay zekâ ile ilgili yayınlar da bir alt küme olarak incelenmiştir. 2010-2022 yılları arasındaki 13 yıl 
dikkate alınmış ve söz konusu yıllar 2010-2019 Pre-Covid-19, 2020-2021 Covid-19, 2022 ise Post-Covid-19 
dönemi olarak incelenmiştir.  Son 13 yıl için Scopus veri tabanından arama araştırma alanıyla ilgili sorgu 
dizileri yardımıyla bibliyometrik veriler elde edilmiştir. Elde edilen bibliyometrik veriler Elsevier’in SciVal 
bibliyometrik analiz aracına aktarılmıştır. Sonuç olarak, pre-COVID döneminden önce başlayan ve artış 
eğiliminde olan sağlık bilimleri-bilgisayar bilimleri işbirliği ve sağlık bilimleri-yapay zekâ işbirliği, COVID-19 
döneminde artış hızını artırarak devam etmiştir. Bu çalışma kapsamında, söz konusu yıllar dikkate alınarak en 
fazla yayın yapan ülkelerin, kurum ve kuruluşların ve yazarların sıralaması hem dünya ölçeğinde hem de 
Türkiye ölçeğinde ve karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Tüm bu analiz, veri ve grafiklerin bu konularda 
araştırma yapacak akademisyen ve araştırmacılar için faydalı olacağı ve olası işbirliği fırsatlarını artıracağı 
düşünülmektedir. 
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A Bibliometric Analysis Regarding Health Informatics in Post-COVID-19 
Age  

Tuba PARLAR1 
Fatih Sinan ESEN2 

Abstract 

While the COVID-19 pandemic has brought great difficulties to our lives in many areas, it has also accelerated 
some research. The health system is one of the most vital and critical areas in this regard. Identifying and 
maintaining especially vulnerable patients will be possible with the adaptation of personalized healthcare 
services to the digital world. In the field of health informatics accelerated by the pandemic, the challenges as 
well as the opportunities are emphasized in the studies made using high technology. Within the scope of this 
study, the results of the bibliometric analysis of the publications that are at the intersection of the set of 
publications in the field of health (medicine, nursing, veterinary and other health sciences) in the pre-
COVID-19 and post-COVID-19 period and the set of publications on computer science were presented. 
Artificial intelligence also falls under computer science. Therefore, while analyzing the intersection set, 
publications related to artificial intelligence were also examined as a subset. The 13-years period between the 
2010-2022 were taken into account and the aforementioned years were examined as the 2010-2019 (Pre-
Covid-19), 2020-2021 (Covid-19), and 2022 (Post-Covid-19) periods. For the last 13 years, bibliometric data 
has been obtained from the Scopus database with the help of queries. The bibliometric data obtained were 
transferred to Elsevier's SciVal bibliometric analysis tool. As a result, the cooperations between health 
sciences-computer sciences and health sciences-artificial intelligence, which started before the pre-COVID 
period and tended to increase, continued at an increasing rate during the COVID-19 period. Within the scope 
of this study, the rankings of the countries, institutions and organizations and authors with the highest 
number of publications were presented comparatively both on a world scale and on Türkiye scale. It was 
thought that all these analyzes, data and graphics will be beneficial for academicians and researchers who will 
conduct research on these issues and it may also increase possible cooperation opportunities. 
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A Review on the Impact of Blockchain Technologies on Global Business and 
Economy 

Kağan OKATAN1 

Abstract 

With its increasing popularity in recent years, Blockchain technology adds a new perspective to the traditional 
functioning of the global business and economy. Although blockchain technologies, based on the concept of 
decentralized finance, were initially implemented in the context of cryptocurrency, blockchain applications 
have taken their place in traditional businesses, startups, economy and daily life. Blockchain technology acts 
as a digital, distributed, public ledger and transforms traditional business operations by streamlining 
processes, increasing trust and saving time and costs for companies. It is a fact that cannot be ignored: the 
Application of blockchain technology is disrupting the status quo and inspiring new ways of doing business 
in many industries, firms and corporate functions. Blockchain technology has the potential to transform 
international business practices and the economy. It changes the rules and the norms and has significant 
implications for global businesses and economies. International businesses are regulated by a combination of 
national governments, international organizations and non-governmental organizations that set rules and 
standards in the form of legislation and generally accepted norms and expectations. The application of 
blockchain technology is changing traditional business processes and the way businesses transact across 
borders, as well as allowing companies to operate out of reach of existing laws and governance mechanisms. 
At this point, it is extremely useful to review the opportunities and current applications of blockchain 
technology for global business and economy. This study highlights blockchain applications and their use in 
international trade and economy. This study discusses what opportunities or threats the current capabilities 
and potential of Blockchain technology poses or may pose to global businesses and economies, and concludes 
with implications for future research as well as implications for global businesses and economies. 
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Blokzincir Teknolojilerinin Küresel İş ve Ekonomi Üzerindeki Etkisi Üzerine 
Bir İnceleme 

Kağan OKATAN1 

Öz 

Son yıllarda artan popülaritesi ile blockzincir teknolojisi, küresel iş ve ekonominin geleneksel işleyişine yeni 
bir bakış açısı katıyor. Merkezi olmayan finans kavramına dayanan blokzincir teknolojileri başlangıçta kripto 
para birimi bağlamında uygulanmış olsa da blokzincir uygulamaları geleneksel işletmelerde, startup'larda, 
ekonomide ve günlük hayatta yerini almıştır. Blockchain teknolojisi, dijital, dağıtılmış, halka açık bir defter 
görevi görür ve süreçleri kolaylaştırarak, güveni artırarak ve şirketler için zamandan ve maliyetten tasarruf 
ederek geleneksel iş operasyonlarını dönüştürür. Göz ardı edilemeyecek bir gerçektir: Blokzincir teknolojisinin 
uygulanması, statükoyu bozmakta ve birçok endüstride, firmada ve kurumsal fonksiyonda yeni iş yapma 
biçimlerine ilham vermektedir. Blokzincir teknolojisi, uluslararası iş uygulamalarını ve ekonomiyi 
dönüştürme potansiyeline sahiptir. Kuralları ve normları değiştirmektedir ve küresel işletmeler ve ekonomiler 
için önemli etkileri vardır. Uluslararası ticaretin işleyişi, mevzuat ve genel kabul görmüş normlar ve beklentiler 
şeklinde kurallar ve standartlar belirleyen ulusal hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum 
kuruluşlarının bir kombinasyonu tarafından düzenlenir. Blokzincir teknolojisinin uygulanması, geleneksel iş 
süreçlerini ve işletmelerin sınırlar ötesi işlem yapma şeklini değiştirmenin yanı sıra şirketlerin mevcut yasalar 
ve yönetişim mekanizmalarının erişemeyeceği bir yerde çalışmasına da izin vermektedir. Bu noktada, 
blokzincir teknolojisinin küresel iş ve ekonomi için sunduğu fırsatları ve mevcut uygulamalarını gözden 
geçirmek son derece faydalıdır. Bu çalışma, blokzincir uygulamalarını ve bunların uluslararası ticaret ve 
ekonomideki kullanımlarını vurgulamaktadır. Bu çalışma, blokzincir teknolojisinin mevcut yeteneklerinin ve 
potansiyelinin küresel işletmeler ve ekonomiler için ne tür fırsatlar yada tehditler oluşturduğunu tartışmakta, 
küresel işletmeler ve ekonomiler için çıkarımlarda bulunmakta ve gelecekteki araştırmalar için fikirler 
sunmaktadır. 
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Yumurtalık Kanseri Tanısında İkili Korelasyon Yöntemi Kullanılarak Bir 
Öznitelik Seçimi Uygulaması 

Hülya BAŞEĞMEZ1 

Öz 

Makine öğrenmesi sınıflandırma problemlerinin birçoğunda veri kümeleri genellikle yüksek boyuta sahiptir. 
Bu sebeple de özniteliklerin görece önemini belirleyebilmek ve gereksiz olan öznitelikleri çıkarmak için verimli 
ve etkili yöntemler kullanmak gerekir.  Yüksek boyutlu verilerde sınıflandırma problemlerinden birisi 
(özellikle kanser sınıflandırması için) gen ekspresyon sınıflandırılmasıdır. Gen verileri yapısı gereği çok sayıda 
öznitelik içerdiği için öznitelik seçim uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca, gen seçiminin kanser 
tespitinde büyük rol oynadığı bilinmektedir. Yapılan doğru analizler sayesinde hastalıktan sorumlu genler 
kolaylıkla belirlenebilir ve bu sayede alan uzmanları hastalığın tedavisi için hızlı bir şekilde harekete geçebilir. 
Hastalığa sebep olma ihtimali yüksek olan genlerin tespitinden sonra tedavi kolaylaştığı için, gen ekspresyon 
verileri çok önemlidir. Bu durum hastalığa sahip bireyler için büyük bir fırsat olarak görülebilir. Seçim işlemi 
sonrasında kalan genlerin daha yüksek kanser tanımlayıcılığına sahip olduğu literatürde yer alan çalışmalardan 
bilinmektedir. Erken dönemde tedavi başarısı oldukça yüksek olan kanser türlerinden birisi de yumurtalık 
(ovarian) kanseridir. Bu amaçla çalışmada halka açık bir veri kümesi olan yumurtalık kanseri veri kümesi 
kullanılmıştır. Bu veri kümesi 91 normal ve 162 yumurtalık kanseri olan hastaya ait 15154 gen (öznitelik) 
içermektedir. Bu çalışmada kanser teşhisinde kullanılmak üzere yüksek tanımlayıcılığa sahip genlerin seçilmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmada, sınıflandırma için literatürde çok yeni olan ikili korelasyona (pairwise correlation) 
dayalı öznitelik seçme yöntemi kullanılacaktır. Literatürde öznitelik seçimi konusunda yapılan çok sayıda 
çalışma olmasına rağmen bu çalışma mevcut yöntemle ilgili yapılan ilk uygulama özelliği taşımaktadır. Bu 
anlamda literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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A Feature Selection Application Using Pairwise Correlation Method in 
Ovarian Cancer Diagnosis 

Hülya BAŞEĞMEZ1 

Abstract 

In most machine learning classification problems, datasets usually have a high dimension. For this reason, it 
is necessary to use efficient and effective methods to determine the relative importance of features and to 
remove unnecessary features. One of the classification problems in high-dimensional data (especially for 
cancer classification) is gene expression classification. Gene data is frequently used in feature selection 
applications because it contains many features due to its structure. In addition, it is known that gene selection 
plays a significant role in cancer detection. Thanks to the correct analysis, the genes responsible for the disease 
can be easily identified, and thus field experts can act quickly to treat the disease. Gene expression data are 
essential, as treatment becomes easier once the genes most likely to cause the disease are identified. It is known 
from the studies in the literature that the remaining genes after the feature selection process have higher cancer 
descriptors. One of the cancer types with very high treatment success in the early period is ovarian cancer. For 
this purpose, the ovarian cancer dataset, which is a publicly available dataset, was used in the study. This 
dataset contains 15154 genes (features) belonging to 91 normal and 162 ovarian cancer patients. In this study, 
it was aimed to select highly descriptive genes for use in cancer diagnosis. In this study, feature selection 
methods based on pairwise correlation, which is very new in the literature, will be used for classification. 
Although there are many studies on feature selection in the literature, this study is the first application related 
to the existing method. In this sense, it is thought that it will contribute to the literature. 

Keywords: Feature selection, Gene selection, Ovarian cancer 
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E-Ticaretin Mevcut Durumu ve Gelecek Yıllara Dair Gelişiminin Tahmin 
Teknikleri ile Öngörülmesi 

Gülgönül BOZOĞLU BATI1 

Öz 

Küresel ölçekte e-ticaret önemini giderek arttırmaktadır. Alışverişte zaman tasarrufu sağlaması, zengin ürün 
seçenekleri sunması ve fiyatların mukayese edilerek alınması gibi pek çok avantaj sağladığı için giderek artan 
sayıda tüketicinin geleneksel alışveriş yaklaşımları değişmektedir.  Elbette elektronik ticaret sadece tüketiciler 
için değil, aynı zamanda işletmeler için de pek çok avantaj sağlamaktadır. Firmalar küresel pazarlara erişme 
fırsatı yakalamakta ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltma şansı yakalamaktadır. Çevrimiçi alışveriş sayesinde 
fiziksel satış noktası ihtiyacı ortadan kalkmakta ve kira gibi bazı maliyetlerden de tasarruf edilebilmektedir. 
Dünyada, özellikle 2020 yılında yaşanan pandemi sürecinde çevrimiçi alışveriş pek çok tüketici için hayat 
kurtarıcı olmuştur. Yaşanan bu süreçte e-ticaretin planlanan gelişme süreci ivme kazanmış ve firmaların da 
dijitalleşmeye hız vermeleri ile küresel ölçekte önemli bir noktaya ulaşmıştır. Bu çalışmada e-ticaretin ülke ve 
dünya ölçeğinde geldiği nokta, küresel ölçekte gelişmeye açık pazarlar ve e-ticaretin iyileştirilmesinde önemli 
olan faktörlere ait güncel veriler, istatistiksel veri görselleştirme ile özetlenmiş ve 2026’ya kadar olan süreçte 
geleceği nokta çift katlı üstel düzeltme yöntemi (bir yıllık tahmin) ve Holt’un Lineer Metodu ile tahmin 
edilmiştir. E-ticaretin gelişmesinde bir trend görülmüştür. Dolayısıyla kullanılan tahmin teknikleri uygundur. 
Holt’un lineer metodu kavramsal açıdan Brown’un çift katlı üstel düzeltme tekniği ile benzer bir sürece 
sahiptir ancak, avantajı araştırmada sabitin uygulanmasında esneklik sağlamasıdır.  
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Prediction of the Current Status of E-Commerce and the Development of 
Future Years with Forecasting Methods 

Gülgönül BOZOĞLU BATI1 

Abstract 

E-commerce on a global scale is gradually increasing its importance. The traditional shopping approaches of 
an increasing number of consumers are changing, as it provides many advantages such as saving time in 
shopping, offering a wide range of products and comparing prices. Of course, electronic commerce provides 
many advantages not only for consumers, but also for businesses. Companies have the opportunity to access 
global markets and have the chance to significantly reduce their costs. Thanks to online shopping, the need 
for a physical point of sale is eliminated and some costs such as rent can be saved. In the world, especially 
during the pandemic in 2020, online shopping has been a life saver for many consumers. In this process, the 
planned development process of e-commerce gained momentum and reached an important point on a global 
scale as companies accelerated digitalization. In this study, the point that e-commerce has reached in the 
country and the world, the markets open to development on a global scale and the current data on the factors 
that are important in the improvement of e-commerce are summarized with statistical data visualization and 
the forecast until 2026 is done by using simple exponential correction method, double exponential corrected 
(estimation for a year) and estimated by Holt's Linear Method. A trend has been seen in the development of 
e-commerce. Therefore, the estimation techniques used are appropriate. Holt's linear method conceptually 
has a similar process to Brown's double exponential smoothing technique, but the advantage is that it provides 
flexibility in applying the constant in research. 
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COVID-19’un Borsa İstanbul Sürü Davranışına Etkisinin VIX Endeksi 
Kapsamında Değerlendirilmesi  

Aslı YIKILMAZ1 

Öz 

Sürü davranışı, belirsizlik ve kriz ortamlarında ortaya çıkan önemli yatırımcı davranış biçimlerinden birisidir. 
Sürü davranışı, yatırımcıların belirsiz bilgi koşulları altında yatırım kararlarını verirken kendi 
değerlendirmeleri yerine diğer yatırımcıların kararlarını taklit etme eğilimidir ve yatırımcıların kişisel bilgi ve 
deneyimleri yerine başkalarının bilgilerine ve işlemlerine göre davranmaları sonucu oluşmaktadır (Banerjee 
1992;Erdinç, 2008; Kıyılar & Akkaya, 2016). Yatırımcının rasyonel olmayan kararı eğer piyasada toplu bir 
hareket yoksa diğer yatırımcıların faaliyetleri ile nötralize edilmekte ve piyasa etkinliği korunmaktadır. Ancak 
yatırımcıların rasyonel olmayan toplu ve benzer hareketleri varlıkların gerçek değerinden farklı 
değerlenmesine neden olacak, ardından ortaya çıkan fiyat köpükleri ve krizler piyasa etkinliğini bozacaktır 
(Afşar, 2018; Kıyılar & Akkaya, 2016).  2019 yılının sonlarında ani şekilde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi 
altına alan COVID-19, tüm dünyada ekonomik dengelerin değişmesine neden olan küresel bir kriz haline 
gelmiştir. Bu dönemde ortaya çıkan belirsizlikler, salgının finansal piyasalar ve ülke ekonomileri üzerindeki 
olumsuz etkileri yatırımcı psikolojisi ve davranışları üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. Belirsizliklerin ve 
piyasaların stres altında olduğu dönemlerde ortaya çıkan sürü davranışı hisse senedi fiyatlarında ani 
değişimlere, aşırı reaksiyonlara neden olabilmekte, fiyat balonları yaratabilmekte ve varlık fiyatlarındaki fiyat 
dalgalanmaları piyasaların istikrarını ve etkinliğini bozabilmektedir (Christie & Huang, 1995; Devenow ve 
Welch, 1996; Baek vd., 2020; Alfaro vd., 2020; Huo and Qiu, 2020; Keleş, 2020; Zeren & Hizarcı, 2020; Barut 
& Yerdelen Kaygın, 2020; Kılıç, 2020). Literatürde COVID-19 döneminde sermaye piyasalarındaki sürü 
davranışının test edilmesine yönelik birçok çalışma mevcuttur (Espinosa-Méndez &Arias, 2021; Espinosa-
Méndez &Arias, 2020; Abdeldayem & Al Dulaimi, 2020; Wu vd., 2020; Dhall & Singh, 2020; Kizys vd., 2021; 
Tauseef, 2021; Rubesam & Júnior, 2022; Ghorbel vd. 2022; Elshqirat, 2021). Buna karşın Türkiye’de 
COVID-19 döneminde sürü davranışının testine yönelik sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır (Özkan & 
Yavuzaslan, 2022; Yalçın & Aybars, 2022; Erdogan, 2021). Bu çalışmada, pandeminin neden olduğu finansal 
panik göz önüne alınarak COVID-19 döneminde Borsa İstanbuldaki sürü davranışının varlığı test edilecektir. 
Ayrıca diğer çalışmalardan farklı olarak piyasalarda oluşan volatilitenin ve korkunun bir ölçütü olan VIX 
endeksi ile sürü davranışı arasındaki ilişkisi incelenerek, piyasadaki olası sürü davranışının rasyonel sürü 
davranışı olup olmadığı hakkında çıkarım yapılabilecektir. Çalışmada, BİST 30 endeksindeki sürü 
davranışının varlığı, COVID-19 öncesi dönem: 16.11.2018-16.11.2019, COVID-19 dönemi: 17.11.2019-
17.11.2021, COVID-19 sonrası dönem: 18.11.2021-18.11.2022 olmak üzere üç dönemde incelenecektir. 
Sürü davranışı literatürde sıklıkla kullanılan ölçütlerden biri olan ve sürü davranışının kriz dönemlerinde ve 
olağansütü durumlara ortaya çıktığı görüşünü savunan Christie & Huang (1995)- Chang vd. (2000) modeli 
ile test edilecektir. 
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Evaluation of the Effect of COVID-19 on Borsa Istanbul Herd Behavior 
Within the Scope of VIX Index 

Aslı YIKILMAZ1 

Abstract 

Herd behavior is a vital investor behavior that emerges in uncertain and crisis environments. Herd behavior 
is the tendency of investors to imitate the decisions of other investors instead of their evaluations while making 
investment decisions under uncertain information conditions, and it occurs as a result of investors acting 
according to the information and transactions of others instead of their data and experiences (Banerjee 1992; 
Erdinç, 2008; Kıyılar & Akkaya, 2016). If there is no collective action in the market, the investor's irrational 
decision is neutralized by other investors' activities, and market efficiency is preserved. However, irrational 
collective and similar actions of investors have caused assets to be evaluated differently from their actual value, 
and then the price bubbles and crises that have arisen will disrupt market efficiency (Afşar, 2018; Kıyılar & 
Akkaya, 2016). COVID-19, which emerged suddenly at the end of 2019 and affected the whole world, has 
become a global crisis that caused changes in economic balances worldwide. The uncertainties that occurred 
in this period and the adverse effects of the epidemic on financial markets and national economies 
significantly impacted investor psychology and behavior. The herd behavior, which occurs during periods of 
uncertainty and stress in the markets, can cause sudden changes in stock prices, cause extreme reactions, create 
price bubbles, and price fluctuations in asset prices can disrupt the stability and effectiveness of the markets 
(Christie & Huang, 1995; Devenow & Welch, 1996; Bikhchandani & Sharma, 2001; Salisu & Sikiru, 2020; 
Baek et al., 2020; Alfaro et al., 2020; Huo & Qiu, 2020; Keleş, 2020; Zeren &Hizarcı, 2020; Barut &Yerdelen 
Kaygın, 2020; Kılıç, 2020). There are many studies in the literature on testing herd behavior in capital markets 
during the COVID-19 period (Espinosa-Méndez, & Arias, 2021; Espinosa-Méndez, & Arias, 2020; 
Abdeldayem & Al Dulaimi, 2020; Wu et al., 2020; Dhall & Singh, 2020; Kizys et al., 2021, Tauseef, 2021; 
Rubesam & Júnior, 2022; Ghorbel et al. 2022; Elshqirat, 2021). On the other hand, a limited number of 
studies have been found on testing herd behavior during the COVID-19 period in Türkiye (Özkan & 
Yavuzaslan, 2022; Yalçın & Aybars, 2022; Erdogan, 2021). In this study, the existence of herd behavior in 
Borsa Istanbul have been tested during the COVID-19 period, taking into account the financial panic caused 
by the pandemic. In addition, unlike other studies, by examining the relationship between the VIX index, 
which is a measure of volatility and fear in the markets, and herd behavior, it is possible to infer whether the 
possible herd behavior in the market is rational herd behavior. In the study, the presence of herd behavior in 
the BIST 30 index, pre-Covid-19 period: 16.11.2018-16.11.2019, Covid-19 period: 17.11.2019-17.11.2021, 
post-Covid-19 period: 18.11.2021-18.11.2022 has been analyzed over three periods. Herd behavior have been 
tested with the Christie & Huang (1995)-Chang et al. (2000) model, which is one of the criteria frequently 
used in the literature and which advocates the view that herd behavior occurs in crisis periods and 
extraordinary situations. 
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Optimal Portföy Seçiminde Genetik Algoritma 

Filiz MUTLU YILDIRIM1 
Kudret ÇOLAK2 

Öz 

Yatırım kararlarında kritik rol alan portföy teorilerinin esas amacı, riski minimize ederken getiriyi maksimuma 
çıkaracak en uygun kombinasyona ulaşmaktır. Basit çeşitlendirme temeline dayanan Geleneksel Portföy 
Teorisinde menkul kıymet sayısının artırılması ile riskin azaltılabileceği görüşü savunulmaktadır. Markowitz 
tarafından 1952’de geliştirilen Modern Portföy Teorisine göre ise riskin minimize edilmesinde bu basit 
çeşitlendirme yeterli olmamakta, menkul kıymetler arasındaki ilişkinin de dikkate alınması gerekmektedir. 
Portföyün riski böylelikle portföyü oluşturan menkul kıymetlerin risk toplamından daha düşük hale 
getirebilmektedir. Tobin (1958), Markowitz modelinde yatırım sürecinin riskli ve risksiz varlık olmak üzere 
bölünebileceğini öne sürmüştür. Sharpe (1964) ve Lintner (1965) tarafından geliştirilen Finansal Varlıkları 
Fiyatlama Modelinde, varlıkların piyasadaki riskinin ölçütü olan beta katsayısı dikkate alınmaktadır. 1976 
yılında Ross, Arbitraj Fiyatlama Teorisinde ise birden fazla risk faktörünün etkili olduğunu ortaya 
koymuştur. Literatürdeki çalışmalara bakıldığında optimal portföy seçiminde yapay zekâ optimizasyon 
uygulamalarının, özellikle genetik algoritmanın öne çıktığı görülmektedir. Holland’ın 1975 yılında “Doğal ve 
Yapay Sistemlerde Adaptasyon” adlı çalışması ile literatüre kazandırılan genetik algoritma; doğada en uygun 
olanın hayatta kalması temeline dayanmaktadır. Doğal seçilimden ilham alınarak geliştirilen bu algoritmada 
mevcut genlerin kodlanması, genler üzerinde çaprazlama ve mutasyon gibi işlemler yapılarak çözüme 
ulaşılması hedeflenmektedir. Genetik algoritmalar, karmaşık problemleri çözmedeki bu çok yönlü yaklaşımı 
ile en düşük risk ve en yüksek getiriye ulaşacak optimal portföy seçiminde yaygın olarak tercih edilmektedir. 
Bu çalışmanın, özellikle pandemi sonrası finans ekosisteminde ortaya çıkan küresel tehditler altında daha da 
önem kazanan yatırımcıların kararlarında etkili olacak mühendislik uygulamalarını teorik temeller 
çerçevesiyle birlikte sunması açısından literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. 
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Genetic Algorithm in Selecting the Optimal Portfolio 

Filiz MUTLU YILDIRIM1 
Kudret ÇOLAK2 

Abstract 

The main purpose of portfolio theories, which play a critical role in investment decisions, is to reach the most 
appropriate combination that will maximize return while minimizing risk. In the Traditional Portfolio 
Theory, which is based on simple diversification, it is argued that the risk can be reduced by increasing the 
number of securities. According to the Modern Portfolio Theory developed by Markowitz in 1952, this 
simple diversification is not sufficient in minimizing risk, and the relationship between securities should also 
be taken into account. Thus, the risk of the portfolio can be made lower than the sum of the risks of the 
securities forming the portfolio. Tobin (1958) suggested that in the Markowitz model, the investment process 
can be divided into risky and risk-free assets. In the Financial Assets Pricing Model developed by Sharpe 
(1964) and Lintner (1965), the beta coefficient, which is the measure of the risk of assets in the market, is 
taken into account. In 1976, Ross revealed that more than one risk factor is effective in Arbitrage Pricing 
Theory. Considering the studies in the literature, it is seen that artificial intelligence optimization 
applications, especially genetic algorithms, come to the fore in the optimal portfolio selection. The genetic 
algorithm, which was brought to the literature with Holland's work "Adaptation in Natural and Artificial 
Systems" in 1975; is based on survival of the fittest in nature. This algorithm, which was developed with 
inspiration from natural selection, it is aimed to reach the solution by coding the existing genes, crossover, 
and mutation on the genes. Genetic algorithms are widely preferred in choosing the optimal portfolio that 
will achieve the lowest risk and highest return with this versatile approach to solving complex problems. . It is 
expected that this study will contribute to the literature in terms of presenting the engineering applications 
that will be effective in the decisions of investors, which have gained even more importance under the global 
threats emerging in the post-pandemic financial ecosystem, together with the theoretical foundations. 
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Aşırı Güven Ön Yargısı: İşlem Hacmi ile Borsa Devir Hızı Işığında Borsa 
İstanbul Özelinde Bir Değerlendirme 

Cihan YILMAZ1 

Öz 

Geleneksel ve sonrasındaki modern finans, genel olarak iktisadi karar alıcıların “rasyonel”, finansal piyasaların 
da “etkin” olduğu varsayımıyla teorileştirilmektedir. Buna karşın, -psikoloji ile finansın yakınlaşması daha 
eskilere dayansa da- yaklaşık kırk yıllık akademik geçmişe sahip olan davranışsal finans, standart finansın bu 
iki temel varsayımına karşı çıkarak; piyasaları etkin olmaktan uzaklaştıran boyutlarda, bireylerin karar alırken 
etkilendikleri/maruz kaldıkları çeşitli zihinsel kısa yollar ile bilişsel ve duygusal ön yargılar olduğunu ileri 
sürmektedir. Bu bağlamda, günümüze değin çok sayıda ön yargının literatürde ortaya konduğu ve tartışıldığı 
görülmektedir. Söz konusu ön yargılardan en dikkat çekici olanlarından birisi de aşırı güven ön yargısıdır. Bu 
çalışmanın amacı, borsalardaki yüksek işlem hacmi ve yatırımcıların düşük ortalama elde tutma süresi ile 
kendisini gösteren aşırı güven ön yargısına ilişkin bulguları Borsa İstanbul özelinde ele almak ve 
yorumlamaktır. Yapılan derleme neticesinde; Borsa İstanbul’un ortalama elde tutma süresi olarak dünya 
borsaları arasında ilk sıralarda yer aldığı, yatırımcılarının (özellikle yerli yatırımcıların) büyük ölçüde aşırı 
güven ön yargısı ile hareket ettikleri ve 2021 yılı özelinde hisse senetlerini ortalama 27 gün portföylerinde 
tuttukları tespit edilmiştir. Söz konusu veriler, Borsa İstanbul’un tümünde gerçekleşen yüksek işlem hacmi 
verileri ve literatürdeki benzer bulgulara erişen çalışmalarla karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Sonraki 
çalışmalar için ve yatırımcı özelinde bu “tehdit” unsurunun ortadan kaldırılması dahi azaltılmasına yönelik 
farkındalığın oluşturulması gerekliliğine yönelik birtakım önerilerde bulunulmuştur.  
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Overconfidence Bias: An Evaluation Specific to Borsa İstanbul in the Light 
of Trading Volume and Stock Market Turnover Ratio 

Cihan YILMAZ1 

Abstract 

Traditional and later modern finance is generally theorized on the assumption that economic decision makers 
are “rational” and financial markets are “efficient”. On the other hand, although the convergence of 
psychology and finance dates back to earlier times, behavioral finance, which has an academic background of 
nearly forty years, opposes these two basic assumptions of standard finance and it argues that there are various 
heuristics and cognitive and emotional biases that individuals are affected by/exposed to while making 
decisions, to the extent that make the markets ineffective. In this context, it is seen that many biases have been 
put forward and discussed in the literature until today. One of the most striking of these biasses is the 
overconfidence bias. The aim of this study is to address and interpret the findings regarding the 
overconfidence bias, which is manifested by the high trading volume and low average holding time of the 
investors, in the context of Borsa Istanbul. As a result of the compilation, it has been determined that Borsa 
Istanbul ranks first among the world stock markets in terms of average holding time, its investors (especially 
domestic investors) act mostly with overconfidence bias and they keep stocks in their portfolios for an average 
of 27 days in 2021. The aforementioned data have been interpreted by comparing the high trading volume 
data of Borsa İstanbul and the studies that have reached similar findings in the literature. Some suggestions 
were made regarding the necessity of raising awareness to reduce this “threat” element, even if it cannot be 
eliminated, for further studies and for the investor.  

Keywords: Behavioral finance, Overconfidence bias, Trading volume, Stock market turnover ratio, Borsa 
İstanbul 
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Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının Uzun Dönemde Firma Değeri Üzerindeki 
Etkisi: BİST İmalat-Sanayi Sektöründen Kanıtlar 

Ahmet Melik SAHABİ1 

Öz 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de İmalat-Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalarda araştırma geliştirme 
(Ar-Ge) harcamalarının firma değeri üzerindeki uzun dönem etkisinin incelenmesidir. Bu amaç 
doğrultusunda çalışmanın örneklemi Borsa İstanbul’da işlem gören İmalat-Sanayi sektöründe faaliyet 
gösteren firmalar arasından seçilmiştir. Örnekleme dâhil edilecek firmalar seçilirken çalışmanın periyodu 
içerisinde kesintisiz Ar-Ge harcaması yapmasına dikkat edilmiştir. Bu şekilde Ar-Ge harcaması her hangi bir 
yılda sıfır olan ya da eksik olan firmalar çalışmaya dâhil edilmemiştir. Bu kritere göre seçilen 22 firma 2000-
2021 yılları arasındaki yıllık veriler kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada firma değerini temsilen piyasa 
kapitalizasyonu kullanılmıştır. Bunun yanında modele ayrıca finansal kaldıraç derecesini temsilen toplam 
borç/öz kaynak oranı ve firma büyüklüğünü temsilen toplam varlıklar değişkenleri açıklayıcı değişkenler 
olarak eklenmiştir. Çalışmada kullanılan tüm değişkenler Refinitiv Datastream veri tabanından elde 
edilmiştir. Finansal kaldıraç değişkeni hariç tüm değişkenlerin doğal logaritması modelde kullanılmıştır. 
Çalışmanın amacı doğrultusunda ampirik analiz değişkenlerde yatay kesit bağımlığının test edilmesi ile 
başlamıştır. Bu testlerin sonuçları değişkenlerde yatay kesit bağımlılığının mevcut olduğunu ortaya 
koymuştur. Bundan dolayı çalışmada ikinci kuşak birim kök testlerinden CIPS testi yapılmış ve bağımlı 
değişkenin I(1) seviyesinde, açıklayıcı değişkenlerin ise I(1) ve I(0) olmak üzere farklı seviyelerde entegre 
olduğu bulunmuştur. Bu sonuç ve daha sonra yapılan modelde yatay kesit bağımlılığı ile homojenlik testleri 
sonuçları doğrultusunda çalışmada modeldeki eş-bütünleşme ilişkisi Durbin-Hausman panel eş-bütünleşme 
testi yardımı ile incelenmiştir. Bu testin sonuçları ise uzun dönem ilişkinin varlığını ortaya koymuştur. Uzun 
dönem katsayıların tahmini için ise ARDL modeline dayalı Havuzlanmış Ortalama Grup (Pooled Mean 
Group-PMG) tahmincisi kullanılmıştır. PMG tahmincisinden elde edilen katsayılar uzun dönemde tüm 
açıklayıcı değişkenlerin firma değerinin istatistiksel olarak anlamlı etkilediğini göstermiştir. Buna göre Ar-Ge 
harcamalarında %10’luk bir artış firma değerinde %1,2’lik bir artışa karşılık gelmektedir. Ayrıca sonuçlara göre 
uzun dönemde finansal kaldıraç derecesi firma değerini negatif yönde, firma büyüklüğü ise pozitif yönde 
etkilemektedir. Çalışmanın modelinin hata düzeltme formundan elde edilen hata düzeltme katsayısı ise 
istatistiksel olarak anlamlıdır ve değeri -0,55 olarak bulunmuştur. Bu sonuç daha önce bulunan eş-bütünleşme 
ilişkisini doğrulamaktadır. Ayrıca bu sonuç uzun dönemde dengeye gelen bir şokun etkisinin kabaca 2 dönem 
içinde kaybolduğunu, uzun dönem ilişkinin tekrar denge seviyesine döndüğünü göstermektedir. 
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The Long Term Effect of R&D Expenditures on Firm Value in Türkiye: 
Evidence from BIST Manufacturing Sector 

Ahmet Melik SAHABİ1 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the long-term effect of research and development (R&D) 
expenditures on the value of companies operating in the manufacturing sector in Turkiye. The sample for 
this study was selected from companies operating in the manufacturing sector listed on the Istanbul Stock 
Exchange. While selecting the companies to be included in the sample, attention was paid to continuous 
R&D expenditure within the period of the study. In this way, companies that had zero or incomplete R&D 
expenditure in any year were not included in the study. The 22 companies selected based on this criterion 
were analyzed using annual data between 2000 and 2021. Market capitalization was used to represent the 
value of the company in the study. In addition, financial leverage, represented by the total debt/equity ratio, 
and firm size, represented by total assets, were added as explanatory variables to the model. All variables used 
in the study were obtained from the Refinitiv Datastream database. The natural logarithm of all variables, 
except for the financial leverage variable, was used in the model. The empirical analysis of the study began 
with testing for cross-sectional dependence in the variables. The results of these tests showed that there is 
cross-sectional dependency in the variables. Therefore, the CIPS test, a second-generation unit root test, was 
conducted in the study and it was found that the dependent variable was integrated at the I(1) level and the 
explanatory variables were integrated at mixed (I(1) and I(0)) levels. Based on the results of this test and the 
subsequent cross-sectional dependency and homogeneity tests in the model, the cointegration relationship in 
the model was examined using the Durbin-Hausman panel cointegration test. The results of this test showed 
the existence of a long-term relationship. The Pooled Mean Group (PMG) estimator based on the ARDL 
model was used to estimate the long-term coefficients in the model. Results found shows that all the long-
term coefficients are statistically significant. According to this, a 10% increase in R&D expenditures 
corresponds to a 1.2% increase in company value. In addition, the results show that financial leverage has a 
negative effect on company value in the long term, while firm size has a positive effect. The error correction 
coefficient obtained from the error correction form of the model in the study is statistically significant and 
has a value of -0.55. This result confirms the previously found cointegration relationship. It also shows that 
the effect of a shock that disrupts equilibrium in the long term disappears roughly within two periods and the 
long-term relationship returns to its equilibrium level. 
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“Kâr”dan “Değer Yaratma”ya Geçiş, İşletmeler ve Paydaşlar İçin Bir Tehdit 
mi Yoksa Fırsat mı? Kurumsal Raporlama Açısından Bir Değerlendirme  

Hakan CAVLAK1 

Öz 

“İşletmelerin temel amacı, kâr elde etmektir.” Bu söylem, son on yıla kadar hem işletme kavramının tanımlanmasında 
genel kabul gören bir açıklama hem de işletme performansının değerlendirilmesindeki temel hareket noktası idi. Ancak 
zaman içerisinde iklim değişikliğinin iklim krizine dönüşmesi, nüfusun artması karşısında kaynakların azalması, şirket 
skandalları, ekonomik krizler, bölgesel savaşlar ve pandemi benzeri küresel düzeydeki gelişmelerin ülkeleri farklı çözümler 
üretmeye zorlaması neticesinde söz konusu söylem değişti. İfade edilen gelişmeler çerçevesinde, döngüsel ekonomi, 
paylaşım ekonomisi ve paydaş kapitalizmi gibi kavramlar ortaya çıkmış olup Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon 
Düzenleme Mekanizması ve Net Sıfır Hedefi gibi uluslararası düzenlemeler yapılmıştır. Bununla birlikte 
sürdürülebilirlik kavramına olan ilginin artması, teknolojik gelişmeler, paydaş taleplerinin değişmesi ve tüketicilerin satın 
alma tercihlerindeki farklılaşma gibi unsurlar da işletme performansının değerlendirilmesinde kâr ve benzeri finansal 
ölçütlerin tek başına yetersiz kalmasına yol açmıştır. Bunların bir sonucu olarak da işletmelerin sadece kendisi ve 
hissedarları adına kâr elde eden değil tüm paydaşları için değer yaratan bir organizasyon olması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
“Kâr”dan “Değer Yaratma”ya geçiş olarak özetlenebilecek yukarıdaki gelişmeler, işletmelerin tüm fonksiyonlarında 
muhtelif değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, ifade edilen değişim kurumsal raporlama açısından 
incelenmiş olup konu ile ilgili uluslararası kurumların çalışmaları, akademik yayınlar ve konu ile ilgili otoritelerin 
görüşleri doküman incelemesi yöntemi ile analiz edilerek nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda; 
kârdan değer yaratmaya geçişin salt finansal bilgilerden oluşan ve finansal rapor ile aynı anlamda kullanılan kurumsal 
raporların finansal olmayan (çevresel, sosyal, yönetişimsel vb.) bilgileri de içerecek şekilde genişlemesine yol açtığı ve farklı 
kurumsal rapor türlerinin (kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik raporu, entegre rapor) oluşmasını sağladığı 
görülmüştür. Araştırma sonuçları paydaşlar açısından değerlendirildiğinde ise kârdan değer yaratmaya geçiş, işletme 
hakkında daha fazla bilgi elde edilerek kapsamlı değerlendirmelerin yapılmasına olanak sağladığı için paydaşlar açısından 
bir fırsat; bununla birlikte finansal bilgiler ile finansal olmayan bilgiler arasındaki ilişkilerin net olmaması ve aşırı bilgi 
mevcudiyetinin yanlış değerlendirmelere yol açabilecek olması paydaşlar için bir tehdit olarak görülmektedir. Diğer 
taraftan, finansal olmayan bilgileri yanıltıcı şekilde kullanan işletmelerin yeşil aklama başta olmak üzere farklı ESG 
hilelerine başvurmasının da paydaşlar için bir tehdit oluşturacağı ifade edilmektedir. Araştırmanın sonuçları işletmeler 
açısından değerlendirildiğinde; kârdan değer yaratmaya geçiş işletme performansının tam bir görünümünü sunma 
olanağı vermesi açısından işletmeler için bir fırsat; bununla birlikte finansal olmayan bilgileri ve değer yaratma sürecini 
ortaya koymayan ya da bu süreci yeteri kadar önemsemeyen işletmeler için ise kredi temin edememe, marka imajının 
zedelenmesi, müşteri kaybı gibi muhtelif tehditler oluşturabileceği düşünülmektedir. Söz konusu tehditleri ortadan 
kaldırma ve hem kendi hem de paydaşları için kısa-orta-uzun vadeli değer yaratma hedefinde olan işletmelerin “entegre 
düşünce” yaklaşımını odak noktasına alması ve faaliyetlerini bu doğrultuda yürütmesi gerekmektedir. 
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The Transition from “Profit” to “Value Creation” is a Threat or 
Opportunity for Businesses and Stakeholders? An Evaluation in Terms of 

Corporate Reporting 
Hakan CAVLAK1 

Abstract 

“Profit is the primary objective of business.” Until the last ten years, this discourse was both a widely accepted statement 
in defining the concept of business and the principal starting point in evaluating business performance. However, as 
climate change progressed into a climate crisis and resource depletion due to population growth, corporate scandals, 
economic crises, regional wars, and global developments such as pandemics forced countries to develop alternative 
solutions, the discourse shifted. Concepts such as the circular economy, sharing economy, and stakeholder capitalism 
have emerged within the framework of the developments expressed, as have international regulations such as the 
European Green Deal, Carbon Border Adjustment Mechanism, and Net Zero target. Moreover, factors such as 
increasing interest in the concept of sustainability, technological advancements, changes in stakeholder demands, and 
differentiation in consumer purchasing preferences have all contributed to the inadequacy of profit and similar financial 
criteria alone in assessing business performance. As a result, the need for businesses to be organizations that not only 
generate profits for themselves and their shareholders, but also create value for all of their stakeholders has emerged. The 
previously stated developments, which can be summarized as the transition from "Profit" to Value Creation," have 
resulted in numerous changes in all business functions. The change expressed in this study was examined in terms of 
corporate reporting, and qualitative research was conducted by analyzing studies of international institutions, academic 
publications, and the views of relevant authorities on the subject using the document analysis method. As a result of the 
research, the transition from profit to value creation has resulted in the expansion of corporate reports, which were 
previously mainly financial and were used synonymously with financial reports, to include non-financial 
(environmental, social, governance, etc.) information, and various types of corporate reports (corporate social 
responsibility, sustainability report, integrated report) have been mentioned. When the research findings are analyzed 
for stakeholders, the transition from profit to value creation is considered as an opportunity because it allows for more 
information about the business and comprehensive evaluations; however, the fact that the relationships between 
financial and non-financial information are unclear, and that excessive availability of information may lead to incorrect 
assessments, is seen as a threat to stakeholders. On the other hand, it is claimed that the use of various ESG frauds, 
particularly green washing, by businesses that misrepresent non-financial information will impact stakeholders. When 
the research findings are connected to businesses, the transition from profit to value creation creates an opportunity for 
businesses to provide a comprehensive view of business performance. On the other hand, it is believed that for businesses 
that do not reveal non-financial information and the value creation process, or do not care enough about this process, 
various threats such as being unable to obtain credit, brand image damage, and customer loss are considered. Businesses 
that aim to eliminate these threats while also creating short-medium-long-term value for themselves and their 
stakeholders must focus on 'integrated thinking' and direct their activities in that manner. 
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Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Muhasebe Muhafazakârlığı 
Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi  

Oğuz Yusuf ATASEL1 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve muhasebe muhafazakârlığı 
üzerine yapılan çalışmaları bibliyometrik analiz yardımıyla araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda 2012-2021 
yılları arasında söz konusu alanlarda yapılan çalışmalar Scopus veri tabanında incelenmiştir. Bibliyometrik 
analiz kapsamında ilgili alandaki çalışmalar incelenirken belirli kriterler dikkate alınmıştır. Söz konusu 
kriterlerden bazıları; yayın türü, yayın sayısı (ülkelere göre, kurum ve kuruluşlara göre vb.), bilimsel etki 
(atıflar, alan ağırlıklı atıflar vb.) şeklinde sıralanabilir. Çalışmanın sonucunda UFRS ve muhasebe 
muhafazakârlığı alanlarında toplam 2 348 yayın yapıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmaların %33’u uluslararası 
işbirliği şeklinde yapılmıştır. Ayrıca en fazla yayının makale türünde (1945 adet) yapıldığı belirlenmiştir. 2012-
2021 yılları arasında söz konusu alanlardaki çalışmalara toplam 24329 atıf olmuştur. Söz konusu alanlarda en 
fazla yayına yer veren dergi ise Australian Accounting Review (64 yayın ile) olmuştur. Ancak atıf bakımından 
ise Journal of Accounting and Economics (30 yayına) dergisindeki yayınlara en fazla atıf (2556 atıf) 
yapılmıştır. Bu alanlarda en fazla atıf (477 atıf ile) alan yayın ise Leuz ve Wysocki (2016) tarafından kaleme 
alınmıştır.  UFRS ve muhasebe muhafazakârlığı alanlarında en fazla yayın yapan yazar Christopher W. Nobes 
(15 yayın) olmuştur. Fakat söz konusu alanlarda en fazla atıf alan yazar ise Christian Leuz (4 yayına 1230 atıf) 
olduğu belirlenmiştir.  
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Bibliometric Analysis of Studies on International Financial Reporting 
Standards and Accounting Conservatism 

Oğuz Yusuf ATASEL1 

Abstract 

The purpose of this study is to examine studies on International Financial Reporting Standards (IFRS) and 
accounting conservatism using bibliometric analysis. The Scopus database has been searched for studies 
conducted in these areas between 2012 and 2021. Specific criteria have been considered when examining 
studies in the related field within the scope of bibliometric analysis. Among these criteria are publication type, 
number of publications (according to countries, institutions, and organizations, etc.), and scientific impact 
(citations, field-weighted citations, etc.). According to the findings of the study, a total of 2 348 publications 
in the fields of IFRS and accounting conservatism have been produced. 33% of these studies have been 
conducted through international collaboration. Furthermore, it has been discovered that the most 
publications were made in the form of articles (1 945). There have been a total of 24 329 citations to studies 
in these fields between 2012 and 2021. The Australian Accounting Review has been the journal with the 
most publications in these fields (with 64 publications). However, in terms of citations, the Journal of 
Accounting and Economics (30 publications) received the most (2 556 citations). Leuz and Wysocki (2016) 
authored the most cited publication in these fields (477 citations). Christopher W. Nobes (15 publications) 
is the author with the most publications in the fields of IFRS and accounting conservatism. However, 
Christian Leuz has been recognized as the most cited author in these fields (1 230 citations to 4 publications).  

Keywords: International financial reporting standards, Accounting conservatism, Scopus, Bibliometric 
analysis 

Jel Codes: M41, M49. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dr. Öğr. Üyesi, Trabzon Üniversitesi, oguzatasel@hotmail.com, ORCID:0000-0003-1654-9850



2nd International Congress on Economics and Administrative Sciences 
January, 19-20, 2023, Bingöl University 

Abstract Book 
 

          163 

 

Döngüsel Ekonominin Muhasebe Mesleğine ve Kurumsal Raporlamaya 
Etkileri 

Emine Serap KURT1 

Öz 

Sürdürülebilir değer yaratmaya duyulan ihtiyaç, malzemelerin yeniden kullanılmasına ve hammadde 
kullanımının en aza indirilmesine odaklanan “döngüsel ekonomi” kavramını ortaya çıkarmıştır. Avrupa 
Birliği Yeşil Mutabakatı’nın 2019 yılında kabul edilmesi ve küresel pandeminin de etkisiyle doğrusal 
ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş süreci hız kazanmıştır. Bu süreçte muhasebe mesleğinin önemli 
katkılar sunması ve geleneksel raporlama yöntemlerinin değeri tam olarak yansıtamaması nedeniyle döngüsel 
ekonomide yatırımcıları bilgilendirebilmek için yeni raporlama türlerinin önem kazanması beklenmektedir. 
Bu çalışmanın amacı döngüsel ekonominin muhasebe alanına ve muhasebe mesleğine olan etkilerini 
belirlemek ve kurumsal raporlamada meydana getirdiği değişimleri tespit etmektir. Nitel analiz yöntemi 
kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada veri toplama yöntemi olarak belge (doküman) incelemesi yöntemi 
tercih edilmiştir. Çalışmada öncelikle döngüsel ekonominin muhasebe mesleğine etkileri tartışılmış ve daha 
sonra önemi artan kurumsal rapor türlerine ilişkin mevcut değerlendirmeler ve öngörüler yapılmıştır. 
Döngüsel işletmelerin tüm ilgili paydaşlar üzerindeki değerini ve etkisini gerçekten yansıtmak için bir şirketin 
finansal ve finansal olmayan performansını ölçme, analiz etme ve raporlama uygulaması olarak tanımlanan 
“döngüsel muhasebe” kavramından bahsedilmiştir. Döngüsel muhasebeye geçiş muhasebeciler, bağımsız 
denetçiler ve iç denetçiler açısından farklı fırsatlar sunmaktadır. Sürdürülebilirlik bilgisini raporlayan 
işletmelerin sayısında yaşanan artış bu raporlar için güvence ve danışmanlık hizmetleri talebini de artırmıştır. 
Ayrıca daha esnek ve sürdürülebilir bir iş yapmak için yapılan iş modeli değişikliği sürecinde iç denetçinin 
danışmanlık rolü çok önemlidir. Muhasebe meslek mensuplarının sürekli mesleki gelişim programlarına artan 
kapsamda sürdürülebilirlikle ilgili konular dahil edilmektedir. Sonuçta, sürdürülebilirlik ve iklim kriziyle 
mücadele konusunda önemli düzenlemelerin yürürlüğe girdiği, işletmelerin iş modellerini gözden geçirdiği, 
yeni finansman kaynaklarına yöneldiği ve değer raporlaması için farklı kurumsal rapor türlerine 
(sürdürülebilirlik raporu, entegre rapor ve etki raporu) ilgi göstermeye başladıkları tespit edilmiştir. Kurumsal 
raporlama ile ilgili son düzenlemeler sistemli bir şekilde ele alınmış, değişen raporlama süreçlerinde entegre 
düşünce felsefesinin benimsenmesi gerekliliği tartışılmış ve önemlilik konusu kapsamında nelerin 
raporlanacağı ortaya konulmuştur. Konuyla ilgili olarak yapılan raporlamalar örneklerle açıklanmıştır.  
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Circular Economy’s Effects on Accounting Profession and Corporate 
Reporting 

Emine Serap KURT1 

Abstract 

The need to create sustainable value has given rise to the concept of the “circular economy”, which focuses 
on reusing materials and reducing raw material consumption. The adoption of the European Union Green 
Deal in 2019 and the impact of the global pandemic also accelerated the transition from a linear to a circular 
economy. New reporting types are expected to gain importance in this process to inform investors about the 
circular economy, as the accounting profession makes significant contributions and traditional reporting 
methods cannot fully reflect the value. The purpose of this study is to determine the effects of the circular 
economy on the accounting field and the accounting profession, as well as the changes that will occur in 
corporate reporting. The document analysis method was chosen as the data collection method in the study, 
which was conducted using the qualitative analysis method. The study first discussed the effects of the 
circular economy on the accounting profession, followed by current evaluations and predictions about the 
increasing importance of corporate report types. The concept of "circular accounting," defined as the practice 
of measuring, analyzing, and reporting a company's financial and non-financial performance, has been 
mentioned in order to truly reflect the value and impact of circular businesses on all relevant stakeholders. 
Circular accounting provides new opportunities for accountants, independent auditors, and internal 
auditors. As the number of businesses reporting sustainability information has grown, so has the demand for 
assurance and consulting services for these reports. Moreover, the internal auditor's consulting role is critical 
in the business model change process to achieve a more flexible and sustainable business. Sustainability-related 
issues are increasingly being included in professional accountants' continuing professional development 
programs. As a result, it has been determined that important regulations on sustainability and mitigating the 
climate crisis have come into force, businesses are reviewing their business models, they are turning to new 
sources of finance, and they are starting to show interest in different types of corporate reports (a 
sustainability report, an integrated report, and an impact report) for value reporting. The most recent 
corporate reporting regulations have been thoroughly addressed, the importance of implementing an 
integrated thinking philosophy in changing reporting processes has been discussed, and what will be reported 
within the scope of materiality has been revealed. Examples are used to explain reports on the subject. 
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Mapping of Auditors’ Professional Skepticism and Fraud Research: A 
Bibliometric Analysis 

Nevzat GÜNGÖR1 

Abstract 

This research aims to identify influential cited works in auditors' professional skepticism and fraud reporting 
studies and to provide thematic insights and consequences for accounting and management academics 
interested in conducting auditing and fraud research and for practitioners in increasing corporate 
accountability. In order to achieve this main objective, this study examined the studies on auditors' 
professional skepticism and fraud by using the bibliometric analysis method. For this purpose, the studies 
conducted in the field between 2012-2021 were obtained from Scopus and SciVal databases and analyzed. 
Within the scope of bibliometric analysis, certain criteria were taken into consideration while examining the 
relevant studies. Some of these criteria are listed as a type of publication, the number of publications (by 
countries, institutions, and organizations, etc.), and scientific impact (citations, field-weighted citations, etc.). 
As a result of the study, it was determined that a total of 968 publications were made in the field of 
professional skepticism and fraud of independent auditors. The majority of these publications are articles. 
Most of the studies were written in the field of business administration. Between 2012 and 2021, a total of 
9,134 citations were made to the studies in this field. The journal with the highest number of publications 
and citations was Auditing Journal (69 publications and 1,674 citations). The most cited publication (121 
citations) was written by Malsch and Salterio (2016). Ken T. Trotman (15 publications) was the author who 
published the most in the field of professional skepticism and fraud of independent auditors. However, the 
most cited author in these areas is Kathryn Kadous (494 citations to 11 publications). The institution with 
the highest number of publications and citations in the field of professional skepticism and fraud of 
independent auditors is the University of New South Wales (29 publications and 616 citations). 
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Denetçinin Mesleki Şüpheciliği ve Hile Araştırmalarının Haritalanması: 
Bibliyometrik Bir Analiz 

Nevzat GÜNGÖR1 

Öz 

Bu araştırma, denetçilerin mesleki şüpheciliği ve hile raporlama alanında gerçekleştirilen etkili ve kaliteli 
çalışmaları tespit ederek, denetim ve hile araştırmaları yapmakla ilgilenen muhasebe ve yönetim 
akademisyenleri ve kurumsal hesap verebilirliği artırma amacını taşıyan meslek mensupları için tematik 
içgörüler ve sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu temel amacı gerçekleştirmek için çalışmada, bağımsız 
denetçilerin mesleki şüpheciliği ve hile üzerine yapılan çalışmalar bibliyometrik analiz yöntemi ile 
incelenmiştir. Bu doğrultuda, 2012-2021 yılları arasında söz konusu alanda yapılan çalışmalar Scopus ve 
SciVal veritabanlarından elde edilerek incelenmiştir. Bibliyometrik analiz kapsamında ilgili çalışmalar 
incelenirken belirli kriterler dikkate alınmıştır. Söz konusu kriterlerden bazıları; yayın türü, yayın sayısı 
(ülkelere göre, kurum ve kuruluşlara göre vb.), bilimsel etki (atıflar, alan ağırlıklı atıflar vb.) şeklindedir. 
Çalışmanın sonucunda bağımsız denetçilerin mesleki şüpheciliği ve hile alanında toplam 968 yayın yapıldığı 
tespit edilmiştir. Bu yayınların çoğunluğunu makaleler oluşturmaktadır. En çok işletme alanı ile ilgili 
çalışmalar kaleme alınmıştır. 2012-2021 yılları arasında söz konusu alandaki çalışmalara toplam 9.134 atıf 
olmuştur. Konu ile ilgili en fazla yayına yer verip, atıf alan dergi ise Auditing Dergisi (69 yayın ve 1.674 atıf) 
olmuştur. Konuya ilişkin en fazla atıf (121 atıf ile) alan yayın ise Malsch ve Salterio (2016) tarafından 
yazılmıştır. Bağımsız denetçilerin mesleki şüpheciliği ve hile alanında en fazla yayın yapan yazar Ken T. 
Trotman (15 yayın) olmuştur. Fakat söz konusu alanlarda en fazla atıf alan yazarın ise Kathryn Kadous, (11 
yayına 494 atıf) olduğu belirlenmiştir. Bağımsız denetçilerin mesleki şüpheciliği ve hile alanında en fazla yayın 
yapan ve atıf alan kuruluş ise University of New South Wales’dir (29 yayın ve 616 atıf).  
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Sağlık Kurumlarında Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin 
Uygulanabilirliği 

Recep YILMAZ1 
Tuğba ÖRS ONUR2 

Öz 

Nüfusun ve ortalama yaşam süresinin artması, yeni teknolojiler ile yeni tedavi yöntemlerinin gelişmesi sağlık 
harcamalarını her geçen gün arttırmaktadır. Sağlık hizmetlerini sürdürülebilir, kaliteli ve zamanında 
sunulması için kıt kaynakların etkin kullanılması ve yönetilmesi gerekmektedir. Sunulan sağlık hizmetlerinin 
maliyetinin doğru bir şekilde ölçülmesi, sürdürülebilir ve kaliteli sağlık yönetimine olanak sağlamaktadır. 
Doğru ölçülemeyen bir maliyetleme ile sürecin doğru yönetilememesi de kaçınılmazdır. Sağlık sisteminin 
diğer bir parçası olan geri ödeme sistemlerinin de etkin bir şekilde işleyebilmesi ve sürdürülebilir olması için 
hizmet başı maliyetlerin doğru hesaplanması gerekmektedir. Aksi takdirde geri ödeme sistemleri, bazı 
hizmetlere gereğinden fazla ödeme yaparken bazı hizmetlere ise olması gerekenden daha az ödeme yaparak 
yanlış kararlar alınmasına neden olabilir. Bu durum ise sistemin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde 
etkileyecektir. Sağlık hizmetlerinin maliyetini doğru bir şekilde hesaplamak, sağlık hizmeti sunumunun 
karmaşık bir yapıda olması sebebi ile zordur.  Sağlık hizmetinin içeriğinin farklı nitelikteki personel, makine, 
teçhizat, ekipman ve malzeme içermesi sebebiyle zor ve karmaşık bir süreçtir. Çalışmanın amacı, zor ve 
karmaşık bir süreç olan sağlık hizmetlerinde maliyetleme sürecini kolay yönetebilmek amacıyla zamana dayalı 
maliyetleme yönteminin uygulanabilirliğini ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada sağlık kurumlarında 
sunulan sağlık hizmetlerinin maliyetinin hesaplanması için ZDFTM model önerisi yapılmıştır. Araştırmanın 
bulgularına göre, zamana dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi sağlık hizmetlerinin maliyetin doğru bir 
şekilde hesaplanmasında kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca atıl kapasite yönetimi gibi pek çok yönetim 
kararlarında kullanılabilecek faydalı bilgilerinde hesaplanmasını sağlamaktadır. Çağdaş maliyetleme 
yöntemlerinden biri olan ZDFTM sağlık hizmeti sunan kurumlara ve geri ödeme sistemlerine, sağlık 
hizmetlerinin maliyetlerinin hesaplanmasında, sonuçlarının karşılaştırılmasında ve sürecin etkili yönetiminde 
faydalar sağlayacağı vurgulanmıştır.  
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Applicability of Time Driven Activity Based Costing in Healthcare 
Institutions 

Recep YILMAZ1 
Tuğba ÖRS ONUR2 

Abstract 

The increase in the population and the average life expectancy, the development of new technologies and new 
treatment methods increase health expenditures day by day. In order to provide health services in a 
sustainable, quality and timely manner, scarce resources must be used and managed effectively. Accurately 
measuring the cost of health services provided enables sustainable and quality health management. It is 
inevitable that the process cannot be managed correctly with a costing that cannot be measured correctly. In 
order for reimbursement systems, which are another part of the health system, to function effectively and be 
sustainable, the cost per service must be calculated correctly. Otherwise, reimbursement systems may cause 
wrong decisions by paying more than necessary for some services and underpaying for some services. This will 
adversely affect the sustainability of the system. Accurately calculating the cost of health services is difficult 
due to the complex nature of health care delivery. It is a difficult and complex process because the content of 
health care includes personnel, machinery, equipment, equipment and materials of different qualities. The 
aim of the study is to reveal the applicability of the time-based costing method in order to easily manage the 
costing process in health services, which is a difficult and complex process. For this purpose, a TDABC model 
was proposed to calculate the cost of health services provided in health institutions in the study. According 
to the findings of the research, time driven activity based costing method provides convenience in calculating 
the cost of health services accurately. It also provides calculation of useful information that can be used in 
many management decisions such as idle capacity management. It is emphasized that TDABC, which is one 
of the contemporary costing methods, will provide benefits to institutions providing health services and 
reimbursement systems, in calculating the costs of health services, comparing the results and in the effective 
management of the process. 
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IAS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Açıklama Farklılıkları: BİST-
100 ve FTSE-100 Karşılaştırması 

Gizem ÇOPUR VARDAR1 

Öz 

Finansal tablolar; işletmelerin paydaşları ile iletişimi sağladıkları temel araçtır. Finansal tablo kullanıcılarının ihtiyacını 
karşılayacak bilgilerden bazıları henüz kesin tutarları belirlenemese de ihtiyaca uygun bilgi sunulması açısında tahmini 
olarak finansal tablolarda yer almaktadır. Söz konusu tutarların belirlenmesinde kullanılan tahmine dayalı verilerin 
finansal tablolar üzerindeki etkisi önem arz etmektedir. Yönetimin yaptığı ileriye dönük değerlendirmelerden etkilenen 
tahmini tutarlar konusunda, yönetim dayanaklarını ortaya açık bir şekilde koymalıdır. Muhasebe Standartları Kurulu 
(IASB-International Accounting Standards Board) açıklamaların yetersizliğine ilişkin eleştiriler almış ve bu eleştirileri 
dikkate alarak başlattığı pilot çalışmanın çıktısı olan “IFRS Standartlarında Açıklama Gereklilikleri — Pilot Bir 
Yaklaşım” adındaki taslak metni 25 Mart 2021 yayımlamıştır. Bu pilot çalışmada tahmine dayalı tutarlar arasında en fazla 
belirsizlik içeren IFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve IAS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standartları ele 
alınmıştır. Bu çalışmada IAS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar kapsamındaki açıklamalar ele alınmıştır.  Bu standart, 
çalışanın işten ayrılmasının (emeklilik veya işten çıkma/çıkarılma) ne zaman olacağı, işten ayrıldığı zaman alacağı ücretin 
tahmini olarak belirlenmesi için çalışanın alacağı ücret artışlarının tahmin edilmesini gerektirmektedir. Ayrıca, çalışanın 
işten ayrılma nedeniyle hak edeceği faydanın cari finansal tablolarda yer alacak tutarın belirlenmesi için kullanılacak 
iskonto oranı gibi, her birindeki ufak bir değişikliğin finansal tablo tutarını oldukça etkilediği tahminlerdir.  Çalışmada 
BİST-100 ile FTSE-100 endeksinde yer alan şirketlerin son yıllık finansal tablo açıklamaları (31.12.2021), mevcut 
standartta üç ana başlık altında yer alan zorunlu açıklamalar açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.  Tanımlanmış 
fayda planının özellikleri bakımından BİST-100’de sadece kıdem tazminatı tavanı bütün şirketlerde açıklanmıştır. FTSE-
100’de yer alan şirketlerde ise, tanımlanmış fayda planı özellikleri, planın yönetimine ve gözetimine yönelik 
sorumluluklar da açıklanmıştır. Tanımlanmış fayda planlarından kaynaklanan tutarlarını tanımlayan ve açıklayan; 
iskonto oranı, enflasyon, cari dönem hizmet maliyeti, aktüeryal kazanç/kayıplara ilişkin bilgiler açılış ve kapanış 
bakiyeleri ile birlikte hem BİST-100 hem de FTSE-100 şirketlerinde benzer sunumlarla açıklanmıştır. İşletmenin 
gelecekteki nakit akışlarının tutarını, zamanlamasını ve belirsizliğini nasıl etkileyebileceğini açıklayan bilgiler 
değerlendirildiğinde ise BİST-100’deki şirketlerin sadece 30’u,  FTSE-100’de yer alan şirketlerin ise tamamı önemli 
aktüeryal varsayımdaki değişikliklerin etkisine ilişkin duyarlılık analizi sunduğu tespit edilmiştir. Ancak, duyarlılık 
analizlerine ilişkin sınırlamalar,  tanımlanmış fayda yükümlülüğünün ağırlıklı ortalama süresi ve fayda ödemelerinin vade 
analizi gibi zamanlama dağılımına ilişkin diğer bilgiler FTSE-100 şirketlerinde sunulurken, BİST-100 şirketlerinde 
sunulmamaktadır.   Zorunlu olmayan açıklanmara ilişkin en dikkat çeken husus, FTSE-100’de birden çok ülkede faaliyet 
gösteren şirketlerin farklı düzenlemelere sahip ülkeler dikkate alarak açıklama yapması ancak BİST-100’de yer alan 42 
çok uluslu şirketten sadece 6’sının ülke düzenleme farklılıklarını dikkate almış olmasıdır.FTSE-100’de yer alan şirketlerin 
yaptıkları açıklamalar BİST-100 şirketlerine göre daha kapsamlıdır. Çalışmanın Türkiye’deki şirketler ve denetim 
firmaları için, FTSE-100’de yer alan şirketlerin açıklamaları ortaya koyması açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Disclosure Differences Regarding IFRS 19 Employee Benefits: Comparison 
of BIST-100 and FTSE-100 

Gizem ÇOPUR VARDAR1 

Abstract 

Financial statements are the main tool which businesses communicate through their stakeholders. Some of the 
information in the financial statements that will meet the needs of the users included in the financial statements as an 
estimate in order to present the information that is appropriate for the needs, although the exact amounts have not been 
determined yet. The effect of the estimation-based data used in the determination of the said amounts on the financial 
statements is important. For estimated amounts affected by management's forward-looking assessments, management 
should clearly state its basis. Accounting Standards Board (IASB- International accounting The Standards Board) 
received criticism for the inadequacy of the disclosures and published the exposure draft  (ED) titled “Disclosure 
Requirements in IFRS Standards — A Pilot Approach”, which is the output of the pilot study it initiated by taking 
these criticisms into account, on March 25, 2021. In the pilot study, IFRS 13 Fair Value Measurement and IAS 19 
Employee Benefits Standards, which contain the most uncertainty among the estimated amounts, are discussed.In this 
study, the explanations within the scope of IAS 19 Employee Benefits are discussed. This standard requires the 
estimation of the wage increases that the employee will receive in order to determine when the employee will leave off 
(retirement or fire/voluntary redundancy) and to estimate the benefit employee will receive when she/he leaves the job. 
In addition, they are estimations that a small change in each of them, such as the discount rate to be used to determine 
the amount to be included in the current financial statements, of the benefit that the employee will be entitled to due to 
leaving the job. In the study, the last annual financial statement disclosures of the companies included in the BIST-100 
and FTSE-100 index (31.12.2021) were examined comparatively in terms of mandatory disclosures under three main 
headings in the current standard. In terms of the characteristics of the defined benefit plan, only the severance pay ceiling 
is disclosed in all companies in BİST-100. For companies in the FTSE-100, defined benefit plan features and 
responsibilities for the management and oversight of the plan are also disclosed. Information that identifies and discloses 
amounts arising from defined benefit plans; discount rate, inflation rate, current period service cost, actuarial 
gains/losses along with opening and closing balances are disclosed in similar presentations in both BIST-100 and FTSE-
100 companies. When the information explaining how the company may affect the amount, timing and uncertainty of 
future cash flows is evaluated, it is determined that only 30 companies in BIST-100 and all companies in FTSE-100 offer 
sensitivity analysis regarding the impact of changes in significant actuarial assumptions. However, other information on 
timing distribution such as limitations on sensitivity analysis, weighted average duration of defined benefit obligation 
and maturity analysis of benefit payments are provided in FTSE-100 companies, but not in BIST-100 companies. 
Regarding non- mandatory disclosures, the most striking point is that all companies operating in more than one country 
in the FTSE-100 disclose different regulations by countries, but only 6 of the 42 multinational companies in the BIST-
100 disclose differences in countries’ regulations. The disclosures in the FTSE-100 companies are more comprehensive 
than those of the BIST-100 companies. It is thought that the study will contribute to the companies and audit firms in 
Türkiye in terms of revealing the explanations of the companies included in the FTSE-100. 

Keywords:  IAS 19, Disclosures, Employee benefits, BİST, FTSE 

Jel Codes: M40, M41. 

 

 

 
1 Dr., Mersin Üniversitesi, gcvardar@mersin.edu.tr, ORCID:0000-0003-4772-6637



2nd International Congress on Economics and Administrative Sciences 
January, 19-20, 2023, Bingöl University 

Abstract Book 
 

          171 

 

Tüketicilerin Sosyal Medyaya İlişkin İnançlarının Tutum ve Davranışları 
Üzerindeki Etkisi: Tutumun İnanç ve Davranış İlişkisinde Aracı Rolü 

Esra DEMİRBAŞ1 

Öz 

Sosyal medyanın önemi, bireyler ve şirketler tarafından kullanılma sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Bu da 
beraberinde sosyal medya kanal ve araçlarının çeşitlenmesini ve gelişmesini beraberinde getirmektedir.  Son 
yılların popüler iletişim kanalı olan sosyal medya reklamcılığına yapılan harcamalar önemli ölçüde artmış 
bulunmaktadır.  Sosyal medya kanal ve araçlarının, Türkiye’de oldukça yoğun kullanımına bağlı olarak, bu 
çalışmada Türk tüketicilerinin sosyal medya reklamlarıyla ilgili inançlarının, tutum ve davranışları üzerindeki 
etkisi ve tutumun aracılık rolünün araştırılması hedeflenmiştir.  Sözkonusu ampirik çalışmada, ilk olarak 
gerçekleştirilen teorik incelemenin ardından, teorik model oluşturulmuştur. Bunun ardından, Pollay and 
Mittal’ın 1993 yılında reklam için geliştirdiği ve Wolin ve diğerlerinin 2002 yılında web reklamları için 
uyarladığı ölçekler sosyal medya reklamlarına uyarlanmak suretiyle esas alınmış ve elektronik ve yüzyüze olarak 
üçyüz on bir katılımcı ile yürütülen  anketler vasıtasıyla, saha çalışması gerçekleştirilmiştir  Örneklemede, 
rastlantısal olmayan yöntemlerden kartopu tekniği uygulanmıştır.  Elde edilen birincil data, sırasıyla SPSS 21 
ve AMOS 21 programları kullanılarak sırasıyla faktör, keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerine tabi 
tutulmuştur. Yine AMOS’ta, modelin uyum endeksleri ve hipotez testleri için gerçekleştirilen yol analizlerinin 
ardından, aracı değişkenin etkisi gözlemlenmiştir. Analizler neticesinde, geçmiş çalışmalara uyumlu olarak, 
kişisel faktörlerin tüketicilerin sosyal medyayla ilgili tutum ve davranışlarını etkilediği saptanmıştır. Tutum, 
sosyal imaj ve duygusallık kişisel faktörleri ile tüketicilerin sosyal medya reklamlarıyla ilgili davranışlarında 
aracılık görevi üstlenmektedir.  Yedi bileşenli inanç modelinin kişisel boyutları bu çalışmada ön plana çıkan 
bulgulardır. Pazarlama çalışanlarının, duygulara yönelik mesajlarla, temel bilgileri sosyal imaj beklentilerini 
karşılayacak biçimde hedef müşterilerilere iletmesi, sosyal medya reklamlarının işlevini çok daha etkili 
kılacaktır.  
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The Influence of Beliefs on Attitudes and Behavior Toward Social Media 
Advertising: The Mediating Role of Attitude Between Beliefs and Behavior  

Esra DEMİRBAŞ1 

Abstract 

The usage frequency of social media and its significance in lives of both individual and corporates, is 
expanding. Accordingly, social media channels and instruments are proliferating and developing. 
Expenditures of social media advertising as today’s popular communication channel, have considerably been 
increasing for the last years.  Considering the increasing usage of social media channels and tools in Türkiye, 
this study aims to make contribution to Turkish customers’ beliefs, attitudes, and behavior toward social 
media advertising. Unlike previous studies, this work investigates the mediating role of attitude between 
beliefs and behavior. Methodologically, an empirical study is conducted. First the literature was reviewed to 
determine the theoretical model.  Subsequently, a field study was conducted by an on-line and face-to-face 
questionnaire with the snowball technic of the convenient sampling method.  The questionnaire that was 
surveyed among 311 attendants is based on the scales of Pollay and Mittal’s (1993) seven factor model and 
Wolin et al.’s (2002) seven belief factors that were already adopted for web-advertising. The preliminary data 
was examined first with the factor analyses and the exploratory factor analysis via SPSS 21 program. Then, 
the extracted factors were examined in AMOS program with the confirmatory factor analysis, to test the 
goodness of the model and to determine the paths between the constructs and to test the hypotheses.  The 
mediation analysis was also realized in AMOS.  Influence of personal factors on both attitudes and behavior 
toward social media advertising are the findings of the investigation, coherent with previous studies.  
Meanwhile, attitude mediates the relationship between some personal users’ variables (social image, 
hedonic/pleasure), and behavior. Personal dimensions of seven belief factors have prominently stood out in 
this study. Marketing people should consider and focus on hedonic appeals and messages, give essential 
information, and be in line with the social image expectations of target customers during the composition of 
social media advertising.  

Keywords:  Social media, Advertising, Attitude, Belief, Consumer behavior 
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Sosyal Medya Pazarlaması ve Marka Denkliği: Bir Meta Analizi İncelemesi 

Erkan GÜLTER1 

Öz 

Bu çalışma, pazarlama literatüründe oldukça önemli olan “Sosyal Medya Pazarlaması” ve “Marka Denkliği” 
kavramları arasındaki ilişkinin sağlamlığını araştırmaktadır. Bu İlişki; ekonomik, sosyal ve eğitim olmak üzere 
üç bağlamsal faktöre göre değerlendirilmektedir. Çalışmada, sosyal medya pazarlaması ve marka denkliği 
kavramları ve söz konusu kavramlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyan literatür, ayrıntılı bir şekilde 
irdelenmektedir. Yapılan teorik incelemenin akabinde kantitatif meta analizi çalışması yapılarak, kavramlar 
arasındaki ilişkinin gücü bu ilişkiyi test eden geçmiş çalışmalar bağlamında ele alınmaktadır. Yapılan meta 
analizi ile; “Scopus” “Web of Science” ve “Google Scholar” veri tabanlarından, söz konusu ilişkiyi korelasyon 
katsayısı (r) bağlamında test eden 43 çalışmadan ve toplam n=1347 örneklemden elde edilen veriler 
neticesinde çalışmanın hipotezleri test edilmektedir. Analizler sonucunda, toplam örneklem bağlamında 
(n=1347) söz konusu iki kavram arasında güçlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu ilişki; ekonomik (ülke 
marka sıralaması), sosyal (insani gelişim indeksi) ve eğitim (öğrencilik durumu) bağlamında da ayrı ayrı ele 
alınarak  daha ayrıntılı bir şekilde irdelenmektedir. Sosyal medya pazarlaması ile marka denkliği kavramları 
arasındaki ilişkinin, güçlü marka yaratma kapasitesi daha yüksek ülkelerde yapılan çalışmalarda daha güçlü 
olduğu görülmektedir. Söz konusu ilişkinin insani gelişim açısından refah seviyesi daha yüksek ülkelerde de 
daha güçlü olduğu ve örneklemi öğrenci olan çalışmalarda da bu iki kavram arasındaki ilişkinin daha yüksek 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, daha önce bu iki kavram arasındaki ilişkiyi meta analizi ile test eden 
herhangi bir çalışmanın bulunmaması ve söz konusu iki ilişkiye yönelik en yüksek örneklem büyüklüğüne 
sahip çalışma olması bağlamında oldukça önem arz etmektedir. Çalışma, uygulayıcılara ve araştırmacılara 
gelecek araştırmalara yönelik çeşitli öneriler sunmaktadır.  
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Social Media Marketing and Brand Equity: A Meta Analysis Examination 

Erkan GÜLTER1 

Abstract  

This study investigates the robustness of the relationship between the concepts of "Social Media Marketing" 
and "Brand Equity", which are very important in the marketing literature. This Relationship; It is evaluated 
according to three contextual factors: economic, social and educational. In the study, the concepts of social 
media marketing and brand equity and the literature revealing the relationship between these concepts are 
examined in detail. After the theoretical analysis, quantitative meta-analysis is conducted and the strength of 
the relationship between the concepts is discussed in the context of past studies that test this relationship. 
With the meta-analysis; The hypotheses of the study are tested as a result of the data obtained from the 
"Scopus", "Web of Science" and "Google Scholar" databases, from 43 studies that tested the said relationship 
in the context of the correlation coefficient (r), and from a total of n=1347 samples. As a result of the analysis, 
it is revealed that there is a strong relationship between the two concepts in the context of the total sample 
(n=1347). This relationship; Economic (country brand ranking), social (human development index) and 
education (student status) context are also discussed in more detail. It is seen that the relationship between 
social media marketing and brand equity concepts is stronger in studies conducted in countries with strong 
brand creation capacity. It turns out that the relationship in question is stronger in countries with higher 
levels of welfare in terms of human development, and the relationship between these two concepts is higher 
in studies with students in the sample. This study is very important in the sense that there is no study that has 
tested the relationship between these two concepts with meta-analysis and it is the study with the highest 
sample size for these two relationships. The study offers practitioners and researchers various suggestions for 
future research. 
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The Impact of Social Media Marketing Activities on Brand Equity and 
Customer Response in Turkish Apparel Industry: A Comparative Study 

Between Turkish and Moroccan Customers1,2 
Chaima Grari3 

Burçin Kaplan4 
Abstract 

This study aims to investigate the effect of social media marketing activities (SMPF) on the creation of brand 
value (brand awareness and brand image) and customer response (pay premium price and loyalty) towards 
the Turkish apparel industry, and to compare the effect of social media marketing activities between Turkish 
and Moroccan customers. Quantitative research was conducted and a questionnaire was used to collect data 
from 140 Turkish customers and 163 Moroccan customers of a Turkish textile brand that is considered 
representative of the Turkish apparel industry and will be referred to as X throughout the study. The data 
were analyzed with the SPSS program 28.0 and SmartPLS 4.0. The findings show that social media marketing 
activities have a significant impact on brand equity and a positive impact on customer response. The results 
also prove the mediating effect of brand equity on social media marketing activities and customer response. 
Finally, the analyzes showed that social media marketing activities did not differ between Turkish and 
Moroccan customers. As a result of this research, the Turkish apparel industry brands' presence on social 
media and their use of SMPF help them to build strong brand equity and obtain a positive customer response. 

Keywords: Social media marketing activities, Brand equity, Customer response, Turkish apparel industry, 
Türkiye, Morocco 
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Türk Hazır Giyim Sektöründe Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetlerinin 
Marka Denkliği ve Müşteri Tepkisi Üzerindeki Etkisi: Türk ve Faslı 

Müşteriler Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma 
Chaima GRARİ1 

Burçin KAPLAN2 
Öz 

Bu çalışma, Türk hazır giyim sektöründe sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin (SMPF) marka değeri (marka 
bilinirliği ve marka imajı) yaratma ve firmaya yönelik müşteri yanıtı (daha yüksek ücret ödeme ve sadakat) 
üzerindeki etkisini araştırmayı ve sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin Türk ve Faslı müşteriler üzerindeki 
etkisini karşılaştırmayı hedeflemektedir. Nicel bir araştırma yapılmış ve Türk hazır giyim sektörünün 
temsilcilerinden biri olarak kabul edilen ve ismi çalışma boyunca X olarak anılacak olan bir Türk tekstil 
markasının 140 Türk ve 163 Faslı müşterisinden veri toplamak için yapılandırılmış bir anket kullanılmıştır. 
Toplanan veriler SPSS programı 28.0 ve SmartPLS 4.0 ile analiz edilmiştir. Bulgular sosyal medya pazarlama 
faaliyetlerinin marka değeri üzerinde önemli bir etkiye ve ayrıca müşteri yanıtı üzerinde olumlu bir etkiye 
sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca bulgular, marka değerinin sosyal medya pazarlama faaliyetleri ve 
müşteri yanıtı üzerindeki arabuluculuk etkisini de göstermektedir. Elde edilen verilerle yapılan analizler, sosyal 
medya pazarlama faaliyetlerinin Türk ve Faslı müşteriler arasında farklılık göstermediğini göstermiştir. Bu 
araştırma ile, mevcut veriler  ve koşullar altında Türk hazır giyim markalarının sosyal medyadaki varlıkları ve 
sosyal medya pazarlama faaliyetlerini kullanmalarının, güçlü bir marka değeri inşa etmelerine yardımcı olduğu 
ve olumlu bir müşteri yanıtı elde etmelerini desteklediği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya pazarlama faaliyetleri, Marka değeri, Müşteri yanıtı, Türk hazır giyim 
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Çevrimdışı Marka Topluluklarından Sosyal Medya Marka Topluluklarına: 
Marka Topluluklarının Evrimi 

Seyfettin ANMAÇ1 

Öz 

Marka toplulukları coğrafi sınırları olmayan, merkezinde bir marka olması itibariyle özellikli, marka 
bağlılığının yoğun bir biçimde ifade edildiği, tüketim açısından insanların işbirliği yaptığı, üyeleri arasında 
çevrimdışı ve çevrimiçi etkileşimlerin olduğu bir marka etrafında organize olan topluluklardır. Söz konusu 
etkileşim çevrimiçi kanallar aracılığıyla olabildiği gibi toplantılar, etkinlikler, yüz yüze görüşmeler vb. 
çevrimdışı kanallar kullanılarak da gerçekleşmektedir. Geçmişte marka toplulukları coğrafik sınırlar ve 
çevrimdışı etkileşim tarafından sınırlandırılmakta iken, internet ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte 
söz konusu sınırlar ortadan kalkmış, marka topluluklarında ilişki biçimleri, topluluk platformları büyük 
ölçüde değişmiştir. Tıpkı diğer topluluklarda olduğu gibi marka topluluklarının da üç temel bileşeni vardır. 
Bunlar; ortak bilinç, ritüeller/gelenekler ve etik sorumluluktur. Ortak bilinç, üyelerin birbirleri için 
hissettikleri bağ, topluluk dışında kalanlara karşı hissettikleri farklılık duygusudur. Ritüeller/gelenekler, temel 
olarak markaya ilişkin paylaşılan deneyimlerdir. Etik sorumluluk ise topluluk üyelerinin birbirlerine karşı 
geliştirdiği görev duygusudur.  Bu çalışmada marka topluluklarının tarihsel süreç içerisinde geçirdikleri evrim 
ele alınmış, internet ve sosyal medyanın yarattığı büyük dönüşümün marka topluluğu bileşenlerini nasıl 
etkilediği incelenmiştir. Bu bağlamda 3 adet marka topluluğunda yer alan topluluk üyelerinin sosyal medyada 
son 3 ay içerisindeki etkinlikleri; birbirleriyle ve marka/şirket/ürün ile etkileşimleri Netnografi yöntemi 
kullanılarak gözlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak sosyal medya temelli marka 
topluluklarında topluluk bileşenlerinden ortak bilinç ve ritüeller/gelenekler bileşenlerinin önemli bir 
değişime uğradığını, sosyal medyada kurulan marka topluluğu üyelerinin hem ortak bilinç hem de 
ritüeller/gelenekler bileşeni açısından daha zayıf duygulara sahip olduklarını söylemek mümkündür. Diğer bir 
deyişle bu çalışma bağlamında internet ve özellikle sosyal medya platformlarının, marka topluluklarının 
niteliğini değiştirdiğini, bir topluluğun sahip olması gereken bileşenleri aşındırdığını söylemek mümkündür.  
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From Offline Brand Communities to Social Media Based Brand 
Communities: The Evolution of Brand Communities 

Seyfettin ANMAÇ1 

Abstract 

Brand communities are communities that are organized around a brand that has no geographical boundaries, 
where brand loyalty is expressed intensely, where people collaborate in terms of consumption, and where 
there are offline and online interactions among its members.  That interaction can be done through online 
channels as well as offline channels such as meetings, events, face-to-face meetings, etc. In the past, while 
brand communities were limited by geographical boundaries and offline interaction, with the spread of the 
internet and social media, these boundaries have disappeared, and the forms of relationship and community 
platforms have changed greatly in brand communities. Just like any other communities, brand communities 
have three key components. These are shared consciousness, shared rituals and traditions, and a sense of moral 
responsibility. Shared consciousness is the bond that members feel for each other, the sense of difference they 
feel towards those outside the community. Rituals/traditions are basically shared experiences of the brand. 
Sense of moral responsibility is the sense of duty that community members develop towards each other. In 
this study, the evolution of brand communities in the historical process is discussed and how the great 
transformation created by the internet and social media affects the components of the brand communities. 
In this context, the activities of the community members in 3 brand communities on social media in the last 
3 months and their interactions with each other and with the brand/company/product were observed using 
the Netnography method. Based on the findings obtained as a result of the research, it is possible to say that 
the shared consciousness and rituals/traditions components of the social media-based brand communities 
have undergone a significant change, and that the members of the brand community established in the social 
media have weaker feelings in terms of both the shared consciousness and the rituals/traditions component. 
In other words, in the context of this study, the internet and especially social media platforms change the 
quality of brand communities and erode the components that a community should have. 
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Devlet Üniversitelerinin Dijitalleşen Dünyaya Adaptasyonunda Sosyal 
Medyanın Rolü 

Zeynep AĞCA1 

Öz 

Kamu kurum ve kuruluşlarından olan devlet üniversiteleri, dijitalleşen dünyada oluşan rekabet koşullarının 
doğal bir sonucu olarak potansiyel hedef kitlelerini etkilemek amacıyla birbirlerine üstünlük kurmaya yarayan 
stratejiler geliştirmeye odaklanmışlardır. Bundan dolayı sosyal medyalarını stratejik yönetimleri, örgütsel 
iletişimleri ve halkla ilişkiler departmanları ile uyumlu hale getirmektedirler. 2019 yılında Türkiye’deki sosyal 
medya kullanıcı sayısı 52 milyon iken bu sayı 2022 yılına gelindiğinde %32’lik artışla yaklaşık 69 milyona 
ulaşmıştır. 2019 yılında başlayan “küresel salgın” üniversitelerin sosyal medya araçlarını daha etkin bir şekilde 
kullanmayı ve yönetme sürecini zorunlu kılmıştır. Sosyal medya araçları, üniversiteler için iletişim 
dünyasında, en önemli paydaşlarından olan öğrencilerle etkileşime geçme ve onlarla bilgi paylaşımı sağlayan 
bir mecra konumuna gelmiştir. Söz konusu bu mecralar hem iletişim maliyetlerini minimize etmeye hem de 
doğrudan hedef kitleye ulaşma başarısı gösteren bir yapıya sahiptir. Üniversitelerde öğrenciler için sosyal 
medya kullanmayı önemli kılan nedenler ise “açıklık”, “etkileşimlilik” ve “katılım” özelliklerine 
dayanmaktadır. Bu özellikler, aynı zaman da üniversiteler için iyi yönetilmezse sorun haline de gelebilecek bir 
yapıya sahiptir. Bu durum, üniversitelerin sosyal medya araçlarını kullanılması süreçlerini yönetmek için etkin 
bir strateji belirlemelerini zorunlu kılmaktadır. Böylelikle sosyal medya, üniversiteler için iki ucu keskin bıçak 
anlamına gelmektedir. Sosyal medya kaynaklı, olması muhtemel kötü bir senaryoda üniversitelerin sahip 
oldukları imajlarına telafisi güç zararlar verecektir. Bu bağlamda yükseköğretim kurumlarında kullanılan 
sosyal medya araçlarının sürdürülebilir olması ve oluşturulan içeriklerin kurumun paydaşları ile oluşturulan 
iletişimde etkin stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, kurumun iletişim yöneticilerinin 
güncel sosyal medya dinamiklerini analiz ederek problemlere çözüm geliştirebilen profesyoneller tarafından 
eğitilmesi öncelikli konuların başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, yükseköğretim kurumlarında sosyal 
medya pazarlamasını incelemek ve üniversitelerin markalarını tanıtmak için kullandıkları stratejileri ve sosyal 
medya pazarlamasının yükseköğretim kurumlarının rekabet avantajını güçlendirmeye nasıl etki ettiğini 
belirlemektir. Çalışma grubunu Doğu ve Güneydoğu’da faaliyet gösteren 5 yükseköğretim kurumu 
oluşturmuştur.  
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The Role of Social Media in the Adaptation of State Universities to the 
Digitalized World 

Zeynep AĞCA1 

Abstract  

State Universities, which are public institutions and communities, have focused on using strategies consisting 
of cluster groups to influence their potential target audiences as a natural result of the competitive conditions 
in the digitalized world. That's why they're trying to align their social media with their strategic management, 
external communications, and advocacy departments. While the number of social media users in Türkiye was 
52 million in 2019, this number reached approximately 69 million with 32% of the series directed by 2022. 
The "global circles" that started in 2019 have made it necessary to use and ban the social media tools of 
universities more effectively. Social media tools, the world of communication for universities, have a medium 
that provides communication and information transfer with children, one of their most important parts. 
These channels have a structure that shows that they have succeeded in both minimizing communication 
principles and reaching the target audience directly. The reasons that make the use of social media important 
for students in universities are the explanations of "openness", "interactivity" and "participation". These 
features also have a structure that can become a problem for universities if they are not managed well. This 
situation requires universities to determine an effective strategy to manage the processes of using social media 
tools. Thus, social media means a double-edged sword for universities. In a bad scenario originating from 
social media, it will cause irreparable damage to the image of universities. In this context, the social media 
tools used in higher education institutions should be sustainable and effective strategies should be developed 
in the communication of the created content with the stakeholders of the institution. At the same time, 
training the communication managers of the institution by professionals who can develop solutions to 
problems by analyzing current social media dynamics is one of the top priorities. The aim of this study is to 
examine social media marketing in higher education institutions and to determine the strategies used by 
universities to promote their brands and how social media marketing affects the competitive advantage of 
higher education institutions. The study group consisted of 5 higher education institutions operating in the 
East and Southeast. 

Keywords: Social media, Public universities, Digital marketing at higher education 

Jel Codes: M31, M37, M39. 

 

 

 
1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Bingöl Üniversitesi, zeynepsoyluagca@gmail.com, ORCID:0000-0003-1373-7012



2nd International Congress on Economics and Administrative Sciences 
January, 19-20, 2023, Bingöl University 

Abstract Book 
 

          181 

 

Sanal Gerçeklikten Gerçek Hayata: Metaverse Vakıf 

Yavuz TÜRKAN1  
Dzuljastri Bin ABDUL RAZAK2  
Mustafa Omar MOHAMMED3  

Öz 

Zamanın farklı boyutlarda yaşandığı, hayatın gerçekliğini yitirip sanal alemde yaşandığı bir zamanın içerisinde 
bulunmaktayız. Teknolojinin çağ atladığı günümüzde, teknoloji hayatın bir parçası, telefon altıncı duyu 
organımız ve internet hayatın elektriği konumuna gelmiştir. Gerçeklikten soyutlanıp sanal alemde lezzet 
almak için projeler geliştirilmektedir. Bu projeler daha çok sanal gerçeklik üzerine tasarlanmaktadır. Sanal 
gerçeklik, teknoloji kullanılarak oluşturulan kurgular ile gerçek ve hayalin birleştirilmesi olarak ele 
alınmaktadır. Sanal gerçeklik teknolojisi, bireylerin çok daha karmaşık sorunları çözmek için bilgisayarlarla 
doğrudan etkileşim halinde bulunabilecekleri ve gerçek ortamların taklit edildiği uygulamalardan 
oluşmaktadır. Bu uygulamalardan birini de Metaverse oluşturmaktadır. Metaverse: Bir avatarla temsil edilen 
kullanıcıların alışveriş yapabileceği, sosyalleşebileceği, boş zaman etkinliklerine katılabileceği, toplantılar 
oluşturabileceği ve yeni şeyler öğrenebileceği sanal bir dünya olarak ifade edilmektedir. Metaverse, kişinin 
sadece bakmak yerine içine girebildiği, somutlaştırılmış bir internet gibi hayal edilebileceği belirtilmektedir. 
Bu çalışmanın amacı Metaverse gibi sanal alemde yaşayan bireylere ubudiyet ve yardımseverlik bilincini 
hissettirmektir. İslamın bir gereği olan yardımseverlik günümüzde vakıflar üzerinden de 
gerçekleştirilmektedir. Bu vakıf sisteminin sanal aleme entegre edilerek sanal alemdeki maddi yardımların 
gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması bu çalışmanın asıl amacını oluşturmaktadır. Metaverse’te her ülkenin 
bulunduğu konumda ki alışveriş marketlerine ve önemli tarihi mekanların girişlerine vakıf kutuları konularak 
yapılacak yardımların gerçek hayattaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amaçlanmaktadır. Kurulacak vakıf 
sandıkları ilgili ülkenin zekat ya da hayır vakfı ile irtibatlı olacaktır. Yapılan yardımların nereye nasıl 
aktarılacağı sanal alemdeki bilgisayarlara videolar tarzında eklenecektir. Yapılan yardımların ihtiyaç sahiplerine 
aktarılması ile çekilen videolar hayır sahibine ulaştırılacaktır. Böylece manevi alemden uzaklaştırılan zihinler 
yapılan hayırlar ile gerçek alemle bağlantısı kurulup, vazifeyi diniye hatırlatılmış olacaktır. Böylece sanal 
alemden gerçek aleme fonlar aktarılarak, toplumsal refaha katkı sağlanacaktır. 
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From Virtual Reality to Real Life: Metaverse Waqf 

Yavuz TÜRKAN1  
Dzuljastri Bin ABDUL RAZAK2  
Mustafa Omar MOHAMMED3  

Abstract 

We live in a time when time is lived in different dimensions, losing its reality and being lived in the virtual 
world. In today's technology era, technology has become a part of life, the telephone is our sixth sense organ 
and the internet has become the electricity of life. Projects are being developed to abstract from reality and 
enjoy the virtual world. These projects are mostly designed on virtual reality. Virtual reality is considered as 
the merging of reality and imagination with fictions created using technology. Virtual reality technology 
consists of applications where individuals can interact directly with computers to solve much more complex 
problems and simulate real environments. One of these applications is Metaverse. Metaverse is expressed as a 
virtual world where users represented by an avatar can shop, socialize, participate in leisure activities, create 
meetings and learn new things. According to Metaverse, it can be imagined as an embodied internet that can 
be entered rather than just looked at. The aim of the research is to help people who live in virtual worlds, such 
as Metaverse, feel a sense of reverence and kindness. Today, waqfs are used to carry out charity, which is a 
requirement of Islam. The main goal of this research is to connect this waqf structure into the virtual world 
and to provide financial assistance to individuals who are really in need. Its aim is to provide real-world 
assistance to those in need by locating waqf boxes at shopping markets and the entrances to famous places 
throughout Metaverse. The funds to be established for the waqf will be in contact with the applicable 
country's zakat or charity foundation. Videos showing how and where the aid will be distributed will be added 
on computers in the virtual world. The benefactor will receive the videos shot after the donations are 
distributed to individuals in need. As a result, minds that have been disconnected from the spiritual world 
will be reconnected to the real world through good deeds, and their religious obligations will be recalled. 
Thus, funds will be transferred from the virtual to the real world, helping to improve social welfare. 
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Yapay Zekâ Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemlerini Dönüştürebilecek Mi? 

Muhammet Burak DELİBAŞ1 

Öz 

Bilimsel araştırmalar, temel olarak bilginin sistematik olarak toplanması ve işlenmesi süreci olarak ifade 
edilebilir. Bilimsel araştırma sürecinin uygulama aşaması olarak da nitelendirilebilen veri toplama ve analiz 
süreçleri ise özellikle son yıllarda büyük bir dönüşüm içerisine girmiş görünmektedir. Geleneksel veri toplama 
ve analiz yöntemleri bilimsel araştırmalarda geçerliliğini koruyor olmasına karşın bu aşamada yapay zekâ, 
makine öğrenmesi, veri madenciliği, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi yeni kavramların ortaya çıkması 
sosyal bilimler açısından devrimsel sonuçları olabilecek uygulamalar olarak değerlendirilmektedir. Bilgi 
teknolojilerindeki gelişmeler, internet kullanımının yaygınlaşması, mobil ve giyilebilir cihazların kullanımı ve 
sosyal medyanın yaygın kullanımı gibi birçok faktör günümüzde muazzam büyüklükte bir veri havuzunun 
oluşmasını sağlamıştır. Toplanan bu veriler işletmeler ya da kamu kurumları gibi uygulayıcıların kullanımının 
yanında araştırmacılar açısından da oldukça önemli bir çalışma sahası teşkil etmektedir. Ancak büyük hacimli 
verilerin analiz edilerek yeni bilgilerin üretilebilmesi için geleneksel veri depolama ve analiz yöntemlerinin 
yetersiz kaldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak ise hem verilerin depolanması hem de analizinin 
yapılabilmesi için yeni yöntemler ve teknolojiler geliştirilmektedir. Bunların başında ise elektronik ortamda 
saklanan verilerin arasındaki ilinti ve örüntülerle birlikte bunların içerisindeki stratejik olma potansiyeli 
bulunan verileri de açığa çıkaran veri madenciliği ve belirli dillerde yazılmış metinlerin otomatik olarak 
çevirilerinin yapılması, otomatik konuşma ve komutları anlama, otomatik metin özetleme gibi birçok alanda 
kullanılan doğal dil işleme (Natural Language Processing-NLP) tekniği gibi teknikler gelmektedir. Bu 
tekniklerin temelinde ise matematik ve istatistik gibi temel bilim alanlarıyla birlikte yapay zekâ teknolojisinin 
de bulunduğu görülmektedir. Bu tür yeni teknoloji ve yöntemlerin sağladığı fırsatların yanında sosyal bilim 
araştırmacılarının yaptıkları çalışmalarda veri toplamanın zorlukları ve maliyetleri gibi hususlar da göz önünde 
bulundurulduğunda bu yöntemlerin yakın gelecekte özellikle sosyal bilimlerde kullanılan araştırma 
yöntemlerini büyük ölçüde dönüştüreceği öngörülmektedir. Bu bildiride de böyle bir dönüşümün ne derece 
mümkün olduğu ve sosyal bilimler alanını ne şekilde etkileyebileceği tartışılmıştır.  
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Can Artificial Intelligence Transform Research Methods in the Social 
Sciences? 

Muhammet Burak DELİBAŞ1 

Abstract 

Scientific research can be defined as the systematic collection and processing of knowledge. Data collection 
and analysis processes, which can also be described as the implementation phase of the scientific research 
process, seem to have undergone a major transformation, especially in recent years. Although traditional data 
collection and analysis methods remain valid in scientific research, the emergence of new concepts such as 
artificial intelligence, machine learning, data mining, the Internet of Things and big data are considered as 
applications that can have revolutionary results in terms of social sciences research. Many factors, such as 
developments in information technologies, widespread use of the internet, use of mobile and wearable 
devices, and widespread use of social media, have led to the formation of an enormous data pool today. These 
collected data constitute a significant field of study for researchers as well as the use of practitioners such as 
businesses or public institutions. However, it is seen that traditional data storage and analysis methods are 
insufficient to generate new information by analyzing large volumes of data. Accordingly, new methods and 
technologies are being developed to store and analyse data.  One of the most important of these is data mining, 
which reveals the relationships and patterns between the data stored in the electronic environment and the 
data that can potentially have strategic importance. Another is the Natural Language Processing-NLP 
technique, which is used in many areas, such as automatic translation of texts written in certain languages, 
automatic speech and understanding commands, and automatic text summarization. On the basis of these 
techniques, there is artificial intelligence technology as well as basic science fields such as mathematics and 
statistics. Considering the opportunities provided by such new technologies and methods, as well as the 
difficulties and costs of traditional data collection methods in the studies of social science researchers, it is 
predicted that these methods will greatly transform research methods used in social sciences in the near future. 
In this study, it is discussed to what extent such a transformation is possible and how it can affect the field of 
social sciences. 
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Sosyal Bilimler Araştırmalarında Kullanılacak Karma Bir Yöntem: Q 
Yöntemi 

Muhammet Burak DELİBAŞ1 
Hüseyin HASTE2  

Öz 

Sosyal bilimlerde, yapılan araştırmaların amaçları ve araştırmacıların benimsedikleri araştırma paradigmaları 
bağlamında temelde nitel ve/veya nicel araştırma yöntemlerinin benimsenmesi söz konusu olabilmektedir. Bu 
yöntemlerin kullanılması ile elde edilecek verilerin niteliği de değişkenlik göstermektedir. Bazı durumlarda ise 
her iki yöntemin birlikte kullanıldığı araştırmalar da söz konusu olabilmektedir. Bu tür araştırmalarda 
kullanılan yöntemler karma ya da zenginleştirilmiş yöntem olarak adlandırılmaktadır. Q yöntemi de her iki 
yöntemin güçlü yönlerinin birlikte kullanıldığı ve bu yönüyle de incelenen olgunun daha bütüncül bir 
yorumuna ulaşılmasını sağlayan bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, Q yönteminin sosyal 
bilimler araştırmalarında kullanımının araştırmacılara sağlayacağı faydalar tartışılacaktır. Q yönteminin esası, 
elde edilen tümüyle nitel özellikteki verilerin, nitel ve nicel analiz yöntemlerine birlikte tâbi tutulması şeklinde 
özetlenebilir. Bu yöntemin öznel yorumların sistematik bir şekilde incelenmesine izin veriyor olması sosyal 
bilimler alanında kullanımının sağlayacağı en önemli faydalardan biri olarak değerlendirilmektedir. Öznel 
yorum farklılıklarının analize tâbi tutulabiliyor olması ise birey ve gruplar arasındaki benzerliklerin ve ayrışma 
noktalarının ortaya çıkarılabilmesi açısından sosyal bilim araştırmacılarına daha zengin bir analiz çerçevesi 
sunabilecektir. Yöntemin uygulamasının nicel analiz yöntemlerinde olduğu gibi yüksek sayıda katılımcı ile 
yapılması zorunluluğu da bulunmamaktadır. Nitel veri analizinde olduğu gibi nispeten düşük sayıdaki 
katılımcılarla da anlamlı sonuçların elde edilebiliyor olması yöntemin bir diğer olumlu yönü olarak 
değerlendirilmiştir. Yöntem uygulanırken katılımcılara araştırma sorunsalı bağlamında oluşturulan ifadeler 
sunulmakta ve katılma-katılmama ya da önemli-önemsiz bulma gibi bir yönergeye göre verilen ifadeleri 
sıralaması istenmektedir. Bu işlemden elde edilen verilere ise bütünsel olarak faktör analizi uygulanmaktadır. 
Bu noktada, kullanılan klasik faktör analizinden farklı olarak ise kişiler arasındaki korelasyonlar dikkate 
alınması gerekmektedir. Böylece öznel ve zengin yorumların elde edildiği nitel bir süreç yürütülürken, bu 
öznel yorumların ölçülebiliyor olması ise bu yöntemi nitel yöntemlerden ayıran en önemli fark olarak 
görülmektedir. Sosyal bilimlerin birçok alanında kullanımı gün geçtikçe artan Q yöntemi sosyal bilimlerde 
oldukça önemli bir yeri olan öznelliği sistematik bir şekilde ortaya koyması, araştırmacılara bütüncül bir 
çerçeve çizebiliyor olması, ele alınan konuyla ilgili uzlaşma ve ayrışma noktalarını ortaya çıkarması ve keşfedici 
bir yöntem olması nedeniyle de kuram ortaya koymaya imkân vermesi gibi yönleriyle diğer yöntemlere göre 
çeşitli avantajları bünyesinde barındırmaktadır. 
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A Mixed Method to be Used in Social Science Research: Q Methodology 

Muhammet Burak DELİBAŞ1 
Hüseyin HASTE2  

Abstract 

In social sciences, it is possible to use basically qualitative and/or quantitative research methods in the context 
of the aims of the researches and the research paradigms adopted by the researchers. The nature of the data to 
be obtained by using these methods also varies. In some cases, there may be studies in which both methods 
are used together. The methods used in this type of research is called mixed method. Q methodology has 
emerged as a method in which the strengths of both methods are used together, and in this respect, a more 
holistic interpretation of the investigated phenomenon is reached. In this study, the benefits of using the Q 
methodology in social science research will be discussed. The essence of the Q methodology can be 
summarized as applying the obtained purely qualitative data to qualitative and quantitative analysis methods 
together. The fact that this method allows for the systematic examination of subjective interpretations is 
considered as one of the most important benefits of its use in the field of social sciences. The fact that 
subjective interpretation differences can be analyzed will provide a richer analysis framework for social science 
researchers in terms of revealing the similarities and divergence points between individuals and groups. The 
application of the method does not have to be done with a large number of participants as in quantitative 
analysis methods. Another positive aspect of the method is that meaningful results can be obtained with a 
relatively small number of participants, as in qualitative data analysis. While applying the method, the 
participants are presented with the statements created in the context of the research problem and are asked to 
rank the statements according to a directive such as agree-disagree or find important-unimportant. A holistic 
factor analysis is applied to the data obtained from this process. At this point, unlike the classical factor 
analysis used, correlations between individuals should be taken into account. Thus, while a qualitative process 
is carried out in which subjective and rich interpretations are obtained, the fact that these subjective 
interpretations can be measured is seen as the most important difference that distinguishes this method from 
qualitative methods. The Q methodology offers several advantages over other methods in various aspects such 
as systematically revealing subjectivity, which has a very important place in social sciences, being able to draw 
a holistic framework for researchers, revealing the points of consensus and divergence on the subject under 
consideration, and allowing theory development because it is an exploratory method. 
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Potansiyel Müşteri Segmentasyonu Uygulaması 

Teoman Berkay AYAZ1 
Emrah SEZER2 

Ahmet Erkan ÇELİK3 
Öz 

Potansiyel müşteri adaylarının müşteriye dönüştürülmesi fırsatlarının değerlendirilmesi (lead conversion) satış ve 
pazarlama operasyonları açısından oldukça kritik bir öneme sahiptir. Potansiyel müşteri havuzunun belirlenmesi (lead 
generation) ve bu havuzda yer alan müşteriler ile iletişime geçilmesi maliyetli bir süreçtir. Bu havuzun oluşturulması ve 
havuzda potansiyel müşterilerin biriktirilmesi süreçlerinde, organik olarak bu havuza dahil olan potansiyel müşterilerin 
yanı sıra inorganik olarak dahil edilen potansiyel müşteriler de bulunmaktadır. Jenerik yollardan potansiyel müşterilerin 
havuza dahil edilmeleri, organik yollardan dahil edilen müşterilere nispeten oldukça yüksektir. Havuzda potansiyel 
müşteri biriktirmek tek başına bu kitlelerin müşteriye dönüşmesi için yeterli değildir. Bu kitleler ile kişiye veya kitlelere 
özel iletişim stratejileri belirlenerek ısındırma (warm-up) çalışmaları yürütülebilmektedir. Isındırma çalışmaları, eldeki 
potansiyel müşterilerin müşteriye dönüşme oranını (lead conversion rate) arttırmak için kullanılmaktadır. Ancak 
ısındırma faaliyetleri kapsamında da potansiyel müşteri ile etkileşim için bir maliyet ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, 
potansiyel müşterinin müşteriye dönüştürülmesine yönelik çalışmalarda, ısındırma ve satış için temasa geçme 
maliyetlerinin optimizasyonu oldukça önemli bir noktadadır. Bu satış fırsatlarının maliyetlerini optimize etme 
çalışmaları kapsamında eldeki kitleyi tanımaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu 
maliyet optimizasyonu çalışmaları kapsamında yapay öğrenmeye dayalı olan yaklaşımların kullanımı son yıllarda oldukça 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu makine öğrenmesi çalışmalarından en önemlisi, bir açıklayıcı (descriptive) yapay öğrenme 
çalışması olarak potansiyel müşteri segmentasyonu uygulamasıdır. Önerdiğimiz yaklaşım ile eldeki potansiyel müşteriler 
içerisinden türdeş gruplar ayrıştırılabilir ve nispeten daha düşük maliyet ile daha yüksek gelir elde edilebileceği öngörülen 
gruplara öncelik verilebilir. Bu çalışmada, Türkiye’nin önde gelen CRM yazılım Ar-Ge işletmesi olan Next4biz şirketine 
ait CRM yazılım ürününün Ar-Ge faaliyetleri kapsamında ampirik olarak gerçekleştirilmiş olan potansiyel müşteri 
segmentasyonu çalışması anlatılmaktadır. Bu segmentasyon çalışmasının sonuçlarının, potansiyel müşterilerin satışa 
dönüştürülmesi çalışmaları için daha yüksek verim elde etme fırsatı oluşturacağı değerlendirilmektedir. Potansiyel 
müşteri segmentasyonu uygulaması için, K-Ortalamalar yapay öğrenme algoritması kullanılarak 300 binden fazla 
örneğin dört segmente ayrılması sağlanmıştır. 
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A Lead Segmentation Application  

Teoman Berkay AYAZ1 
Emrah SEZER2 

Ahmet Erkan ÇELİK3 
Abstract 

The sales and marketing processes rely heavily on lead conversion. Identifying the pool of potential clients 
and connecting with them is a resource-intensive and costly procedure. In the process of generating this pool 
and accumulating potential customers in this pool, there are both organic and inorganic inclusions of 
potential customers. The proportion of potential customers added to the pool via generic techniques is larger 
than the proportion added organically. Adding potential customers to the pool is insufficient to turn these 
audiences into clients. Warm-up activities can be conducted within this group by identifying communication 
strategies that are unique to individuals or audiences. Warm-ups are used to increase the number of potential 
customers who turn into leads. But there's a price to pay for getting in touch with a potential customer when 
it comes to warming activities. In order to maximize the number of leads converted into paying customers, it 
is crucial to minimize the money spent on prospecting and contacting them. In recent years, artificial learning-
based methods have grown increasingly prevalent within the scope of these cost optimization studies. The 
most significant of these machine learning experiments is the segmentation of leads as a descriptive machine 
learning study. Our approach separates potential consumers into groups of similar people, making it easier to 
focus on the subset that will yield the greatest profit with the fewest outlays. Using data collected from an 
empirical study conducted as part of Next4biz's -Türkiye's premier CRM software R&D business- research 
and development efforts, this manuscript explains how the company segments its potential customer base. In 
light of the findings of this segmentation analysis, it is anticipated that a better chance to increase the 
efficiency with which leads are transformed into sales will be made available. Using the K-Means machine 
learning algorithm, over 300,000 samples were separated into four groups for the purpose of lead 
segmentation 
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Perakende Atmosferinde Müşteri Deneyimsel Değerinin Boyutları ve 
Etkileri 

Hatice TEKİN1 

Öz 

Gelişen teknoloji ve beraberinde getirdiği yenilikler insanın taleplerini karşılamada farklı kanallar (mağazalar, alışveriş 
merkezleri, çevrimiçi ortamlar vb.) sunmaya başladı. Buna ilaveten yaşam tarzının değişmesiyle birlikte insanın talepleri, 
ihtiyaçları ve ihtiyaçlarını temin ettiği mekanlar da değişti. Teknolojik yenilikleri ve küreselleşme trendini fırsata çevirmek 
isteyen markalar dünyanın pek çok ülkesinde açtıkları mağazalarıyla uluslararası piyasaya dağıldılar. Uluslararası markalar 
çeşitli ülkelerdeki mağazalarıyla küresel çapta perakende atmosferinin  gelişmesine öncülük etmeye başladılar. Bunun 
sonucu olarak perakende ortamlarına yönelik değişen algıları anlamak önem arz etmektedir. Alternatiflerin çoğalması 
perakendecilere tüketicilerin satın alma karar sürecine daha fazla dahil olabilmek için hareketli bir ortam sunarken 
tüketicilerin beklentilerini de artırdı. Günümüz müşterileri artık satın alma sürecinde ürünün kendisinden daha fazlasını 
aramakta, bu da ürün veya hizmetin temin edildiği/tüketildiği ortamları önemli kılmaktadır. Bir alışveriş merkezi ve 
mağazanın atmosferi, müşteri deneyimini birçok işletme sahibinin düşündüğünden daha fazla bilgilendirir hale geldi. Bu 
nedenle perakendeciler artık yaygın olarak “deneyimsel değer” olarak bilinen; müşteriler için cazip, keyifli ve anlamlı 
“değer” sağlamaya çalışmaktadır. Deneyimsel değer, rekabet avantajı ve müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisinden 
dolayı bilimsel araştırmalarda çeşitli çerçevelerde ele alınmakta ancak ölçümü ve tam olarak nasıl olması gerektiği 
konusunda fikir birliği bulunmamaktadır. Alışveriş merkezleri ve mağazaların rekabetçi ve sürdürülebilir kalabilmesi için 
müşteri deneyimsel değerini etkileyen faktörlerin ve pazar ortamının temel faktörleri olan müşteri davranışlarının ortaya 
çıkarılması önem arz etmektedir. Keyifli bir alışveriş deneyimi, tüketicilerin gelecekteki alışveriş tercihlerini 
belirlediğinden, deneyimsel değeri etkileyen faktörlerin, müşteri deneyimsel değeri boyutlarının ve etkilerinin tespit 
edilmesi önemlidir. Ayrıca keyifli bir alışveriş deneyiminin, tüketicilerin alternatif kanallar arasında mağaza içi alışverişi 
tercih etmelerinde önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir. Perakende ortamlarıyla ilgili yapılan araştırmalarda 
deneyimsel değerin yeni boyutları ve bu değeri etkileyen faktörler ortaya çıkarılmaktadır. Bu çalışmada, müşteri 
deneyimsel değeri çerçevesinde literatüre yapılan katkıların sistematik incelemesi amaçlandı. Bu amaç doğrultusunda 
perakende atmosferi bağlamında deneyimsel değer araştırmaları üzerine sistematik bir literatür taraması yapıldı. Literatür 
taramasında ulaşabildiğimiz araştırmalarda; deneyimsel değerin, faydacı değer, hedonik değer, sosyal değer, eğlence 
değeri, bilişsel değer, etik değer ve sembolik değer boyutlarından oluştuğu; bu boyutların yaşam tarzı ve perakende 
atmosferinden etkilendiği; ayrıca bu boyutların müşteri memnuniyeti sayesinde olumlu ağızdan ağıza iletişim ve tekrar 
ziyaret niyeti ile sonuçlandığı tespit edildi. Bu inceleme deneyimsel değer olgusunun son dönemlerde ele alınan 
temalarını, kullanılan metodolojileri, analitik yaklaşımları, tanımlanan değişkenleri teorik temellerle birlikte tartışmayı 
amaçlamaktadır. 
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Dimensions and Impacts of Customer Experiential Value in the Retail 
Atmosphere 

Hatice TEKİN1 
Abstract 

Developing technology and the innovations it brings have started to offer different channels (stores, shopping 
malls, online environments, etc.) to meet the demands of people. In addition, with the change in lifestyle, the 
demands, needs and places where people meet their needs have also changed. Brands that want to turn 
technological innovations and globalization trends into opportunities have spread to the international market 
with their stores opened in many countries of the world. International brands have started to lead the 
development of the retail atmosphere on a global scale with their stores in various countries. As a result, it is 
important to understand the changing perceptions of retail environments. The proliferation of alternatives 
has given retailers a vibrant environment to be more involved in the consumer's purchasing decision process, 
while increasing consumer expectations. Today's customers are now looking for more than the product itself 
in the purchasing process, which makes the environments in which the product or service is 
supplied/consumed important. The atmosphere of a mall and store has come to inform the customer 
experience more than many business owners realize. For this reason, retailers now have what is commonly 
known as "experiential value"; strives to provide attractive, enjoyable and meaningful “value” for customers. 
Due to its impact on experiential value, competitive advantage and customer satisfaction, it is discussed in 
various frameworks in scientific research, but there is no consensus on its measurement and exactly how it 
should be. In order for shopping centers and stores to remain competitive and sustainable, it is important to 
reveal the factors affecting customer experiential value and customer behaviors, which are the main factors of 
the market environment. Since an enjoyable shopping experience determines the future shopping preferences 
of consumers, it is important to identify the factors that affect experiential value, customer experiential value 
dimensions and their effects. In addition, it has been determined that a pleasant shopping experience is an 
important factor for consumers to prefer in-store shopping among alternative channels. Researches on retail 
environments reveal new dimensions of experiential value and the factors affecting this value. In this study, it 
was aimed to systematically review the contributions made to the literature within the framework of customer 
experiential value. For this purpose, a systematic literature review was conducted on experiential value studies 
in the context of the retail atmosphere. In the studies we could reach in the literature review; experiential value 
consists of utilitarian value, hedonic value, social value, entertainment value, cognitive value, ethical value and 
symbolic value dimensions; these dimensions are influenced by lifestyle and retail atmosphere; In addition, it 
was determined that these dimensions resulted in positive word of mouth communication and repeat visit 
intention, thanks to customer satisfaction. This review aims to discuss the recently discussed themes of the 
experiential value phenomenon, the methodologies used, analytical approaches, defined variables, together 
with theoretical foundations.  
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Diyetisyen Hizmeti Sunumunun Fitness Merkezlerinde Hizmet Kalitesi 
Algısı ve Müşteri Motivasyonuna İlişkin Rolü1 

Orçun BAKIR2 
Metin TOPTAŞ3 

Öz 

Euromonitor 2020 ve 2022 Küresel Tüketici Trendleri raporlarına göre, son yıllarda halihazırda dünya 
çapında yükselmekte olan bir tüketici trendi olan sağlık ve zindelik arayışı, COVID-19 salgın sürecinde birçok 
tüketici grubu için büyük bir öncelik halini almıştır. "Sağlıklı olmak" algısı içerisinde fiziksel ve zihinsel sağlığın 
iç içe geçtiği görülmektedir. Ancak COVID-19 Salgını, işsizlik, ekonomik zorluklar, izolasyon, altüst olan 
rutinler gibi yeni birçok stres etmenini beraberinde getirerek sağlık risklerini zirveye çıkarmıştır. Bu 
doğrultuda, özellikle salgının inişe geçmesi sonrası birçok insan yalnızca kilo kontrolü sağlamak, 
hastalıklardan korunmak ve fiziksel sağlıklarını desteklemek için değil aynı zamanda tekrar sosyalleşmek, 
stresten arınmak, iyi hissetmek ve zihin sağlığını desteklemek için fitness merkezlerini iyi bir seçenek olarak 
görmektedir. Deloitte'un yayınladığı Avrupa Sağlık ve Fitness Pazar Raporları 2017 yılından bu yana 
incelendiğinde, COVID-19 salgının inişe geçmesi ile Avrupa'daki fitness pazarının üye bazında yeniden 
büyümeye başladığı ve Türkiye'nin halen en yüksek büyüme potansiyeline sahip ülke olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Bu bağlamda, araştırmanın amacı insanların fitness merkezlerine devamlılığını arttıracak başat 
faktörleri incelemek olmuştur. Bu amaçla ilk olarak, genel hizmet kalitesinin fitness merkezine devam etme 
motivasyonu üzerindeki etkileri araştırılmıştır. İkinci adımda ise, fitness merkezlerinde diyetisyen hizmeti 
sunulmasının kalite algısını geliştirmede rolü olup olmadığı ele alınmıştır. Araştırmanın ana kitlesini 
İstanbul'da bulunan fitness merkezlerine düzenli devam eden müşterilerdir. Ana kitleden kolayda örnekleme 
yöntemi kullanılarak örnek alınmıştır. Buna göre, diyetisyen hizmeti veren fitness merkezlerine üye olan 175, 
diyetisyen hizmeti vermeyen fitness merkezleri üye olan 97 kişiye ulaşılarak, toplamda ise 272 kişiye çevrimiçi 
anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler faktör ve regresyon analizlerinin yanı sıra fark testleri yöntemleriyle 
işlenmiştir. Araştırmanın modelinde bağımlı değişken müşteri motivasyonu iken, bağımsız değişkeni spor 
merkezi hizmet kalitesi algısıdır. Modelde düzenleyici (moderatör) değişken ise merkezde diyetisyen hizmeti 
varlığıdır. Bu düzenleyicili modeli analiz edebilmek için SPSS için özel geliştirilen PROCESS v3.5 makrosu 
kullanılmıştır. Araştırma sonucuna bakıldığında hizmet kalitesinin tüm alt boyutlarıyla müşteri motivasyonu 
üzerinde etkiye sahip olduğu, diyetisyen hizmeti sunulmasının personel alt boyutuna ilişkin hizmet kalitesi 
algısını ayrıca yükselterek müşteri motivasyonu üzerinde düzenleyici rolü olduğu tespit edilmiştir. Buna 
ilaveten, yapılan t-testlerinde fitness merkezlerine devam etme motivasyonun cinsiyete göre farklılaşmadığı 
saptanmıştır. Sonuçlar, fitness salonu işletmecileri için diyetisyen istihdamının hizmet kalitesi algısı ve müşteri 
devam motivasyonu ve sadakati açısından faydalı olabileceğine işaret etmektedir. 
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The Role of Dietician Service Provision on Perception of Service Quality and 
Customer Motivation in Fitness Centers 

Orçun BAKIR1 
Metin TOPTAŞ2 

Abstract 

The pursuit of health and wellness, already a rising consumer trend worldwide in recent years, has become a 
top priority for many consumer groups during the COVID-19 pandemic, according to Euromonitor 2020 
and 2022 Global Consumer Trends Reports. It is seen that physical and mental health are intertwined with 
the perception of "good health". However, the COVID-19 Pandemic has brought health risks to the top by 
bringing along many new stress factors such as unemployment, economic difficulties, isolation, and disrupted 
routines. In this direction, especially as the pandemic declines, many people see fitness centers as a good 
option not only to maintain a healthy weight, prevent diseases, and support their physical health, but also to 
socialize again, relieve stress, feel good, and support mental well-being. When the European Health and 
Fitness Market Reports published by Deloitte are analyzed since 2017, it is revealed that the fitness market in 
Europe has started to grow again on a member basis with the decline of the COVID-19 pandemic, and 
Türkiye is still the country with the highest growth potential. In this context, the aim of the research was to 
examine the dominant factors that will increase the attendance of people to fitness centers. For this aim, 
firstly, the effects of the general service quality on the motivation to attend the fitness center were investigated. 
Secondly, it has been addressed whether providing dietitian services in fitness centers has a role in improving 
the quality perception. The population of the research is the customers who regularly attend fitness centers 
in Istanbul. The sample was taken from the population using the convenience sampling method. 
Accordingly, 175 people who are members of fitness centers that provide dietitian services, and 97 people 
who are members of fitness centers that do not provide dietitian services, were reached and an online 
questionnaire was applied to 272 people in total. The data were processed by factor and regression analyzes 
as well as difference tests methods. In the model, the dependent variable was customer motivation, while the 
independent variable was the perceived service quality of the fitness center. The moderator variable in the 
model was the presence of a dietitian service in the center. To analyze this moderation model, the PROCESS 
v3.5 macro specially developed for SPSS was used. The results showed that service quality has an effect on 
customer motivation with all its sub-dimensions and that the provision of dietitian service has a moderator 
role on customer motivation by enhancing the perception of service quality regarding the personnel sub-
dimension. In addition, in the t-tests, it was determined that the motivation to attend fitness centers did not 
differ according to gender. The results pointed out that hiring dieticians for fitness center operators can be 
beneficial in terms of service quality perception, customer attendance motivation, and loyalty. 
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Hedonizm, Bilinçli Tüketim ve İçgüdüsel Satın Alma Etkileşimi: Tüketici 
Psikolojisinden İçgörüler 

Selçuk Yasin YILDIZ 1 

Öz 

Tüketici psikolojisi, tüketici davranışını ve karar verme sürecini etkileyen psikolojik faktörleri araştıran bir 
çalışma alanıdır. Tüketici psikolojisini anlamak, pazarlamacılar, reklamcılar ve politika yapıcılar dahil olmak 
üzere çeşitli paydaşlar için önemlidir, çünkü tüketici davranışını yönlendiren faktörleri belirlemeye ve onu 
etkilemek ve değiştirmek için etkili stratejiler geliştirmeye yardımcı olur. Tüketici psikolojisi, tüketici 
davranışını etkileyen psikolojik faktörleri anlamanın yanı sıra, tüketicilerin seçenekleri nasıl değerlendirdikleri, 
değiş-tokuş yaptıkları ve karar verdikleri gibi bilgileri işleme ve kullanma yollarını da araştırır. Bu bilgi, daha 
etkili pazarlama ve reklam kampanyaları tasarlamak ve tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılayan daha etkili 
ürün ve hizmetler geliştirmek için kullanılabilir. Hedonizm eğilimi dürtüsel satın almaya yol açabilir, çünkü 
insanlar satın alma ve maddi mülk edinme eylemi yoluyla zevk arayabilirler. Ancak, bu tür tüketim genellikle 
aşırı harcama ve mali zorlanma gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Buna karşılık bilinçli tüketim, ihtiyaç, 
sürdürülebilirlik ve kişisel refah üzerindeki etki gibi faktörleri göz önünde bulundurarak kişinin satın alma 
kararlarında daha kasıtlı ve bilinçli olmasını içerir. Geçmiş çalışmalar bu kavramlar arasında bir ilişki 
olduğunu, hazcı eğilimlerin potansiyel olarak plansız satın almaya, bilinçli tüketimin ise potansiyel olarak daha 
bilinçli satın alma kararlarına yol açtığını göstermektedir. Bu çalışmada uyarılma, iyi oluş, hedonizm 
kavramlarının bilinçli tüketim ile olan ilişkisini ve plansız satın alma üzerindeki potansiyel etkilerini belirlemek 
amaçlanmaktadır. Araştırma için tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi 
kullanılarak, çevrimiçi anket yöntemiyle toplam 397 kişiden veri toplanmıştır. Elde edilen verilere IBM SPSS 
ve SmartPLS programları aracılığıyla frekans dağılımı, aritmetik ortalama, ölçüm modeli ve yapısal model 
testleri uygulanmıştır. Çalışma sonuçları; bilinçli tüketim, uyarılma ve hedonizm gibi psikolojik faktörlerin, 
plansız satın alma üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkileri olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, tüketici 
davranışını anlamak ve daha sürdürülebilir ve bilinçli tüketim alışkanlıklarını teşvik etmek için müdahaleler 
geliştirmek açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. 
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The Interplay of Hedonism, Mindful Consumption, and Impulsive Buying: 
Insights from Consumer Psychology 

Selçuk Yasin YILDIZ 1 

Abstract 

Consumer psychology is a field of study that investigates the psychological factors that influence consumer 
behavior and decision-making. Understanding consumer psychology is essential for various stakeholders, 
including marketers, advertisers, and policymakers, as it helps to identify the factors that drive consumer 
behavior and develop effective strategies for influencing and changing it. In addition to understanding the 
psychological factors that influence consumer behavior, consumer psychology also investigates how 
consumers process and use information, such as how they evaluate options, make trade-offs and make 
decisions. This knowledge can be used to design more effective marketing and advertising campaigns and to 
develop more effective products and services that meet the needs and desires of consumers. The tendency 
towards hedonism can lead to impulsive buying, as people may seek pleasure by purchasing and acquiring 
material possessions. However, such consumption can often lead to negative consequences such as 
overspending and financial strain. Mindful consumption, in contrast, involves being more deliberate and 
conscious in one’s purchasing decisions, considering factors such as need, sustainability, and impact on 
personal well-being. Previous studies show a relationship between these concepts and that hedonistic 
tendency leads to impulsive buying, and mindful consumption potentially leads to more conscious 
purchasing decisions. This study aims to determine the relationship between arousal, well-being, and 
hedonism concepts with mindful consumption and their potential effects on impulsive buying. For the 
research, data were collected from a total of 397 people through the online survey method using the 
convenience sampling method, one of the non-random sampling methods. Frequency distribution, 
arithmetic mean, measurement model, and structural model tests were applied to the data obtained through 
IBM SPSS and SmartPLS programs. The study results show that psychological factors such as mindful 
consumption, arousal, and hedonism have statistically significant effects on impulsive buying. These findings 
have implications for understanding consumer behavior and developing interventions to promote more 
sustainable and mindful consumption habits. 

Keywords: Consumer psychology, Mindful consumption, Hedonism, Arousal, Well-being, Impulsive 
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U-Ticaret Perspektifinden Bir Girişimin Değerlendirilmesi: TOGG-Use Case 
Mobility Örneği 

Şafak ALTAY1  

Öz 

Günümüzde kullanıma sunulan teknolojik gelişmeler dahilinde, fiziksel dünya ile dijital olanakların birlikte 
dikkate alınması kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur. Bu açıdan bugünü ve geleceği yakalamak, değişen 
tüketici ihtiyaçlarının farkına önceden varmak oldukça önemlidir. Halihazırda mevcut ve yeni kurulan 
işletmelerin teknolojik gelişmeler ile birlikte tüketici ihtiyaçlarını ele alma yaklaşımları oldukça değerlidir. 
Bilgiyi kullanmak ve bilgiyle teknolojiyi tüketici ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üreten etkili araçlar 
olarak harmonize etmek, son derece yararlı neticeler elde edilmesini kolaylaşacaktır. Bu yaklaşımı benimseyen 
u-ticaret perspektifi ve karakteristik 4u yapısı (her yerde, özel, evrensel, birleşik), işletmeleri ve tüketicilere 
sunmayı amaçladıklarını değerlendirmek için oldukça yararlıdır. Bilginin kesintisiz, yer ve zaman sınırlılığı 
olmadan kullanılabilmesi, yine fiziksel olanakların bilgi ile birlikte kullanılması mevcut perspektifle 
ilişkiliyken, sunulan fiziksel ve bilgisel olanakların ihtiyaçlar doğrultusunda uyumluluğu 4u yapısı ile 
bağlantılıdır. Bu çalışmada yakın zamanda kullanıma sunulacak TOGG girişiminin ve tüketicilere sunulacak 
ekosistemi temsil eden Use Case Mobility yaklaşımının 4u yapıları açısından irdelemek amaçlanmaktadır. 
Çalışma vaka analizi türünde planlanmıştır. TOGG işletmesinin resmî açıklama ve paylaşımları, işletme 
temsilcileri ile yapılan röportajlar, basında yer alan haberler ve içerikler, tanıtım içerikleri, vb. gibi bilgi 
kaynakları referans olarak değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında ortaya konulmak istenen 
ekosistemin 4u yapılarına uygunluğu irdelenecek olup, ileriye yönelik önerilere yer verilecektir. Çalışmada 
örnek olarak seçilen işletmenin mevcut durumunu 4u perspektifinden ortaya koyması ve ileriye yönelik 
yapılabileceklere yer vermesi dolayısıyla önemlidir. Mevcut ve benzer girişimlere ortaya konulan tespitler 
neticesinde katkı sunması beklenebilir. 
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Considering a Enterprise From U-Commerce Perspective: TOGG-Use Case 
Mobility Assessment 

Şafak ALTAY1  

Abstract 

In today's technological developments, it has become an inevitable necessity to consider the physical world 
and digital possibilities together. In this respect, it is very important to catch up with the present and the 
future, and to be aware of the changing consumer needs in advance.  The approaches of existing and newly 
established businesses to address consumer needs along with technological developments are very valuable.  
Using information and harmonizing information and technology as effective tools that produce solutions in 
line with consumer needs will facilitate extremely beneficial results. The u-commerce perspective that takes 
this approach and its characteristic 4u structure (ubiquitous, unique, universal, unison) are very useful for 
assessing businesses and what they aim to offer to consumers.  While the uninterrupted use of information, 
without space and time limitations, and the use of physical facilities together with information are related to 
the existing perspective, the compatibility of the physical and informational opportunities offered in line with 
the needs is related to the 4u structure. In this study, it is aimed to examine the TOGG initiative, which will 
be available soon, and the UsecaseMobility approach, which represents the ecosystem that will be offered to 
consumers, in terms of 4u structures. The study was planned in the type of case analysis. Information sources 
such as official statements and shares of TOGG business, interviews with business representatives, news and 
contents in the press, promotional contents, etc. have been evaluated as references.  In the light of the 
information obtained, the suitability of the ecosystem to the 4u structures will be examined and future 
suggestions will be given. It is important because it presents the current situation of the business chosen as an 
example in the study from the perspective of 4u and includes what can be done for the future. It can be 
expected to contribute to existing and similar initiatives as a result of the findings.  

Keywords: U-commerce, TOGG, Use case mobility, U-constructs 
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Türkiye’de Pandemi Sonrası Kamu Bankaları Ekseninde Dijitalleşme ve 
Sosyal Medyanın Pazarlama Faaliyetlerine Etkisi 

Sercan MOLLAOĞLU 1 

Öz 

Dünya var olduğu günden beri sürekli olarak değişim ve dönüşüm içerisindedir. Bu döngü içerisinde özellikle 
son yüzyılın en büyük sağlık olayı olarak dünyayı saran ve halen devam eden COVID-19 pandemisi karşımıza 
çıkmaktadır. COVID-19 pandemisi dünyada birçok sektörün değişimine yeni yöntem ve stratejiler 
belirlemesine neden olmuştur. Türkiye’de de uzun süreli kapanmalara neden olan salgın bankacılık 
sektörünün pazarlama faaliyetlerine etki etmiş ve sektörde yenilikler ortaya çıkmıştır. Dinamik bir yapıya 
sahip olan bankacılık sistemi pandemi ile beraber; uzun süreli kapanmalar, evden çalışmaya geçilmesi ve 
insanlarının sağlık problemi yaşamamak adına evde kalmaları gibi nedenlerden dolayı sektör yeni arayışlara 
girmiş ve yapılan işlemlerin çoğunu dijitalleştirerek sosyal medya üzerinden pazarlama, ilan reklam vs 
uygulamalara geçilmiştir. Kamu bankalarının 2021 yılı entegre faaliyet raporları sonucu elde edilen verilerde 
pandemi öncesi döneme göre dijital müşteri sayılarında %50-%95 bir artış gözlenmiştir. Mevcut durumda 
kamu bankalarında dijital müşteri ve sosyal medya takipçi sayılarında gözlenen artış, banka şubelerine gidişi 
ve insanların kalabalık ortamlar oluşturmasını azaltmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de kamu bankalarının 
pandemi ile beraber pazarlama faaliyetlerinde aksama yaşanmaması ve müşteriye ulaşmanın sekteye 
uğramaması için yapılanlar ele alınmış olup, özellikle dijitalleşme ve sosyal medya platformunda yaşanan 
değişimlere dikkat çekmeye çalışılmıştır. Bankaların söz konusu pazarlama faaliyetlerinde dijitalleşmenin 
etkisinin ne düzeyde olduğu getirdiği kolaylıkların, değişimlerin, yeniliklerin vs ne incelenerek, 2019-2021 
yılları arası dijital müşteri sayısı nicel verilerle anlatılacaktır. Ayrıca sosyal medya kanalıyla müşteriye ulaşmaya 
çalışan kamu bankalarının pazarlama faaliyetlerinde daha çok hangi sosyal medya araçlarını kullandıklarını ve 
ne kadar takipçileri olduğu da ele alınacaktır. Bu bildiride dijitalleşmenin ve sosyal medya kullanım ve takipçi 
sayısı artışının kamu bankaları ekseninde, pandemi sonrası hayatımıza ne derece etkisinin olduğu nicel veriler 
ve değerlendirmeler yapılarak anlatılacaktır. 
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The Effect of Digitalization and Social Media on Marketing Activities in the 
Axis of Public Banks After the Pandemic in Türkiye 

Sercan MOLLAOĞLU 1 

Abstract 

The world has been in constant change and transformation since its existence. In this cycle, we encounter the 
COVID-19 pandemic, which is the biggest health event of the last century, which surrounds the world and 
still continues. The COVID-19 pandemic has caused many sectors in the world to change and determine new 
methods and strategies. The epidemic, which caused long-term closures in Türkiye, affected the marketing 
activities of the banking sector and innovations in the sector emerged. The banking system, which has a 
dynamic structure, together with the pandemic; Due to reasons such as long-term closures, shifting to 
working from home and people staying at home in order to avoid health problems, the sector has entered into 
new searches and digitalized most of the transactions, marketing, advertisements, etc. applications have been 
started through social media. According to the data obtained as a result of the integrated annual reports of 
public banks for 2021, an increase of 50-95% was observed in the number of digital customers compared to 
the period before the pandemic. In the current situation, the increase in the number of digital customers and 
social media followers in public banks has reduced the number of people going to bank branches and creating 
crowded environments. In this study, it has been discussed what has been done to prevent disruptions in 
marketing activities of public banks in Türkiye along with the pandemic and to avoid interruptions in 
reaching customers, and it has been tried to draw attention to the changes in digitalization and social media 
platforms. The number of digital customers between 2019-2021 will be explained with quantitative data by 
examining the level of effect of digitalization in the said marketing activities of banks, the conveniences, 
changes, innovations, etc. In addition, it will also be discussed which social media tools that public banks try 
to reach customers through social media channels mostly use in their marketing activities and how many 
followers they have. In this paper, the impact of digitalization and the increase in the use of social media and 
the number of followers on our post-pandemic life on the axis of public banks will be explained by making 
quantitative data and evaluations. 

Keywords: Social media, Public banks, Marketing activities, Digitalization and pandemic 
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Drone ile Teslimata Yönelik Algılanan Güvenin Kullanım Niyeti Üzerindeki 
Etkisinde Algılanan Risk ve Ağızdan Ağıza İletişimin Aracılık Rollerinin 

Araştırılması 

İbrahim AYDIN1 
Zübeyir ÇELİK2 

Öz 

Yaklaşık 10 yıl önce drone ile ürün teslimatının yapılacağının açıklanmasından sonra Amazon bu teslimat türünü yoğun 
bir şekilde tanıtmıştır. Walmart ve Amazon 2022 yılında drone ile dağıtım faaliyetlerine başladı. Türkiye’de de ilk olarak 
drone ile ürün teslimatı 2022 yılının son günlerinde gerçekleştirildi. Drone ile teslimatın yakın gelecekte daha fazla şirket 
tarafından ve çok daha sık kullanılması beklenmektedir. Uygulamada drone ile dağıtıma yönelik ilgi, pazarlama 
literatüründe de son birkaç yıldır başlamış ve benzer şekilde gelecek yıllarda bu ilginin katlanarak artması beklenmektedir. 
Özellikle pandemiyle birlikte temassız ödeme, temassız otelcilik gibi insan temasının en aza indirilmeye çalışılması kargo 
sektöründe de yaşanmış ve teslimatlar telefona gelen kodun kuryelere söylenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Pandeminin 
etkisini azalttığı günümüzde de temasın en aza indirilmeye çalışıldığı uygulamalar devam etmektedir. Drone ile teslimatta 
kuryenin de teslimat sürecinde olmaması nedeniyle temassız teslimat daha ileri bir safhaya taşınmıştır. Bu yönüyle 
bakıldığında drone ile teslimat, pandeminin de sosyal ve psikolojik etkilerinin kalıcı bir şekilde toplumda iz bırakacağı 
düşüncesine bağlı olarak şirketler için önemli bir fırsat olacaktır. Bu çalışmada, drone ile teslimata yönelik algılanan 
güvenin kullanım niyeti üzerindeki etkisinde algılanan risk ve ağızdan ağıza iletişimin aracılık rolleri incelenmiştir. 
Yapılan literatür taramasında drone ile teslimata yönelik ilgili çalışmadaki bazı değişkenlerin birbirleri üzerindeki 
etkilerinin çalışılmadığı görülmüştür. Çalışmada yer alan değişkenlerin temassız teslimat bağlamında şirketler için önemli 
öngörüler sunacağı beklenmektedir. Çalışmanın evrenini Türkiye’de yaşayan insanlar oluşturmuştur. Çalışmanın 
örneklemi 260 kişiden oluşmuştur. İnternette verilen bir anket ile ve kartopu örnekleme yöntemiyle veriler toplanmıştır. 
Katılımcılara anket formunu doldurmadan önce drone ile teslimatla ilgili bir video izletilmiştir. Yapısal eşitlik 
modellemesi ile istatistiki analizler yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre algılanan güvenin, ağızdan ağıza iletişim ve 
kullanım niyeti üzerinde olumlu fakat algılanan risk üzerinde olumsuz etkisi olduğu görülmüştür. Algılanan riskin 
kullanım niyeti üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ağızdan ağıza iletişimin ise kullanım 
niyeti üzerinde olumlu etkisinin olduğu görülmüştür. Algılanan güvenin ağızdan ağıza iletişim aracılığıyla kullanım 
niyeti üzerinde etkisinin olduğu ancak algılanan risk aracılığıyla herhangi bir etkisinin olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Elde edilen sonuçlar çerçevesinde drone ile teslimata yönelik tüketicilerde algılanan güvenin arttırılmasının oldukça 
önemli olduğu ifade edilebilir. Algılanan güvenin arttırılması için bu teslimat yönteminin risklerinin teknik olarak en aza 
indirilmesi ve bu teslimat yönteminin güvenilir olduğunun pazarlama iletişimi faaliyetleriyle insanlara anlatılmasının 
oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. 
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Investigation of the Mediating Roles of Perceived Risk and Word of Mouth 
in the Effect of Perceived Trust in with Drone Delivery on Intention to Use 

İbrahim AYDIN1 
Zübeyir ÇELİK2 

Abstract 

About 10 years ago, after it was announced that product delivery will be made by drone, Amazon intensively promoted 
this type of delivery. Walmart and Amazon started their drone delivery activities in 2022. For the first time in Türkiye, 
product delivery by drone was carried out in the last days of 2022. It is expected that drone delivery will be used by more 
companies and very often in the near future. The interest in drone distribution in practice has also started in the 
marketing literature in the last few years, and similarly, this interest is expected to increase exponentially in the coming 
years. Especially with the pandemic, efforts to minimize human contacts such as contactless payment and contactless 
hotel management were also experienced in the cargo sector, and deliveries were made by telling the couriers the code 
received on the phone. Even today, when the effect of the pandemic is reduced, practices in which contact is tried to be 
minimized continue. Because the courier was not in the delivery process during the delivery with the drone, it took the 
contactless delivery to a further stage. From this point of view, it will be an important opportunity for companies, 
depending on the idea that drone delivery and the social and psychological effects of the pandemic will leave a permanent 
mark on society. In this study, the mediating roles of perceived risk and word of mouth in the effect of perceived trust 
in drone delivery on intention to use were investigated. In the literature study, it was seen that the relevant variables for 
drone delivery were not studied. It is expected that the variables to be included in the study will provide important 
insights for companies in the context of contactless delivery. In this context, in this study, important empirical evidence 
will be presented for practitioners and researchers on the use of this new technology. The population of the study 
consisted of people living in Türkiye. The sample of the study consisted of 260 people. Data were collected with a 
questionnaire given on the Internet and snowball sampling method. Before filling out the questionnaire, the participants 
were shown a video about the delivery by drone. Statistical analyzes were made with structural equation modeling. 
According to the findings, it was seen that perceived trust had a positive effect on word of mouth and intention to use 
but had a negative effect on perceived risk. It was concluded that the perceived risk did not have any effect on the 
intention to use. Word of mouth communication was found to have a positive effect on the intention to use. Word of 
mouth communication mediates the impact of perceived trust on the intention to use. But perceived risk not mediated 
the impact of perceived trust on the intention to use. Within the framework of the results obtained, it can be stated that 
it is very important to increase the perceived trust of consumers for drone delivery. In order to increase perceived trust, 
it is thought that it is very important to minimize the technical risks of this delivery method and to explain to people that 
this delivery method is reliable through marketing communication activities. 

Keywords: Drone delivery, Contactless delivery, Perceived trust, Perceived risk, Word of mouth communication, 
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Bu Bluz Size Çok Yakıştı: Çevrimiçi Hazır Giyim Alışverişlerinde Sadakate 
Giden Yol 

Selçuk Yasin YILDIZ1    

Öz 

Çevrimiçi alışveriş hem tüketiciler hem de işletmeler için çok çeşitli faydalar sunarak modern tüketici 
kültürünün giderek daha önemli bir parçası haline gelmiştir. Tüketiciler için çevrimiçi alışveriş, günün veya 
gecenin herhangi bir saatinde internet bağlantısı olan herhangi bir yerden alışveriş yapabildikleri, fiyatları 
kolayca karşılaştırıp yorumları okuyabildikleri ve bir satış görevlisinin baskısı olmadan alışveriş yapabildikleri 
için daha fazla erişilebilirlik, kolaylık ve esneklik sunmaktadır. Bu avantajlar, elbette hazır giyim sektörü için 
de geçerlidir. Denemeden kıyafet satın almanın mümkün olmadığı düşüncesi bugün yerini detaylı beden 
tablolarının yer aldığı, değişim ve iade prosedürlerinin basitleştirildiği bir alışveriş sürecine bırakmıştır. Tüm 
bunların dışında, ödemeye ilişkin kaygılar 3D ödeme sistemleri aracılığıyla bertaraf edilmiş, teslimat süreçleri 
de hızlandırılmıştır. Çevrimiçi alışverişte müşteri memnuniyetini ve sadakatini artıran çok sayıda etken 
bulunmaktadır. Bireyler, çevrimiçi alışveriş yaptıkları platformların kullanıcı dostu olmasını, alışverişin zaman 
almamasını ve istedikleri tüm ürünleri tek sayfada bulmayı beklemektedirler. Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi 
hazır giyim alışverişlerinde ürün çeşitliliğinin, müşteri memnuniyeti ve sadakat niyeti üzerindeki etkilerini 
belirlemektir. Bu amaçla mevcut durumu ortaya koyan tanımsal nitelikte bir araştırma tasarlanmıştır. 
Araştırmada, zaman ve maliyet kısıtları göz önünde bulundurularak, tesadüfi olmayan örnekleme 
yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiş olup, veriler çevrimiçi anket yöntemiyle 
toplanmıştır. Örneklem sayısı, ankette yer alan Likert tipi ifadeler doğrultusunda, minimum 300 olarak 
belirlenmiş, veri toplama sürecinde 471 katılımcıdan elde edilen veriler IBM SPSS ve SmartPLS 
programlarında analize tabi tutulmuştur. Veri analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler; frekans dağılımı, 
aritmetik ortalama, ölçüm modeli ve yapısal model testidir. Araştırma sonucunda ürün çeşitliliğinin müşteri 
memnuniyeti ve sadakat niyeti üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkileri olduğu tespit edilmiştir. 
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This Blouse Looks Great on You: The Road to Loyalty in Online Ready-to-
Wear Shopping 

Selçuk Yasin YILDIZ1   

Abstract 

Online shopping has become an increasingly important part of modern consumer culture, offering many 
benefits for consumers and businesses. For consumers, online shopping provides increased accessibility, 
convenience, and flexibility, as they can shop from anywhere with an internet connection at any time of day 
or night, easily compare prices and read reviews, and make purchases without the pressure of a salesperson. 
These advantages are, of course, also valid for the ready-to-wear sector. The idea that it is impossible to buy 
clothes without trying them on has been replaced by a shopping process in which detailed size tables are 
available, and exchange and return procedures are simplified. Apart from all these, concerns about payment 
have been eliminated through 3D payment systems, and delivery processes have also been accelerated. Many 
factors increase customer satisfaction and loyalty in online shopping. Individuals expect the platforms where 
they shop online to be user-friendly, shopping should not take time, and they expect to find all the products 
they want on a single page. This study aims to determine product variety's effects on customer satisfaction 
and loyalty intention in online apparel shopping. For this purpose, descriptive research was designed to reveal 
the current situation. Considering the time and cost constraints, the convenience sampling method, one of 
the non-random sampling methods, was preferred in the study, and the data were collected by the online 
survey method. The minimum sample size was determined as 300, in line with the Likert-type statements in 
the questionnaire, and the data obtained from 471 participants during the data collection process were 
analyzed in IBM SPSS and SmartPLS programs. Statistical methods used in data analysis are frequency 
distribution, arithmetic mean, measurement model, and structural model test. As a result of the research, it 
was determined that product variety has statistically significant effects on customer satisfaction and loyalty 
intention. 
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COVID-19 Döneminde Türk Kargo (Paket ve Dosya Taşımacılığı) 
Sektöründeki Gelişmeler  

Abdullah Oktay DÜNDAR1  
Halit KAYA2 

Öz 

COVID-19 veya uzun adıyla koronavirüs hastalığı insanları etkileyen, şiddetli solunum yolu rahatsızlıklarına 
neden olan bulaşıcı bir hastalıktır. İlk olarak Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkan hastalık, 
ortaya çıktığından beri, dünya çapında COVID-19 pandemisine sebep olmuştur. Tüm Dünya’da etkili olan 
COVID-19 virüsü, insanoğlunun yaşam biçimlerinde radikal değişikliklere sebep olmuştur. İnsanlar rutin 
yaşam tarzından, hastalıktan korunma odaklı yaşam tarzına geçmiştir. Bu yeni yaşam tarzı içinde, yapılması 
gereken kurallar bütünü içinde maske kullanmak, eldiven takmak, hijyen ve temizliğe önem vermek, toplu 
alanlarda bulunmamak, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmek, alışveriş yaparken yeni önlemler almak gibi 
birçok yeni uygulama bulunmaktadır.  Vaka sayısını azaltmak için geliştirilen bu yaşam tarzı sadece insanların 
hayatını değiştirmemiş ekonomik hayatta da değişimlere yol açmıştır.  Özellikle tedarik zincirinde ürünlerin 
hammaddeden başlayarak, nihai tüketiciye ulaşana kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde kendini 
göstermiştir. Pandemi döneminde uzun süre evlerinde kalan insanlar, ihtiyaçlarını kargo şirketleri aracılığıyla 
temin etmiştir. Böylelikle bu süreç lojistik sektörünün fark edilmeyen önemini daha görünür kılmıştır. Bu 
süreçte artan talebi karşılamak zorunda kalan kargo şirketlerinin yükü artmıştır.   Beklenmedik bu durum 
karşısında emek yoğun olan kargo sektörü talebi karşılayabilmek için birçok problemle karşı karşıya kalmıştır. 
Bu çalışmanın amacı, COVID-19 döneminde Türk kargo sektörünün durumunu ve bu dönemde e-ticaretin 
etkisiyle müşteri davranışlarındaki değişimler çerçevesinde kargo sektörünün genel durumu ortaya koymaktır. 
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Developments in the Turkish Cargo (Package and File Transportation) 
Sector in the COVID-19 Period  

Abdullah Oktay DÜNDAR1  
Halit KAYA2 

Abstract 

COVID-19, or coronavirus disease, with its long name, is an infectious disease that affects people, causing 
severe respiratory diseases. The disease, which first appeared in the city of Wuhan in China's Hubei province, 
has caused a worldwide COVID-19 pandemic since its emergence. The COVID-19 virus, which is effective 
all over the world, has caused radical changes in the way of life of human beings. People have moved from a 
routine lifestyle to a disease prevention-oriented lifestyle. In this new lifestyle, there are many new practices 
such as using masks, wearing gloves, giving importance to hygiene and cleaning, not being in public areas, 
paying attention to social distance rules, and taking new precautions while shopping. This lifestyle, which 
was developed to reduce the number of cases, not only changed people's lives, but also led to changes in 
economic life. It has manifested itself especially in all activities carried out in the supply chain, starting from 
the raw material of the products until they reach the final consumer. People who stayed at home for a long 
time during the pandemic period provided their needs through cargo companies. Thus, this process has made 
the unnoticed importance of the logistics sector more visible. In this process, the burden of cargo companies, 
which had to meet the increasing demand, increased. In the face of this unexpected situation, the labor-
intensive cargo industry faced many problems in order to meet the demand. The aim of this study is to reveal 
the situation of the Turkish cargo sector in the period of COVID-19 and the general situation of the cargo 
sector within the framework of the changes in customer behavior with the effect of e-commerce in this period. 
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COVID-19’un Hayat Sigortası Üretim Oranları Üzerindeki Etkisi 

Hümeyra ÇAPARLAR1   

Öz 

Sigortalı tarafından sigortacıya gelecekte oluşacak risk durumlarında ödeme karşılığında periyodik bir meblağ 
ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmeye dayalı yapılan anlaşmaya sigorta denir. Sigorta, hayat sigortası ve hayat dışı 
sigorta olmak üzere iki ana kategoriden oluşmaktadır. Sigorta sektörü, topladığı prim miktarı, yatırım ölçeği 
ve daha da önemlisi, kişisel ve ticari riskleri karşılamada oynadığı temel sosyal ve ekonomik rol nedeniyle 
ekonominin kilit bir bileşenidir. 2019 yılı sonunda ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 
pandemisi her alanda ciddi şekilde etkisini göstermiştir. Fakat sigorta sektörü, diğer birçok sektörün tersine 
güçlü bir büyüme performansı göstermiştir. Bu salgının etkilediği alanların çokluğuyla, devletlerin kritik 
süreçlerde önemli tedbirler alması gerektiğine yönelik çalışmalar yapmalarının önemini bir kez daha ortaya 
çıkarmıştır. Her ülke salgının olumsuz etkisine karşı, ekonomik ve sosyal tedbirler almıştır. Çalışmada “Salgın 
döneminde, sigorta sektörünün gerçekleşmiş prim üretim tutarları ve teknik kârının (kazançlar) ne oranda 
etkilendiği?” sorusuna cevap aranmıştır.  Çalışmanın amacı, salgının, hayat sigortası primleri üzerindeki 
etkisini araştırmaktır. 2020 ve sonrasında sigorta alanı ile ilgili yapılmış çalışmalar, farklı yöntemler 
kullanılarak analizler yapılmıştır. Araştırmalar sonucunda sigorta prim tutarlarında olumlu artışlar olduğu 
tespit edilmiştir. Bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkı, Türkiye’de ve dünyada COVID-19 öncesi ve sonrası 
belli dönemlerin araştırılması, hayat sigortası prim üretimleri analizine yönelik yapılan ilk çalışmalardan 
biridir. Prim üretim tutarları, dünya ortalamaları ve gelişmiş ülkelerdeki prim üretimi miktarlarıyla dünya 
çapında kabul edilen raporlara göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmada, nicel verilerden 
yararlanılmıştır. Çalışmada, elde edilen bulgularda, raporlar incelendiğinde pandemi sonrasının pandemi 
öncesine göre, prim üretim satışlarının teknik karlarının salgından olumlu yönde etkilenmiş olduğu tespit 
edilmiştir. Çalışma araştırmacılara, konuları için yeni bilgiler sunmaktadır.  
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The Impact of COVID-19 on Life Insurance Production Rates 

Hümeyra ÇAPARLAR1  

Abstract 

The contractual agreement, in which the insured undertakes to pay the insurer a periodic amount in return 
for payment in case of future risk, is called insurance. Insurance consists of two main categories, life insurance 
and non-life insurance. The insurance industry is a key component of the economy due to the premiums it 
collects, the scale of investment and, more importantly, the fundamental social and economic role it plays in 
covering personal and business risks. The COVID-19 pandemic, which emerged at the end of 2019 and 
affected the whole world, has seriously affected all areas. However, the insurance sector, unlike many other 
sectors, showed a strong growth performance. With the multitude of areas affected by this epidemic, it has 
once again revealed the importance of working on the need for states to take important measures in critical 
processes. Every country has taken economic and social measures against the negative impact of the epidemic. 
In the study, "To what extent were the realized premium production amounts and technical profit (earnings) 
of the insurance industry affected during the epidemic period?" The answer to the question has been sought. 
The aim of the study is to investigate the impact of the epidemic on life insurance premiums. Studies 
conducted in the field of insurance in 2020 and beyond, and analyzes were made using different methods. As 
a result of the research, it was determined that there were positive increases in the insurance premium 
amounts. The difference of the study from other studies is that it is one of the first studies to investigate the 
specıfıc periods before and after COVID-19 in Türkiye and in the world, and to analyze life insurance 
premium production. Premium production amounts are compared with world averages and premium 
production amounts in developed countries according to reports accepted worldwide. Quantitative data were 
used in the study. In the findings obtained in the study, when the reports were examined, it was determined 
that the technical profits of the premium production sales were positively affected by the epidemic compared 
to the post-pandemic pre-pandemic. The study provides researchers with new information for the topics they 
will investigate. 
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COVID-19 Pandemisi Sonrası Marka Sadakatine Dair Bir Literatür 
Taraması 

Saim AYDIN1   

Öz 

İçinde bulunduğumuz postmodern dönemin pazarlama açısından en önemli unsurlarından biri müşteri 
memnuniyetidir. Müşteri memnuniyeti bakımından işletmeler daha fazla sadık müşteri kazanmak için marka 
sadakati geliştirmek veya mevcut marka sadakati olan müşterilerini elde tutmak amacıyla çaba sarf etmektedir. 
Ayrıca, tüketicilerin bir markayı tercih etmesinin önemli unsurlarından biri olan marka sadakati, işletmeler 
açısından rekabet avantajı sağlayacak önemli bir araçtır.  Ancak, ekonomik krizler, doğal afetler, küresel 
salgınlar gibi bazı olağanüstü durumlar tüketicilerin marka sadakati dahil olmak üzere küresel anlamda 
piyasanın her alanını etkileyerek tüketicilerin daha ekonomik tercihlere yönelmesine ve panik alışveriş 
yapmasına yol açmaktadır. COVID-19 salgını toplumu ekonomik, sosyal, psikolojik başta olmak üzere 
hayatın her alanında etkilemiştir. Çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalarda tüketicilerin yaklaşık %65’i pandemi 
nedeniyle farklı markalara ve yeni alışveriş yerlerine yöneldikleri tespit edilmiştir. Bu durum pandemi sonrası 
için de kalıcı olma göstergesi olabilmektedir. Yapılan bu çalışmanın amacı Ocak-Aralık 2022 arasında 
yayımlanan çalışmalar göz önüne alınarak pandemi sonrasında marka sadakatinde herhangi bir değişimin olup 
olmadığını tespit etmektir. Çalışma yöntemi olarak, Google Akademi arama motoru üzerinden belirtilen 
tarihler arasında “Marka Sadakati” konulu tarama yapılmış ve tespit edilen 54 adet ampirik çalışma; yazar, 
araştırmanın yapıldığı ülke, araştırmanın yapıldığı sektör, araştırma problemi ve araştırma bulgusu şeklinde 
tasnif edilmiştir. İncelenen çalışmalardan elde edilen sonuçlara bakıldığında marka sadakatinin tüketici satın 
alma davranışında önemli bir unsur olmaya devam ettiği görülmüştür. Ayrıca pazarda tanınmış markaların 
CEO’ları ve araştırma kuruluşlarının bir kısmı marka sadakatinin pandemi döneminde öneminin olmadığını 
vurgularken, bir kısmı ise yapılan çalışmalardan elde edilen bulguların marka sadakatinin COVID-19 
pandemisi sürecinde de tüketici satın alma davranışında önemli bir unsur olmaya devam ettiğini belirtmiştir. 
Marka sadakatinin pandemi sonrasında etkisinin literatürdeki çalışmalar dikkate alınarak incelenmesi 
bakımından çalışma özgündür. Yapılacak olan yeni çalışmalarda araştırmacılara marka sadakatinin tüketicinin 
satın alma davranışına ne yönde etki ettiği ile ilgili, davranış unsurundan dolayı psikoloji alanından uzman 
kişi/kişiler ile birlikte hem nitel hem de nicel olmak üzere daha kapsamlı bir çalışma yapılması önerisi 
sunulmuştur. 
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A Literature Review on Brand Loyalty After the COVID-19 Pandemic 

Saim AYDIN1   

Abstract 

One of the most important elements of marketing in the postmodern era we live in is customer satisfaction. 
In terms of customer satisfaction, businesses strive to develop brand loyalty or retain existing brand loyalty 
customers in order to gain more loyal customers. In addition, brand loyalty, which is one of the important 
elements of consumers to prefer a brand, is an important tool that will provide competitive advantage for 
businesses. However, some extraordinary situations such as economic crises, natural disasters, global 
epidemics affect all areas of the global market, including brand loyalty, and cause consumers to prefer more 
economical choices and panic shopping. The COVID-19 pandemic has affected society in all aspects of life, 
especially economic, social and psychological. In researches conducted in various countries, it has been 
determined that approximately 65% of consumers turn to different brands and new shopping places due to 
the pandemic. This situation can be an indicator of being permanent for the post-pandemic period. The aim 
of this study is to determine whether there is any change in brand loyalty after the pandemic, taking into 
account the studies published between January and December 2022. As a study method, 54 empirical studies 
on “Brand Loyalty” were searched and identified between the dates specified on the Google Academy search 
engine; classified as author, research country, research sector, research problem and research finding. Looking 
at the results obtained from the studies examined, it was seen that brand loyalty continues to be an important 
element in consumer purchasing behavior. In addition, while the CEOs of well-known brands in the market 
and some of the research organizations emphasized that brand loyalty is not important during the pandemic 
period, some of them stated that the findings obtained from the studies carried out, brand loyalty continues 
to be an important element in consumer purchasing behavior during the COVID-19 pandemic. The study is 
unique in terms of examining the effect of brand loyalty after the pandemic, taking into account the studies 
in the literature. In the new studies to be done, it is proposed to the researchers to conduct a more 
comprehensive study, both qualitative and quantitative, with experts from the field of psychology, due to the 
behavioral element, about how brand loyalty affects the purchasing behavior of the consumer. 
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Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Sürecinde Karşılaştıkları Riskler, Zorluklar 
ve Mücadele Yöntemleri: Nitel Bir Alan Araştırması 

Resul GÜLEÇ1 
Fazıl Nazım KAYMAK2 

Öz 

2019 yılında ortaya çıkan COVID-19 salgınının dünyadaki tüm insanları etkilediği görülmüştür. Bu etki, 
bireylerle sınırlı kalmayıp ülkeler, toplumlar ve ekonomiler için ciddi bir tehdit olduğu ortaya çıkmıştır. 
Henüz tam olarak üstesinden gelinememiş olan bu tehdide karşı bilimsel bir yaklaşım ve mücadele yöntemleri 
geliştirmek önemlidir. Salgından en çok etkilenen gruplar arasında COVID-19 ile mücadelede ön safta görev 
yapan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Bu araştırmada sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde karşılaştıkları 
riskler, zorluklar ve bu zorlukları aşmak için geliştirdikleri mücadele yöntemleri incelenmekte ve çözüm 
önerileri getirilmeye çalışılmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi olan mülakat yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırma, Iğdır Tuzluca Devlet Hastanesi’nde salgının ön safında primer olarak görev yapan 
sağlık çalışanlarına yapılmıştır. Araştırma 7 hekim, 5 hemşire, 2 ebe, 1 laboratuvar teknikeri olmak üzere 15 
çalışan üzerinde yüz yüze mülakat yönetimi ile yapılmıştır. Mülakat verileri Maxqda programıyla içerik 
analizine tabi tutulmuştur. Bu analizde katılımcıların ifadelerin frekansları, çözümlemeler, kelime ve kod 
bulutları kullanılarak nitel analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, COVID-19 
sürecinde sağlık çalışanlarını en çok etkileyen faktörlerin, psikolojik ve sosyal etkilerin olduğu, sağlık 
çalışanlarına en çok katkının hijyen ve sağlık bilinci olduğu, sağlık çalışanlarının en çok sıkıntı yaşadığı 
konuların ise kişisel koruyucu ekipman ve bilgi eksikliği olduğu tespit edilmiştir. COVID-19 sürecinde sağlık 
çalışanlarının en çok zorlandığı konulardan olan psikolojik ve sosyal etkiler olduğu görüldüğünden bu konuda 
desteklenmeleri gerekmektedir. COVID-19 ile birlikte sosyal yaşam tarzındaki değişiklikler, psikolojik etkiler, 
ekonomik bozulmaların olduğu, artan iş yükü ve sık tutulan nöbetler ile beraber aile hayatındaki baş gösteren 
sıkıntılar, tükenmişlik, artan kaygı ve endişeli hal durumu, uykusuzluk ve kişisel koruyucu ekipmanların 
yetersizliği salgın döneminin daha sıkıntılı olmasına sebep olduğu görülmüştür. Bu etkiler birlikte 
düşünüldüğünde sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonu için sosyal ortamlar hazırlanması, bulaş 
durumundan dolayı evlerine gidemeyen sağlık çalışanları için aile içi danışmanlık hizmeti almalarının 
sağlanması, kişisel koruyucu ekipmanlarının her zaman ulaşılabilir şekilde tedarik edilmesi ve aile için önemli 
olan çocukların gündüz bakım ve beslenme ihtiyaçlarının sağlanması önerilebilir. 
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Risks, Challenges and Methods of Struggle Faced by Healthcare 
Professionals in the COVID-19 Process: A Qualitative Field Research 

Resul GÜLEÇ1 
Fazıl Nazım KAYMAK2 

Abstract 

It has been seen that the COVID-19 epidemic, which emerged in 2019, affected all people in the world. This 
effect is not limited to individuals, but has emerged as a serious threat to countries, societies and economies. 
It is important to develop a scientific approach and methods of struggle against this threat, which has not yet 
been fully overcome. Among the groups most affected by the epidemic, health workers who work on the 
front line in the fight against COVID-19 are constituted. In this research, the risks and difficulties faced by 
healthcare professionals during the pandemic process and the methods of struggle they have developed to 
overcome these difficulties are examined and solutions are tried to be proposed. In the research, the interview 
method, which is a qualitative research method, was used. The research was carried out on health workers 
who worked as a primary at the forefront of the epidemic in Iğdır Tuzluca State Hospital. The research was 
conducted with face-to-face interview management on 15 employees, including 7 physicians, 5 nurses, 2 
midwives, and 1 laboratory technician. Interview data were subjected to content analysis with the Maxqda 
program. In this analysis, qualitative analyzes were carried out using the frequencies of the participants' 
expressions, analyzes, word and code clouds. When the findings of the study were examined, it was 
determined that the factors that most affected health workers in the COVID-19 process were psychological 
and social effects, the most contribution to health workers was hygiene and health awareness, and the issues 
that health workers had the most trouble were the lack of personal protective equipment and information. 
Since it is seen that there are psychological and social effects, which are among the issues that health workers 
have the most difficulty in the COVID-19 process, they should be supported in this regard. Changes in social 
life style, psychological effects, economic deterioration, increased workload and frequent seizures, as well as 
problems in family life, burnout, increased anxiety and anxious state, insomnia and inadequacy of personal 
protective equipment have made the COVID-19 pandemic process more troublesome. Considering these 
effects together, it is recommended to prepare social environments for the morale and motivation of health 
workers, to provide family counselling services for health workers who cannot go home due to 
contamination, to provide personal protective equipment in an accessible way at all times, and to provide day 
care and nutritional needs of children. 
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Suriyeli Mülteci Girişimciliği ve İnovasyonu Üzerine Bir Araştırma: 
Gaziantep İli Örneği 

Mustafa İsmail ERTÜRK1  
Resul GÜLEÇ2   

Mehmet YILDIRIM3  
Öz 

Türkiye coğrafi ve stratejik konumu, kitlesel iltica hareketlerini içermesi ve göçmenlere barınma sağlaması nedeniyle geniş 
anlamda göç hareketlerinin son noktası olmuştur. Türkiye’nin farklı şehirlerine dağılmış, 3.500.000'den fazla Suriyeli ile 
en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmuştur. İstanbul’dan sonra en çok Suriyeli mülteci Gaziantep’te 
yaşamaktadır. Alan yazın incelmesinde Suriyeli girişimciler üzerine birçok araştırma yapıldığı görülmektedir. Ancak 
Suriyeli girişimcilerin ülke ekonomisine katkı, iç piyasaya getirmiş olduğu yenilik (inovasyon) bağlamında yapılan 
çalışmalara çok rastlanmamaktadır. Bu araştırmanın amacı, Gaziantep’te yaşayan Suriyeli girişimlerin ticari faaliyetleri, 
ekonomik girişimleri, yatırımları, iş piyasasında yaşamış oldukları iş yeri zorlukları, kültürel ve iş uyumu, fırsatlar ve 
yenilik uygulamalarını (inovasyon) belirlemeye yönelik bir araştırma ortaya koymaktır. Bu araştırma Gaziantep ilinde 
faaliyet gösteren 21 Suriyeli mülteci girişimci ile gerçekleştirilmiş olup, çoğunlukla tekstil ve ayakkabı sektöründe iş yapan 
göçmen girişimcilerle röportaj yapılmıştır. Araştırmada nitel analiz tekniği olan içerik analizi türü gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcılara girişimcilik serüvenleri, kültürel adaptasyon ve iş piyasasına uyum üzerine genel sorular yöneltilmiştir. 
Suriyeli mülteci girişimciler ile gerçekleştirilen mülakat sonucunda toplanan veriler MAXQDA nitel analiz programına 
aktarılmıştır. Bu analizde katılımcıların ifadelerin frekansları, çözümlemeler, kelime ve kod bulutları kullanılarak nitel 
analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularına bakıldığında Suriyeli girişimcilerin ilk etapta Türkiye iş piyasasına 
alışmakta zorlandıkları ancak zamanla adapta oldukları söylenebilir. Vatandaşlıklarının olmaması, sürücü belgesi 
denkliğinin olmaması, kanunlar, dil problemi, iş izni ve ruhsatı, piyasalardaki uygulamaları bilmemeleri gibi konularda 
Suriyeli girişimcilerin zorlandıkları söylenebilir. Suriyeli girişimcilerin iş piyasasında karşılaştıkları iletişim, piyasaya ve 
kanunlara uyum gibi zorlukları sebat ve mücadele ile piyasaya uyum sağlayarak üstesinden geldikleri görülmektedir. 
Suriyeli girişimciler için Türkiye’de ticari kanunların olması, ticaret özgürlüğünün olması, geniş bir pazar ve ihracat 
fırsatının olması bir avantaj olabilmektedir. Bu kişilerin beraberlerinde getirdikleri farklı uygulamaların faaliyet 
gösterdikleri sektöre özellikle ayakkabı imalatı ve tekstil sektörüne katkı sağladığı ifade edilmiştir. Ayrıca Suriyeli 
girişimcilerin Arap kültüründen olması Arap ülkeleriyle olan ticarete katkı sağlama potansiyeline sahiptir. Firmaların 
müşterilerinin çoğunluğunu Arap müşteriler oluşturmaktadır. Katılımcıların öneri ve beklentileri genel olarak 
bakıldığında vatandaşlık, sermaye, banka işlemlerinde kolaylık, çalışma izni, teknolojik destek konularına ihtiyaç 
duydukları görülmektedir.  
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A Study on Syrian Refugee Entrepreneurship and Innovation: The Case of 
Gaziantep Province 

Mustafa İsmail ERTÜRK1  
Resul GÜLEÇ2   

Mehmet YILDIRIM3  
Abstract 

Türkiye has been the last point of migration movements in a broad sense due to its geographical and strategic location, 
including mass asylum movements and providing shelter to immigrants. It has become the country hosting the highest 
number of refugees, with more than 3,500,000 Syrians scattered across different cities of Türkiye. After Istanbul, the 
most Syrian refugees live in Gaziantep. In the literature review, it is seen that many researches have been done on Syrian 
entrepreneurs. However, there are not many studies carried out in the context of the contribution of Syrian 
entrepreneurs to the country's economy and the innovation they have brought to the domestic market. The aim of this 
research is to reveal a research to determine the commercial activities, economic initiatives, investments, workplace 
difficulties, cultural and business harmony, opportunities and innovation practices of Syrian enterprises living in 
Gaziantep. This research was carried out with 21 Syrian refugee entrepreneurs operating in the province of Gaziantep, 
and interviews were conducted with immigrant entrepreneurs who mostly do business in the textile and shoe sector. 
Content analysis, which is a qualitative analysis technique, was used in the research. The participants were asked general 
questions on entrepreneurial adventures, cultural adaptation and adaptation to the labor market. The data collected as 
a result of the interviews with Syrian refugee entrepreneurs were transferred to the MAXQDA qualitative analysis 
program. In this analysis, qualitative analyzes were carried out using the frequencies of the participants' expressions, 
analyzes, word and code clouds. Considering the findings of the research, it can be said that Syrian entrepreneurs had 
difficulties in getting used to the Turkish labor market at first, but they adapted over time. It can be said that Syrian 
entrepreneurs have difficulties in issues such as lack of citizenship, lack of equivalence of driver's licenses, laws, language 
problems, work permits and licenses, and not knowing the practices in the markets. It is seen that Syrian entrepreneurs 
have overcome the difficulties they encounter in the labour market, such as communication, compliance with the market 
and the law, by adapting to the market with perseverance and struggle. It can be an advantage for Syrian entrepreneurs 
to have commercial laws, freedom of trade, and a wide market and export opportunity in Türkiye. It was stated that the 
different applications brought by these people contributed to the sector in which they operate, especially to the shoe 
manufacturing and textile sector. In addition, the fact that Syrian entrepreneurs are of Arab culture has the potential to 
contribute to trade with Arab countries. The majority of the customers of the companies are Arab customers. When the 
suggestions and expectations of the participants are examined in general, it is seen that they need citizenship, capital, 
convenience in bank transactions, work permit, technological support.  

Keywords: Syrian entrepreneurs, Innovation, Refugee, Entrepreneurship, Migration 
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Örgütlerde Sosyal İklim Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması 

Perihan EREN BANA1 

Öz 

Örgütlerde sosyal iklimin değerlendirilmesi konusundaki çalışmaların örgüt iklimi kavramının başlangıcını 
oluşturduğu bilinmektedir. Literatürde sonraki süreçte sosyal iklim daha çok eğitim örgütlerinde çalışılmış ve 
öğrencilerin motivasyonu ile öğrenme üzerindeki etkilerine odaklanılmıştır. Bu çalışmada ise daha önce 
hastane çalışanlarının katılımıyla geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan Sosyal İklim Ölçeği için bütün 
sektörlerden çalışanların katılımı sağlanarak ikinci bir çalışma yapılması ve ölçeğin güçlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu çalışma adı geçen ölçek çalışmasının pilot çalışması olup, 205 katılımcı gerçekleştirilmiştir 
Katılımcılar ağırlıklı olarak kadın (%62,9), 36-45 yaş aralığında (%43,4), evli (%64,5), lisans mezunu (%39,7) 
ve orta gelir durumuna sahiptir (%49,7). Çalışmada toplam varyansı %71,2 güvenilirlik değeri %91 olan sekiz 
boyut elde edilmiştir. Bu boyutlar sırasıyla; örgütsel destek, etik, kişiler arası ilişkiler, olumlu bireysel tutum, 
dayanışma, iletişim, iş dışı ilişkiler ve olumsuz bireysel tutum şeklindedir. Boyutlara ait varyans değerleri; 17,6; 
12,5; 10,9; 8,0; 7,0; 6,5; 5,6 ve 3,7; güvenilirlik değerleri ise sırasıyla; 0,96, 0,92, 0,91, 0,85, 0,91, 0,91, 0,88 ve 
0,71’dir. Ölçek toplam puanı ile alt boyutlar arasında genel olarak orta düzeyde korelasyon olduğu 
görülmektedir. Boyutlar arasında daha güçlü sayılabilecek korelasyonlar ise iletişim ve etik (r= 0,69) ile 
dayanışma ve kişiler arası ilişkiler arasındadır (r=0,69). Gruplar arası karşılaştırmalarda test seçimi için basıklık 
ve çarpıklık değerlerinin ±1,5 aralığında olmasına göre karar verilmiştir. Basıklık veya çarpıklık değeri >1.5 
olan değişkenler için nonparametrik testler uygulanmıştır. Yapılan gruplar arası karşılaştırmalarda iki boyutta 
gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuş, diğer gruplar arası karşılaştırmalarda anlamlı bir farklılaşma 
görülmemiştir. Yaş grupları arasındaki gruplar arası karşılaştırmalarda (ANOVA) olumsuz bireysel tutum 
boyutunda 18-25 yaş grubunun 36-45 yaş grubuna göre olumsuz yönde 1,01 ortalama farkla (F(3,189)= 4,65; 
SH=0,29, p=0,003) anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Gelir durumu açısından olumlu bireysel 
tutum boyutunda farklılaşma görülmüş (Kruskal Wallis), Geliri 5.500 TL’nin altında olanlar, 5.500 ve 8.000 
TL arasında olanlara göre 0,67 farkla olumsuz yönde farklılaşmaktadır (t=-2,99; p=0,028). Çalışmanın 
Türkçe literatürde oldukça sınırlı bir şekilde alınan sosyal iklim kavramı konusunda daha fazla çalışma 
yapılabilmesi için yol gösterici olduğu düşünülmekte ve çalışmanın literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. 
Çalışma için Etik Kurul izni alınmış (2021/12-761), veri analizinde IBM Microsoft SPSS 25.0 kullanılmıştır. 
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Social Climate in Organizations Scale Validity and Reliability Study 

Perihan EREN BANA1 

Abstract 

It is known that studies on the evaluation of social climate in organizations constitute the beginning of the 
concept of organizational climate. In the next period in the literature, social climate was studied mostly in 
educational organizations and focused on the motivation of students and its effects on learning. In this study, 
it was aimed to make a second study and strengthen the scale by ensuring the participation of employees from 
all sectors for the Social Climate Scale, which was previously studied for validity and reliability with the 
participation of hospital employees. This study is the pilot study of the aforementioned scale study and 205 
participants were realized. Participants were predominantly female (62.9%), age range of 36-45 (43.4%), 
married (64.5%), undergraduate (39.7%) and has a middle-income status (49.7%). Eight dimensions with a 
total variance of 71.2% and a confidence value of 91% were obtained in the study. These dimensions are 
respectively; organizational support, ethics, interpersonal relations, positive individual attitude, solidarity, 
communication, non-work relations and negative individual attitude. Variance values of dimensions; 17.6; 
12.5; 10.9; 8.0; 7.0; 6.5; 5.6 and 3.7; reliability values are respectively; 0.96, 0.92, 0.91, 0.85, 0.91, 0.91, 0.88 
and 0.71. It is seen that there is a moderate correlation between the total score of the scale and the sub-
dimensions. The stronger correlations between the dimensions are between communication and ethics (r= 
0.69) and solidarity and interpersonal relations (r=0.69). In the comparisons between the groups, it was 
decided that the kurtosis and skewness values were within the range of ±1.5 for the test selection. 
Nonparametric tests were applied for the variables with a kurtosis or skewness value >1.5. In the comparisons 
between the groups, the difference between the groups in two dimensions was found to be significant, but 
there was no significant difference in the comparisons between the other groups. In intergroup comparisons 
(ANOVA) between age groups, in the dimension of negative individual attitude, the 18-25 age group has a 
negative 1.01 mean difference compared to the 36-45 age group (F(3.189)= 4.65; SH=0.29, p=0.003 ) were 
found to differ significantly. In terms of income status, there was a positive differentiation in the dimension 
of individual attitude (Kruskal Wallis). The study is thought to be a guide for further studies on the concept 
of social climate, which is very limited in Turkish literature, and it is expected that the study will contribute 
to the literature. Ethics Committee approval was obtained for the study (2021/12-761), and IBM Microsoft 
SPSS 25.0 was used for data analysis.  
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PSI ve TOPSIS Yöntemleri ile Personel Seçimi 

Beyza KADIOĞLU1 
İrem İLÇİN2  

Kenan ORÇANLI3  
Öz 

Günümüz rekabetçi iş ortamında küreselleşmenin neden olduğu bilgi ve teknolojideki gelişmeler, işletmeleri 
ve kurumları daha nitelikli insan kaynağına sahip olmaya zorlamaktadır. İşe alım süreçlerinde personel 
seçiminin yönetilmesi, seçim sürecinin başarıyla gerçekleştirilmesi, en uygun adayın işe alınması işletmelerin 
temel hedeflerinden birisi haline gelmiştir. İşe alım süreçlerinde yapılan yüz yüze görüşmeler işe alınacak 
adaylar hakkında bazı bilgilere sahip olmaya olanak tanımaktadır ancak bunun yanında bazı nicel 
değerlendirmeye esas olacak bazı verilere de ihtiyaç duyulabilmektedir. Dolayısıyla yüzyüze görüşmede elde 
edilen bilgiler ışığında verilecek kararın nicel karar yöntemleri ile de desteklenmesi gerekir. Yapılan çalışmada 
personelin işe alım sürecinde çok kriterli karar verme yöntemlerinden iki yöntem (TOPSIS, PSI ve Borda 
Sayım Yöntemi) hibrit bir şekilde kullanılarak bir karar modeli oluşturulmaya çalışılmış, önerilen karar modeli 
bir üniversitede araştırma görevlisi (10 aday) alımında örnek olarak uygulaması gösterilmeye çalışılmış ve elde 
edilen sonuç Türkiye’de bulunan birçok üniversitede uygulanan mevcut yöntem (ağırlıklı toplama yöntemi) 
ile karşılaştırılmıştır. PSI ve TOPSIS sayesinde veriler kontrol altında tutularak karar sonucunu kolay ve çabuk 
elde edilebilmektedir. Çalışmada kullanılan veriler, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 
anabilim dalı Araştırma Görevlisi Kadroları için yapılan giriş sınavından (Kriterler: ALES, KPDS/ÜDS, lisans 
ve giriş sınavı) elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda önerilen karar modeli ile ağırlıklı toplama yöntemindeki 
birinci sıradaki adayın aynı olduğu ancak önerilen karar modelindeki sıralamanın ağırlıklı toplama 
yöntemindeki sıralamaya göre genel olarak değiştiği tespit edilmiştir. Önerilen model genel bir karar modeli 
olmasından dolayı bütün personel seçimi karar süreçlerinde uygulanabilir. 
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Personel Selection with PSI and TOPSIS Methods 

Beyza KADIOĞLU1 
İrem İLÇİN2  

Kenan ORÇANLI3  
Abstract 

In today's competitive business environment, developments in information and technology caused by 
globalization force businesses and institutions to have more qualified human resources. Managing the 
personnel selection in the recruitment processes, carrying out the selection process successfully, recruiting the 
most suitable candidate has become one of the main objectives of the enterprises. Face-to-face interviews 
during the recruitment processes allow to have some information about the candidates to be recruited, 
however, some data that will be the basis for some quantitative evaluation may also be needed. Therefore, the 
decision to be made in the light of the information obtained in the face-to-face interview should also be 
supported by quantitative decision methods. In the study, a decision model was tried to be created by using 
two methods (TOPSIS, PSI and Board Count Method) in the recruitment process of the personnel in a 
hybrid way, the application of the proposed decision model was tried to be shown as an example in the 
recruitment of research assistants (10 candidates) in a university. The result obtained was compared with the 
current method (simple weighted additive method) applied in many universities in Türkiye. Thanks to PSI 
and TOPSIS, the data can be kept under control and the decision result can be obtained easily and quickly. 
The data used in the study were obtained from the entrance exam (Criteria: ALES, KPDS/UDS, 
undergraduate and entrance exam) held for the Research Assistant Staff of the Department of English 
Language and Literature, Faculty of Education, Fırat University. As a result of the study, it has been 
determined that the proposed decision model and the first candidate in the weighted aggregation method are 
the same, but the order in the proposed decision model generally changes according to the order in the simple 
weighted additive method. Since the proposed model is a general decision model, it can be applied in all 
personnel selection decision processes. 
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Z Kuşağı Aidiyet Duygusu ve İş Tatmini İlişkisi: Yatak Sektöründe Bir 
Araştırma 

Ebru AYKAN1 
  Fatma KOCATÜRK2 

Öz 

Günümüz şartlarında çalışanların aidiyet duygusu işverenler için önemli bir yer tutmaktadır. Çalışanlar 
üzerindeki bu psikolojik baskı, işletmelerde personel devir hızının artmasına sebep olduğu gibi ayrıca 
çalışanlarda da iş tatminsizliğine ve performans düşüklüğüne neden olmaktadır. İşletmelerin en değerli 
kaynağı olan işgörenlerin kalıcı olabilmesi için onların yaşadığı problemleri çözmek adına İnsan Kaynakları 
Yönetimi tarafından yapılan çalışmalar ile koşullar iyileştirilmeye ve personelin iş tatmini artırılmaya 
çalışılmaktadır. Bu çalışmada da özel bir işletmede Z kuşağı çalışanlarının iş tatmini ve aidiyet duygusu 
arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmaktadır. Araştırma Kayseri’de faaliyet gösteren ve yatak üreten bir 
işletmenin Z kuşağı çalışanları üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmış ve 
anket formu; demografik özellikler, aidiyet duygusu ve iş tatmini ölçeği olmak üzere üç kısımdan oluşmuştur. 
Çalışmanın evrenini işletmede görev yapan 400 Z kuşağı çalışanı oluşturmuş bu çalışanlardan 262’sine 
ulaşılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, korelasyon analizi ve regresyon 
analizi kullanılmıştır. Korelasyon ve regresyon analizi sonuçlarına göre aidiyet duygusu ile iş tatmini arasında 
pozitif yönlü anlamlı ve zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Öncelikli olarak bu çalışma zaman aralığının kısıtlı 
olmasından dolayı Kayseri’de bulunan ve yatak sektöründe faaliyet gösteren özel bir işletme ile 
sınırlandırılmıştır. Bu nedenle daha net verilere ulaşmak için farklı sektörlerdeki işletmelerde de benzer 
çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma farklı sektörlerde hizmet veren işletmelerle 
yapıldığında karşılaştırmalı sonuçlar elde edilebilecektir. Dijital Kuşak olarak da adlandırılan Z kuşağı 
bireyleri, tüm olgularda, teknolojiyi yüksek performansta kullanmayı tercih ederler. Bu kuşağın örgüte 
bağlılığını arttırabilmek için öğrenme ve kendilerini geliştirme uygulamalarını dijital platformlara entegre 
etmek işletmeler için büyük bir artı sağlayacaktır.  
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The Relationship of  Z Generation Feeling and Job Satisfaction: A Study in 
the Bedding Industry 

Ebru AYKAN1 
  Fatma KOCATÜRK2 

Abstract 

In today's conditions, employees' sense of belonging plays an important role for employers. This 
psychological pressure on the employees causes an increase in the personnel turnover rate in the company and 
causes job dissatisfaction and low-performance rate in the employees. Human Resources carried out studies 
related to solving the problems experienced by the employees, who are the most valuable resource of the 
company, and try to improve the conditions regarding the job satisfaction of the personnel. This study aims 
to determine the relationship between job satisfaction and the sense of belonging of Z-generation employees 
in a private enterprise. The research was carried out in terms of the Z-generation employees of a mattress 
company operating in Kayseri. The questionnaire form was used as a data collection tool and the 
questionnaire form, demographic characteristics, a sense of belonging, and a job satisfaction scale. The 
universe of the study consisted of 400 Z-generation employees working in the enterprise, and 262 of these 
employees were reached. Descriptive statistical methods, correlation analysis, and regression analysis were 
used in the analysis of the obtained data. According to the results of the correlation and regression analysis, a 
positive, significant, and weak relationship was found between the sense of belonging and job satisfaction. 
First, this study is limited to a private enterprise operating in the mattress sector in Kayseri due to the limited 
time interval. For this reason, it is necessary to carry out similar studies in businesses in different sectors in 
order to reach clearer data. Comparative results can be obtained when the study is conducted with companies 
serving in different sectors. Generation Z individuals, also called the Digital Generation, prefer to use 
technology with high performance in all cases. In order to increase the commitment of this generation to the 
organization, integrating learning and self-development practices into digital platforms will provide a big plus 
for businesses. 
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Küreselleşme ve Teknolojik Gelişmeler Perspektifinden Örgütsel Stres ve 
Performans İlişkisi 

Cumali KILIÇ1   

Öz 

Bulunduğumuz çağda, bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler örgütsel yaşantı da dâhil olmak üzere 
hayatın her alanında önemli bir etkiye sahip olmaya başlamıştır. Günümüzde, bireylerin ve örgütlerin maruz 
kaldıkları stres kaynakları da artmakta, bireyler sürekli bir değişim içerisinde olan endüstriyel gelişmelerin ve 
diğer durumların etkisiyle günlük yaşantılarının büyük bölümünü işle ilgili faaliyetleri düşünerek 
geçirmektedir. Bu durum kaçınılmaz olarak bireyleri fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz yönde etkilemekte, 
örgütsel anlamda stres faktörü olarak karşılaşılan diğer durumlar da eklenince bireylerin ve buna bağlı olarak 
örgütlerin olumsuz stresten etkilenme düzeyleri artabilmektedir. Çalışanlar, örgütlerin içerisinde bulunduğu 
teknolojik dönüşüm ve adaptasyon sürecinden olumsuz etkilenebilirken, teknoloji kaynaklı stres çalışanların 
yeniliklere ayak uydurması esnasında performansları üzerinde etkili olmaktadır. Bu araştırmada da, 
çalışanların stres düzeylerinin boyutlandırılarak incelenmesi ve bu durumun çalışan performansına etkisi 
küreselleşme ve teknolojik gelişmeler perspektifinden ele alınmıştır. Araştırma katılımcılarına çalışma amaçları 
doğrultusunda bilgi toplamak amacıyla özel sektörde faaliyette bulunan bir işletmede farklı rol ve 
pozisyonlarda görev yapan çalışanlarla yarı yapılandırılmış görüşme uygulaması yapılmıştır. Uygulama 
sonucunda çalışanların örgütsel stres düzeyi ve boyutları tespit edilmeye çalışılmış, bu durumun çalışan 
performansına etkisi araştırılmıştır. Yapılan analizler neticesinde ise, örgütsel stresin çalışan performansını 
bireysel ve örgütsel açıdan birçok yönden etkilediği ve aralarında anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Stres, örgütsel stres, Çalışan performansı, Küreselleşme, Teknolojik gelişmeler 
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The Relationship Between Organizational Stress and Performance From 
Globalization and Technological Developments Perspective 

Cumali KILIÇ1   

Abstract 

Information and communication technology advancements in our day have started to have a big influence 
on every element of life, including organizational life. People spend the majority of their daily lives thinking 
about work-related tasks with the impact of industrial advances and other conditions that are in continual 
change, and the sources of stress to which individuals and organizations are subjected are also rising. When 
other scenarios that are experienced as organizational stress factors are added, the degree of people and 
organizations that will be negatively affected by stress may increase. This condition will unavoidably have a 
negative physical and psychological effect on individuals. While the technological transformation and 
adaptation process that businesses are going through may have a negative influence on employees, 
technology-induced stress has an impact on how effectively people perform while keeping up with 
innovations. The measurement of employee stress levels and the impact of this circumstances on employee 
performance are explored in this study from the perspectives of globalization and technological 
developments. In order to gather data for the study's objectives, semi-structured interviews were held with 
personnel in various roles and positions at a company that operates in the private sector. As a result of the 
application, the organizational stress level and dimensions of the employees were tried to be determined, and 
the effect of this situation on the employee performance was explored. After analysis, it was shown that there 
is a strong correlation between organizational stress and employee performance in both individual and 
organizational contexts. 

Keywords: Stress, Organizational stress, Employee performance, Globalization, Technological 
developments 
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Yeni Güvenlik Tehditleri ve Ülkeleri İstikrarsızlaştırma Çalışmaları: İran 
Üzerinden Bir İnceleme 

Hatice DÖNMEZ1   

Öz 

Soğuk Savaş Döneminin sonuna kadar askeri alanla sınırlı olan güvenlik olgusu küreselleşmenin ortaya 
çıkardığı yeni tehditlerle birlikte bir dönüşüm sürecine girmiştir.  Bu yeni dönemde ülkelerin güvenliğini 
tehlikeye atan en önemli tehdit artık askeri alana özgü olan “savaş” değil “istikrarsızlık” olmuştur. Bu açıdan 
küresel güç mücadelesinde ülkelerin en sık başvurduğu yöntemlerden biri rakip ülkeyi istikrarsızlaştırma 
faaliyetleri ile etkisiz hale getirmek olmuştur. Yeni bir güvenlik sorunu olarak ülkelerin istikrarsızlaştırılmasını 
konu edinen bu çalışmada istikrarsızlaştırma faaliyetleri İran üzerinden ele alınmıştır. Bu bağlamda ülkelerin 
istikrarsızlaştırılmasında etkili olan unsurların neler olduğu ve ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel 
özellikleri ile tarihsel geçmişlerinin ülkelerin istikrarsızlaştırılmasında ne ölçüde etkili oldukları, araştırmanın 
temel sorularını oluşturmaktadır. Sorular doğrultusunda İran’ın sahip olduğu siyasi, sosyal, ekonomik, askeri 
vb. özellikleri üzerinden nasıl istikrarsızlaştırılabileceğini ortaya koymayı amaçlayan çalışmada doküman 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Giriş kısmı haricinde üç bölümden oluşan çalışmada öncelikle güvenlik 
kavramı ve yeni güvenlik tehditlerinin neler olduğundan bahsedilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında İran’ın 
tarihsel geçmişi ile siyasi, sosyal, ekonomik ve coğrafi özellikleri hakkında bilgi verildikten sonra analiz kısmını 
oluşturan üçüncü bölümde ise ikinci bölümde verilen bilgiler ışığında İran’ı istikrarsızlığa sürükleyebilecek 
risk unsurları tespit edilerek bu unsurların düşman ülkeler tarafından ülke aleyhine nasıl kullanılacağı üzerine 
bir değerlendirmede bulunulmuştur.  
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New Security Threats and Stabilization of Countries: A Study on Iran 

Hatice DÖNMEZ1   

Abstract 

The security phenomenon, which was limited to the military field until the end of the Cold War Period, has 
entered a transformation process with the new threats posed by globalization. In this new era, the most 
important threat that endangered the security of countries is now "instability", not the "war" specific to the 
military field. In this respect, one of the most common methods used by countries in the global power struggle 
has been to neutralize the rival country with destabilizing activities. In this study, which deals with the 
destabilization of countries as a new security problem, destabilization activities are handled through Iran. In 
this context, the main questions of the research are what are the factors that are effective in the destabilization 
of the countries and to what extent the political, social, economic and cultural characteristics of the countries 
and their historical backgrounds are effective in the destabilization of the countries. In line with the questions, 
the political, social, economic, military, etc. that Iran has. The document analysis method was used in the 
study, which aims to reveal how it can be destabilized through its features. Apart from the introduction, the 
study, which consists of three parts, firstly talks about the concept of security and what new security threats 
are. In the second part of the study, after giving information about Iran's historical background and political, 
social, economic and geographical features, in the third part, which constitutes the analysis part, the risk 
factors that may lead Iran to instability are determined in the light of the information given in the second 
part, and how these elements will be used against the country by the enemy countries an assessment has been 
made.  

Key Words: Security, threat, destabilization, Iran 
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 İHA ve SİHA’ların Gelişimi ve Silahlanma Yarışı 

Yunus Emre KARACA1  
Öz 

Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana hava gücü devletler açısından önemini korumaktadır. Hava gücü 
devletlere savaş alanında saldırı, keşif ve hareketlilik gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu sebeple askeri 
havacılık alanında devletler bir yarış içerisindedir. 11 Eylül terör saldırıları sonrası Amerika’nın ilk kez insansız 
hava araçlarını Bush’un “teröre karşı savaş” stratejisi doğrultusunda Afganistan’da kullanması son yirmi yıldır 
askeri havacılık alanında ilginin insansız sistemler üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Amerika 
haricinde günümüzde İsrail, Çin ve Fransa gibi ülkelerin insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava 
araçları (SİHA) teknolojisi alanında önemli ilerlemeler sağladığı bilinen bir gerçektir. Son yıllarda Türkiye ve 
İran gibi ülkeler de bu alanda hem kendi savunma ihtiyaçlarını karşılamak hem de bu teknolojileri diğer 
uluslara ihraç etmek gibi politik ve ekonomik kazanç elde etme amacı gütmektedirler. İHA ve SİHA’lar son 
çatışma bölgelerinde askeri açıdan dikkat çeken gelişmelere imza atmıştır. Karabağ ve Rusya-Ukrayna 
savaşlarında İHA ve SİHA’ların, Bayraktar TB2, The Heron ve Shahed-136 gibi, askeri açıdan dikkat çeken 
başarısı devletlerin İHA ve SİHA’lara olan ilgisini artırmıştır. Çatışma alanlarında insansız hava araçlarının 
etkili kullanımı devletler arasında İHA ve SİHA alanında silahlanma yarışının artmasına neden olmuştur. 
Özellikle, devletler arasındaki gerginliklerin yüksek olduğu bölgelerde yer alan ülkeler İHA ve SİHA üreten 
ülkelerden bu silahları ihraç etmek için diplomatik görüşmeler gerçekleştirmektedirler. Bu çalışma özellikle 
son gelişmeler ışığında uluslararası sistemde İHA ve SİHA alanında yaşanan silahlanma yarışının sorunlu 
bölgelerde barış ve güvenliğe etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır.  
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Abstract 

Since the First World War, air power has maintained its importance for states. Air power provides states with 
important advantages such as an attack, reconnaissance, and mobility on the battlefield. For this reason, states 
are in a race in the field of military aviation. After the September 11 terrorist attacks, the United States' first 
use of unmanned aerial vehicles in Afghanistan in line with Bush's "war on terror" strategy has led to the focus 
of attention in the field of military aviation on unmanned systems for the last two decades. It is a known fact 
that countries such as Israel, China, and France, apart from America, have made significant progress in the 
field of unmanned aerial vehicles (UAV) and armed unmanned aerial vehicles (UCAV) technology. In recent 
years, countries such as Türkiye and Iran have pursued political and economic gain in this area, such as 
meeting their own defense needs and exporting these technologies to other nations. UAVs and UCAVs have 
made remarkable military developments in the last conflict zones. The military success of UAVs and UCAVs, 
such as Bayraktar TB2, The Heron and Shahed-136, in the Karabakh and Russia-Ukraine wars has increased 
the interest of states in UAVs and UCAVs. The effective use of unmanned aerial vehicles in conflict areas has 
led to an increase in the arms race between states in the UAV and UCAV. Especially, countries located in 
regions where tensions between states are high are conducting diplomatic negotiations to export these 
weapons from the countries that produce UAVs and UCAVs. This study aims to analyze the effects of the 
arms race in the field of UAV and UCAV in the international system on peace and security in troubled 
regions, especially in light of recent developments. 

Keywords: Arms Race, Security, War, UAV, UCAV 
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Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadelede Belediyelerin Rolü: 
Bir Kamu Politikası Analizi 

Osman KARACAN1 
Öz 

Teknolojinin dünyaya pek çok fayda sağladığı ve yaşam kalitesini yükselttiği yadsınamaz bir gerçektir. Ancak 
birçok olumlu etkisinin yanı sıra teknolojinin gereksiz ve aşırı kullanımının zararları da bulunmaktadır. 
Teknolojinin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı bir bağımlılık türü olup kendini davranışsal bağımlılıklar, oyun 
bağımlılığı, yalnızca sosyal medyada sosyalleşme ve yoğun akıllı telefon kullanımı gibi farklı şekillerde 
gösterebilmektedir. Teknoloji bağımlılığı giderek büyüyen küresel bir sorundur ve bireysel ve toplumsal 
yaşamı tehdit etmektedir. Bu bağımlılık türü fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunlar başta olmak üzere birçok 
ciddi soruna yol açmakta olup özellikle çocukların ve gençlerin fiziki, sosyal, psikolojik ve zihinsel gelişimi 
bakımından önemli sorunlar teşkil etmektedir. Ciddi sorunlara yol açan teknoloji bağımlılığı ile mücadele için 
çeşitli kamu kurumları politikalar geliştirmekte olup bu mücadelede halka en yakın yönetim birimlerinden 
olan belediyelere de önemli görevler düşmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de belediyelerin teknoloji 
bağımlılığı ile mücadelede ne derece gayret sarf ettiğini ve ne tür faaliyetler yürüttüğünü ortaya koyabilmektir. 
Bu çalışmada, örnek olay yöntemine başvurulmakta olup Türkiye nüfusunun üçte birinden fazlasının 
yaşadığı en kalabalık beş ilin büyükşehir belediyelerinin teknoloji bağımlılığı ile mücadeleye yönelik 
politikaları ve faaliyetleri ele alınmaktadır. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya Büyükşehir 
Belediyeleri incelenmekte olup bu belediyelerin stratejik planları, faaliyet raporları, diğer kurumsal raporları 
ve web siteleri incelenerek teknoloji bağımlılığı ile mücadele politikaları ve faaliyetleri analiz edilmektedir. 
Çalışmanın sonuç kısmında ise teknoloji bağımlılığı ile daha etkin ve verimli mücadele konusunda neler 
yapılabileceğine dair çeşitli önerilerde bulunulmaktadır. Araştırma bulguları göstermektedir ki araştırma 
kapsamındaki büyükşehir belediyeleri çeşitli bağımlılıkla mücadele faaliyetleri yürütmekte olup daha çok 
sigara, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığına odaklanmış durumdadır. Teknoloji bağımlılığı ile mücadeleye 
dair faaliyetler ise diğerlerine oranla daha nadir yürütülmekte olup bu konuda daha fazla çaba sarf edilmesi 
gerektiği sonucuna varılmıştır.   
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The Role of Municipalities Struggling with Technology Addiction: 
A Public Policy Analysis 

Osman KARACAN1 
Abstract 

It is an undeniable fact that technology has brought numerous benefits to the world and improved the quality 
of human living. However, in addition to its many positive effects, there are also disadvantages to the 
unnecessary and excessive use of technology. Unconscious and uncontrolled use of technology is a type of 
addiction that can manifest itself in different ways, such as behavioral addictions, internet gaming disorder, 
socializing only on social media and intense smartphone use. Technology addiction is a growing global 
problem and threatens to individual and social life. This type of addiction causes many serious problems, 
especially physical, social and psychological problems. It constitutes significant problems, particularly in 
terms of the physical, social, psychological and mental development of children and young people. Various 
public institutions are developing public policies struggling with technology addiction, which causes serious 
problems, and municipalities, which are the closest administrative units to the public, have important duties 
in this struggle. This study aims to reveal how much effort the municipalities in Türkiye make in the fight 
against technology addiction and what kind of activities they carry out. In this study, the case study method 
is used, and the policies and activities of the metropolitan municipalities of the three most populous cities, 
where more than one-third of the population of Türkiye live, struggling with technology addiction are 
discussed. In this context, Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa and Antalya Metropolitan Municipalities are 
examined, and the policies and activities of combating technology addiction are analyzed by examining their 
strategic plans, annual reports, other official reports and websites. In the conclusion part of the study, various 
suggestions are made about what can be done to combat technology addiction more effectively and 
efficiently. The research findings show that the metropolitan municipalities within the scope of the research 
carry out various addiction-combating activities and mainly focus on cigarette, alcohol and drug addiction. 
Activities to struggle with technology addiction are carried out less frequently than others, and as a result of 
the research, it was concluded that more efforts should be made in this regard. 
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COVID-19 Pandemisinin İnsan Ticareti Üzerindeki Etkileri 

Selçuk KOCA1    
Öz 

İnsan ticareti, mağdurlarını sömürerek ucuz iş gücü ve düşük maliyetli üretim sağlamayı amaçlamaktadır. Uluslararası 
toplumun yüz yılı aşkın süredir insan ticaretini önlemeye yönelik çabalarına rağmen suç halen milyonlarca insanı 
etkilemeye devam etmektedir. Günümüzde insan ticareti, modern kölelik olarak kabul edilmekte, insan ticaretinin, 
dünyanın bazı bölgelerinde geçmişteki köle ticaretinin yerini aldığı görülmektedir. Bu çalışma COVID-19 pandemisinin 
devletlerin insan ticaretiyle mücadelesine, insan ticaretinin yaygınlığına, mağdurlarına ve işletmelere etkisini incelemeyi 
amaçlamaktadır.  COVID-19 pandemisi devletlerin seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı gibi önlemler almasına 
sebep olmuştur. Bu önlemlerin insan ticaretini azaltması beklenirken aksinin gerçekleştiği birçok uluslararası örgütün, 
devletlerin ve sivil toplum örgütlerinin raporlarında görülmektedir. Pandemi döneminde, risk altındaki grupların 
savunmasızlığı artmış bu durum da insan ticaretinde küresel bir artış şeklinde etkisini göstermiştir. Pandemi sebebiyle 
meydana gelen işletmelerin kapanması, işsizlik artışı ve ücretlerdeki düşüş savunmasız grupları insan ticareti açısından 
sömürüye daha da açık hale getirmiştir. Tekstil, tarım, imalat gibi sektörlerde düşük ücretle çalışan birçok insan işini 
kaybetmiştir. İnsan ticaretinin yaygın olduğu bu sektörlerde çalışmaya devam edenler, ekonomik zorluklar yüzünden 
üretim maliyetlerini düşürme ihtiyacının yanı sıra yetkililer tarafından daha az kontrol yapılması nedeniyle daha fazla 
sömürü ile karşı karşıya kalmıştır. İnsan ticareti tuzağından kurtulanlar, COVID-19 pandemisi sırasında insan tacirleri 
tarafından çoğunlukla çevrimiçi olarak hedef alındıklarını bildirmiştir. Pandemi sebebiyle okulların kapanması, aile içi 
şiddetteki artış, evdeki ekonomik istikrarın bozulması ve çocukların bilgisayar başında geçirdikleri sürenin yükselmesi 
sonucu çocukların insan ticaretine karşı savunmasızlıkları artmıştır. Bu durum da başta çevrimiçi çocuk istismarı olmak 
üzere bazı istismar biçimlerinde yükselişe sebep olmuştur. Uzaktan çalışma ise kadınların ve kız çocuklarının çevrimiçi 
ortamlarda hedef alınıp tuzağa düşürülmelerine katkıda bulunmuştur. Devletlerin öncelikleri virüsün yayılmasını 
sınırlamaya yönelik olduğundan insan tacirlerinin operasyonlarını gizlemesi daha kolay hale gelmiş ve bu da kurbanların 
fark edilmesini zorlaştırmıştır. Pandemi döneminde adli makamların faaliyetleri de azaldığı için adalet sisteminde de 
gecikmeler yaşanmıştır. Pandemi, devlet yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bu suçun mağdurlarına temel 
hizmetleri sağlama kapasitelerini de etkilemiştir. Pandemi, insan ticareti mağdurlarının durumunu kötüleştirmiş, zaten 
zor olan mağdurların tespitini daha da zorlaştırmıştır. Mağdurların sağlık hizmetlerine erişimleri ve korunmak için 
imkânları kısıtlı olduğundan virüse yakalanmaları daha kolay olmuştur. Ekonomik kriz nedeniyle daha düşük kâr 
marjlarına sahip işletmelerin kapanması sonucu piyasanın insan ticareti yoluyla temin edilen ucuz iş gücüne sahip 
işletmelere kalması riski günümüzde halen devam etmektedir. Sonuç olarak devletlerin pandemi kısıtlamalarının 
hafiflediği günümüzde işletmeleri daha sıkı denetlemesi, insan ticaretiyle mücadele eden sivil toplum kuruluşlarını 
desteklemesi, göçmenler gibi dezavantajlı grupların hukuki yardıma erişimlerini kolaylaştırması, insan ticareti 
mağdurlarını tespite yönelik faaliyetlerini arttırması yerinde olacaktır. 
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Impacts of the COVID-19 Pandemic on Human Trafficking 

Selçuk KOCA1   
Abstract 

Human trafficking aims to provide cheap labor and low-cost production by exploiting its victims. Despite the efforts of 
the international community to prevent human trafficking for over a century, crime still affects millions of people. 
Today, human trafficking is considered as modern slavery, with human trafficking appearing to replace the slave trade 
of the past in some regions of the world. This study aims to examine the impact of the COVID-19 pandemic on states’ 
fight against human trafficking, the prevalence of human trafficking, its victims and businesses. The COVID-19 
pandemic has caused states to take measures such as travel restrictions and curfews. While these measures are expected 
to reduce human trafficking, it is seen in the reports of many international organizations, states and non-governmental 
organizations that the opposite is true. During the pandemic period, the vulnerability of risk groups has increased, which 
has had an impact in the form of a global increase in human trafficking. The rise in unemployment , the fall in wages 
and closure of businesses due to the pandemic has made vulnerable groups even more vulnerable to exploitation in terms 
of human trafficking. Many people working for low wages in sectors such as textile, agriculture and manufacturing lost 
their jobs. Those who continued to work in these high-trafficking industries faced greater exploitation due to the need 
to reduce production costs due to economic difficulties, as well as less control by the state authorities. Trafficking 
survivors have reported that they were mostly targeted online by traffickers during the COVID-19 pandemic. Children’s 
vulnerability to human trafficking has increased as a result of the closure of schools due to the pandemic, the increase in 
domestic violence, the deterioration of economic stability at home and the increase in the amount of time that children 
spend online. This has led to a rise in some forms of abuse, especially online child abuse. Remote work has also 
contributed to the targeting and entrapment of women and girls online. As states’ priorities are to limit the spread of the 
virus, it has become easier for traffickers to conceal their operations, making it harder for victims to be identified. As the 
activities of the judicial authorities decreased during the pandemic period, there were also delays in the justice system. 
The pandemic has also affected the capacity of government authorities and non-governmental organizations to provide 
basic services to victims of this crime. The pandemic has worsened the situation of victims of human trafficking, making 
identification of the victims even more difficult. It has been easier for the victims to get infected because their access to 
health services and opportunities for protection are limited. Because of the closure of businesses with lower profit 
margins due to the economic crisis, the risk that the market will be left to businesses with cheap labor provided through 
human trafficking still continues today. As a result, it would be appropriate for states to control businesses more tightly, 
to support non-governmental organizations fighting against human trafficking, to facilitate access to legal aid for 
disadvantaged groups such as immigrants, and to increase their activities to identify victims of human trafficking. 
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“Kriz Momentlerinde Refah Devletinin Devamlılığı ve Değişimi” Tematik 
Bağlamında Amerikan Siyasal Gelişim Okulu İncelemesi 

Kerem Cevdet KURAL1  

Öz 

2. Dünya Savaşı sonrasında siyaset bilimi araştırmalarında hakim olan davranışçı ve nicel yöntemlere bir alternatif olarak 
ortaya çıkmış olan ve önemli temsilcisinin siyaset bilimi analizlerine “devleti geri çağıran” Theda Skocpol olduğu yeni 
kurumsalcılık akımının bir alt disiplini olarak değerlendirilebilecek tarihsel kurumsalcı yaklaşım, geçtiğimiz birkaç on yıl 
içerisinde siyaset bilimine özellikle iktisadi, siyasal ve toplumsal kriz momentlerinde refah devleti reflekslerini inceleyerek 
yenilikçi metodolojik araçlar sunan yaklaşımlar getirmiştir. Amerikan Siyasal Gelişim (APD – American Political 
Development) Okulu da 1980’lerin sonu 1990’ların başında kendisini tarihsel kurumsalcılığa “kardeş” bir proje ve aynı 
zamanda tarihsel kurumsalcılığın da katalizörü olarak görülen rasyonalist kısıtlara karşı bir “entelektüel başkaldırı” olarak 
bu literatürde konumlandırmıştır. Bu çalışmada, APD’nin, kriz dönemlerinin analizi bağlamında göstermiş olduğu 
operasyonel performans değerlendirilecek ve hem derinlikli bir literatür taraması sunulacak hem de odaklanan kriz 
dönemlerine ilişkin çıkarımlar, güncel siyasal tartışmalar bağlamında ortaya koyulacaktır. Tarihsel kurumsalcılar gerçek 
dünya sorunlarını, “akademik içe dönüş”ten özenle kaçınarak, eğitimli halka ve üniversite öğrencilerine bile hitap 
edebilecek araştırmalar ortaya koyarak irdeleyebilmişlerdir. Ancak bu yaklaşım, APD ile başlı başına toparlayıcı bir 
disiplin haline gelmiştir. Modern refah devletinin gelişimi üzerinden yapılmış çalışmalar bu duruma en iyi örneklerdir. 
Bu literatürdeki araştırmacılar, iktisadi düzenlemelerin ve toplumsal provizyonların ulusal sistemlerde ortaya çıkışları, 
çeşitliliği ve dinamiklerini açıklamada, sürerli olarak çok daha keskin ve çok daha kapsamlı açıklamalara erişmişlerdir. 
Literatürün bu başarısının temelinde kuramdan ziyade problem odaklı bir metodoloji büyük rol oynamıştır. Bu 
çalışmalar eşitlik, demokrasi, özgürlük gibi temel normatif meseleleri irdelemiş, ampirik araştırmalar ise tarihsel 
kurumsalcıları seçim kuramcıları ve anket araştırmacıları ile devamlı bir diyaloğa sokmuştur. Bu literatürün problem 
odaklı olması, kuramsal ve metodolojik diyalog ve ortaklıkları özellikle verimli kılan etken olmuş ve birçok kuram ve 
metodoloji odaklı araştırmacı, bu sayede steril paradigma tartışmalarından kaçınabilmiş ve operasyonel bir çıktı ortaya 
koyabilmiştir.  APD aynı zamanda tarihsel sürekliliklerin yanında kritik değişim ve dönüşüm noktalarına dikkat 
çekebilmiş, köklü kurumların yanında tarihsel bağlamın denkleme soktuğu diğer aktörleri de dikkate almış, formel 
kurumların yanında, bir takım yerleşmiş siyasa eğilimleri yada kültürel gelenekleri, toplumsal hareketler ve 
örgütlenmeleri, ve gerekirse bireysel aktörleri de analiz evrenine katmış, güncel bir çok konu ve gelişmenin aslında tarihsel 
olarak, kurumsal ve örgütsel karmaşıklıktan kaynaklanabilecek “niyetlenilmemiş sonuçlar”la da açıklanabileceğini 
göstermiş, ve bu mezo boyuttaki analizleri makro boyuttaki küresel gelişmelerle de ilişkilendirebilmiştir. Dolayısıyla, 
tarihsel kurumsalcıların, formel kurumlara dair yaptıkları genel saptamalar, daha çok devamlılık üzerine kurulu iken, 
yeni dönem APD araştırmacıları, Büyük Buhran, 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, Vietnam Savaşı, Yeni Sol/Yeni Sağ’ın 
yükselişi, Sivil Haklar Hareketi, Yeni Toplumsal Hareketler gibi “kritik kavşaklar” ve bunların getirdiği değişim anlarına 
odaklanmıştır. APD, hem politika yapıcıların hem de araştırmacıların, devletin istihdam ve sağlık gibi konularda cevap 
verebilirlik açısından kurumsal kapasitesini sorguladığı, COVID-19 krizi bağlamında gelinen güncel “kritik kavşak”ta da, 
sahip olduğu incelikli tarihsel analiz boyutu ile bu tartışmalara ışık tutabilecek umut vadeden bir yaklaşım olarak öne 
çıkmaktadır. Bu çalışmada, APD okulu, siyaset bilimi literatüründen kendisine yöneltilen metodolojik eleştiriler de dahil 
olmak üzere, kriz dönemleri ve refah devletinin devamlılık ve değişim unsurlarına getirdiği yorum bağlamında 
incelenecektir. 
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An Analysis of the American Political Development School Under the Theme 
of “Continuity and Change in the Welfare State at Moments of Crises”  

Kerem Cevdet KURAL1  

Abstract  

Historical institutionalism, which can be listed a subdiscipline of the new institutionalism that emerged in the aftermath 
of the Second World war in reaction to the dominant behavioralist and quantitative inclination of contemporary 
political science literature and whose foremost representative came to be Theda Skocpol with her call for “bringing the 
state back in”,  has brought in recent decades, new approaches presenting innovative methodological tools and 
repertoires for the analysis of the reflexes of the modern welfare state in the wake of economic, political and social crises. 
During late 1980s and early 1990s, American Political Development School (APD) established itself as a “sister” project 
within this literature and also as an “intellectual rebellion” to the rationalist limitations which also acted as a catalyst for 
historical institutionalism itself. In this study, the operational performance of APD will be evaluated with regards to 
analyses of moments of crises. An in-depth review of APD literature will be conducted along with an overview of critical 
periods on focus, within the context of current political debates.  Historical institutionalists have succeeded in producing 
scholarships that could easily be addressed to the educated public and even university students, paying special attention 
to avoiding academic navel gazing. However, this approach reached its potential as a full-fledged consolidative discipline 
with the emergence of APD.  Studies conducted on the modern welfare state form the best representatives of this 
achievement. Scholars of this literature, have consistently reached ever sharper and more comprehensive interpretations 
regarding the emergence, variance and dynamics of economic regulations and social provisions at the national level. A 
methodology, problem rather than a theory oriented, had a great role to play in this achievement.  Studies along this line 
have emphasized core normative issues such as equality, democracy, and freedom; while empirical ones brought 
historical institutionalists into an ensuing dialogue with voting theorists and survey researchers.  The problem-oriented 
inclination of this literature, happened to be the primary factor in bringing about fruitful theoretical and methodological 
collaborations. Many scholars of theory and method have evaded sterile disputes and thus succeeded in producing an 
operational output.   APD has also achieved an emphasis on critical junctures of change and transformation, without 
losing sight of historical continuities; a focus on a variety of actors introduced by a specific historical context without 
ignoring deep rooted institutions; an inclusion of some established policy inclinations or cultural traditions, social 
movements and even individual actors, without excluding formal institutions. APD has shown that behind many 
contemporary issues and developments, lies an historical thread following an institutional and organizational complexity 
that resulted in “unintended consequences” and it has also integrated these meso level analyzes to a macro level global 
context. Therefore, while the general outcomes reached by historical institutionalists regarding formal institutions tend 
to emphasize continuities, the new generation of APD scholars paid more attention to the changes brought about by 
such “critical junctures” as the Great Depression, Second World War, Co9ld war, War in Vietnam, the rise of the New 
Left/Right, the Civil Rights Movement, and New Social Movements. APD’s nuanced historical approach could also 
play a pivotal role in our current “critical juncture” brought about by COVID-19 – a time when policy officials and 
scholars are questioning the institutional capacity and responsiveness of the modern welfare state in matters of 
employment and health. In this study, APD will be investigated with a focus on its contribution to analyses of the 
continuities and changes inherent in the welfare state’s response to periods of crisis – the critique it has been facing from 
the political science community at large notwithstanding.    
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Bolşevik Devrimi Sonrası Rus - İran İlişkileri 

Marziye MEMMEDLİ1 
Hilal AKGÜLLER2 

Öz 

XVIII. yüzyılın sonları XIX. yüzyılın başlarında Rus İmparatorluğu’nun yükselişi ve Safeviler Devleti’nin zayıflaması bu 
iki devletin arasında tampon bölge durumundaki Kafkasya’yı kolay işgal edilecek hale sokmaktaydı. Rusya ve İran’ın 
XIX. yüzyılın başlarındaki iki Rus – İran savaşı (1804-1812 ve 1826 savaşları) sonrasında imzaladıkları Gülistan (1813) 
ve Türkmençay (1828) Antlaşmaları’yla Kafkasya’yı işgal etmesi, İran’ı bu devletle komşu haline getirdi. Her iki 
antlaşmanın ağır şartları Rus İmparatorluğu’nu İran’ın kuzey vilayetlerinde söz sahibi yaparak uzun süre bu topraklarda 
İran devletiyle birlikte Rusların da etkili olmasına sebep oldu. Türkmençay Antlaşması’yla Tebriz’de Rus Kazak 
Tugayı’nın kurulması ise bu askeri birliği Rusya’nın İran’ın kuzeyindeki üssü haline getirmekteydi. Rusya’nın İran’daki 
bu girişimleri, XIX. yüzyılın ortalarından itibaren artmıştı. Haliyle bu durum İngiltere’yi de endişelendiriyordu. Zira 
İran, İngiltere için Hindistan sömürgesine giden yol üzerindeydi. Bu açıdan Rusya’nın buradaki faaliyetlerine engel 
olmak isteyen İngiltere, İran ile ilişkilerini arttırma yoluna gitti. Dolayısıyla bu durum İran’da olan Rus-İngiliz rekabetini 
de arttırdı. Ekim 1917’de Petrograd’da Bolşeviklerin hâkimiyete gelmesiyle Rusya ve İran arasındaki ilişkilerdeki Rusların 
üstünlüğü bölgedeki farklı siyasi ve etnik grupların buradaki hâkimiyeti ele geçirmesiyle bitmekteydi. 1917 yılının 
sonlarından itibaren buradaki Rus birliklerini geri çeken Bolşevik yönetimi, İran’a karşı ikiyüzlü politika yürütmekte ve 
bu tarihlerden itibaren İran’da sosyalist devrim yapmak için faaliyete geçmekteydi. 1920’de Bolşeviklerin Hazar filosu 
önce İran’a ait Enzeli, daha sonra ise Reşt şehirlerini işgal etti. İran’daki Kızıl Ordu’nun yardımıyla 1920’de bu bölgede 
Gilan Sovyet Cumhuriyeti kurularak İran merkezi yönetimine karşı ayaklanmış Küçük Han ve yandaşları desteklendi. 
Ancak bir müddet sonra Sovyet Rusya’sının İran’a karşı olan politikasında değişikliklerin olduğunu görebiliriz. Önce 
İran topraklarından askeri birliklerini geri çeken Bolşevikler, aynı zamanda Küçük Han’ı desteklemekten vazgeçerek İran 
merkezi yönetimiyle görüşmelere başladılar. Bu görüşmelerin sonucu olarak 26 Şubat 1921 tarihinde Sovyet Rusya’sının 
Rus İmparatorluğu zamanında İran devletinin aleyhine olan bütün antlaşmalarını sonlandıran ve İran’ın Rusya’ya olan 
bütün borçlarını silen Rusya – İran Dostluk ve İşbirliği Antlaşması imzalandı. Daha sonrasında 1 Ekim 1927’de bu iki 
devlet arasında imzalanan “Tarafsızlık ve Saldırmazlık” Antlaşması’yla Bolşevik yönetimi ve İran devleti ilişkileri 1941 
yılına kadar normal seviyeye geçmişti. 
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Russia – Iran Relations After the Bolshevik Revolution  

Marziye MEMMEDLİ1 
Hilal AKGÜLLER2 

Abstract 

At the end of the 18th century and the beginning of the 19th century, the rise of the Russian Empire and the weakening 
of the Safavid State made the Caucasus, which was a buffer zone between these two states, easily occupied. The 
occupation of the Caucasus by the Treaty of Gulistan (1813) and Turkmenchay (1828), which Russia and Iran signed 
after the two Russian-Iranian wars (1804-1812 and 1826 wars) at the beginning of the 19th century, made Iran a 
neighbour with this state. The harsh conditions of both treaties made the Russian Empire have a say in the northern 
provinces of Iran, causing the Russians to be influential in these lands along with the Iranian state for a long time. The 
establishment of the Russian Cossack Brigade in Tabriz with the Treaty of Turkmenchay made this military unit the 
base of Russia in the north of Iran. These attempts of Russia in Iran had increased since the middle of the 19th century. 
However, this situation also worried England. Because Iran was on the way to the Indian colony for England. In this 
respect, Britain, which wanted to prevent Russia's activities here, went to increase its relations with Iran. Therefore, this 
situation increased the Russian-British rivalry in Iran. With the domination of the Bolsheviks in Petrograd in October 
1917, the supremacy of the Russians in the relations between Russia and Iran ended with the domination of different 
political and ethnic groups in the region. Since the end of 1917, the Bolshevik administration, which had withdrawn the 
Russian troops here, was carrying out a hypocritical policy against Iran and was active to make a socialist revolution in 
Iran from this date on. In 1920, the Bolsheviks' Caspian fleet first occupied the Iranian cities of Enzeli and then Rasht. 
With the help of the Red Army in Iran, the Soviet Republic of Gilan was established in this region in 1920, and Kucuk 
Khan and his followers, who rebelled against the Iranian central government, were supported. However, after a while, 
we can see that there are changes in the policy of Soviet Russia towards Iran. The Bolsheviks, who first withdrew their 
troops from Iranian territory, also gave up supporting Kucuk Khan and started negotiations with the Iranian central 
government. As a result of these negotiations, the Treaty of Friendship and Cooperation between Russia and Iran was 
signed on February 26, 1921, which terminated all the agreements between Soviet Russia against the Iranian state during 
the Russian Empire and erased all Iran's debts to Russia. Afterwards, with the "Impartiality and Non-Aggression" Treaty 
signed between these two states on October 1, 1927, the relations between the Bolshevik administration and the Iranian 
state had reached a normal level until 1941. 
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Türkiye-AB Enerji Jeopolitiği Perspektifinde Karadeniz’in Stratejik Önemi 

Serkan AYHAN1 
Öz 

Balkanlardan Kafkaslara, Anadolu kıyılarını baştan başa saran Karadeniz, jeopolitik açıdan büyük öneme 
sahip bir bölgedir. Bulunduğu konum ve sahip olduğu deniz içi ve deniz altı kaynakların yanında kıtalararası 
doğal bir su yolu bağlantısı olması, Karadeniz’i dünya ekonomisi için oldukça stratejik bir bölge yapmaktadır. 
Bunun yanı sıra son yıllarda başta Türkiye olmak üzere Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler tarafından münhasır 
ekonomik alanlarında yapılan sondaj ve arama-tarama faaliyetleri sonucu bulunan büyük enerji kaynakları, 
Karadeniz’in enerji potansiyelinin yüksek bir alan olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışmalar ile elde edilen 
veriler, Karadeniz’in zengin doğalgaz, hidrokarbon ve petrol yataklarına sahip olduğunu göstermektedir. 
Bunun en yakın örneği, Türkiye tarafından keşfedilen doğalgaz rezervleridir. Türkiye’nin son dönemlerde 
Karadeniz’de art arda yaptığı sondajlar ile keşfettiği doğalgaz hacmi 710 milyar m3’e ulaşmış bulunmaktadır. 
Bunun yanında Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkeler tarafından da sondaj çalışmaları neticesinde yeni kaynaklar 
ortaya çıkarılmış ve çıkarılmaya devam etmektedir. Ayrıca enerji geçiş koridoru olarak önemli bir konuma 
sahip Karadeniz üzerinden büyük miktarda enerji kaynakları, başta AB olmak üzere dünya ekonomisine 
katılmaktadır. Doğalgaz ve petrol açısından zengin kaynaklara sahip Rusya, Türk Akımı, Mavi Akım boru 
hatları ve tankerler aracılığıyla yıllık 260 milyar m3 doğalgaz ve günlük ortalama 7 milyon ton petrol ve petrol 
ürünlerini Karadeniz üzerinden ihraç etmektedir. Karadeniz’in enerji jeopolitiği açısından güçlü bu yönü 
nedeniyle Rusya, AB, Türkiye gibi kıyı ülkelerin yanı sıra ABD ve Çin gibi küresel güçlerin hâkimiyet 
mücadelesine sahne olmaktadır. Bu da AB gibi enerjiye bağımlı bölgeleri etkileyecek büyük krizlerin ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal ve ilhak etmesi, bu mücadelelerin bir 
sonucu olduğu da söylenebilir. Rusya’nın bu eylemleri nedeniyle politik olarak Ukrayna’dan yana tavır alan 
AB, Rusya'nın tepkisi ve yaptırımı ile karşılaşmış ve enerji ihtiyacının %38’ini Rusya’dan tedarik etmesi 
nedeniyle, büyük bir enerji krizi içerisine girmiştir. Bu nedenle AB, enerjide Rusya’ya bağımlılığını azaltmak 
ve içerisinde bulunduğu krizden kurtulmak amacıyla çeşitli alternatif arayışlarına girmiştir. Bu kapsamda 
Türkiye’nin Karadeniz’de gerçekleştirdiği başarılı sondajlar ve Türkiye’den geçen enerji boru hatları,  
Karadeniz’in Türkiye-AB enerji jeopolitiği açısından değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu 
çalışmada dünyada enerji alanında var olan soruna paralel olarak özellikle Rusya’nın tutumu ile birlikte 
Avrupa Birliği’nde ortaya çıkan enerji krizi, Karadeniz’in enerji potansiyeli ele alınarak Türkiye-AB enerji 
jeopolitiği bağlamında betimleyici yöntem kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Karadeniz’in 
potansiyel bir enerji deposu olduğu ve bu açıdan AB için gelecekte önemli bir enerji kaynağı olabileceğini 
göstermektedir. Bunun yanında en uzun kıyıya sahip olan Türkiye’nin uzun vadede Karadeniz’de AB için 
enerji jeopolitiği bağlamında en önemli partner olabileceğini göstermektedir.  
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The Strategic Importance of the Black Sea in the Perspective of Türkiye-EU 
Energy Geopolitics 

Serkan AYHAN1 
Abstract 

The Black Sea has a great geopolitical importance as it surrounds the Anatolian coasts from the Balkans to the 
Caucasus. It plays a strategic role in the world economy in terms of location and marine resources and 
underwater resources, as well as being a commercial waterway. In addition, recently, the large energy resources 
found after drilling and exploration activities carried out in the maritime jurisdiction areas by the countries 
with coasts to the Black Sea, especially Türkiye, show that the Black Sea has a high energy potential. The data 
obtained from the surveys show that the Black Sea has rich natural gas, hydrocarbon and oil deposits. Recents 
years of the natural gas reserves discovered by Türkiye is the recent years that can exemplify this state. The 
amount of natural gas that Türkiye has discovered through successive drillings in the Black Sea has reached 
710 billion m3. In addition, new resources were discovered and continue to be extracted by the Black Sea 
countries. Moreover, The Black Sea is a significant energy transit corridor. By this way, a large amount of 
energy resources are brought to the world economy, especially to the EU zone. For example, Russia, which 
has rich natural gas and oil resources, exports 260 billion m3 of natural gas annually and 7 million tons of oil 
and petroleum products on a daily basis via the Black Sea by the Turkish Stream, Blue Stream pipelines and 
tankers. Due to this strong aspect of the Black Sea in terms of energy geopolitics, it is the scene of the struggle 
for dominance of coastal countries such as Russia, the EU, Türkiye, as well as global powers such as the USA 
and China. This causes major crises that will affect energy-dependent regions such as the EU. It can also be 
said that Russia's occupation and annexation of Ukrainian lands is a result of this reason. For this reason, the 
EU, took a stance in favor of Ukraine, faced the reaction and sanction of Russia. So, The EU faced a major 
energy crisis as it supplies 38% of its energy needs from Russia. Due to the situation it is in, the EU has sought 
various alternatives in order to reduce its dependence on Russia in energy. In this context, the successful 
drillings carried out by Türkiye in the Black Sea and the energy pipelines passing through Turkiye reveal the 
necessity of analyzing the Black Sea in terms of Türkiye-EU energy geopolitics. Parallel to the world, this study 
analyzed the energy crisis that emerged in the European Union especially due to Russian sanctions, by using 
the descriptive method in the context of Türkiye-EU energy geopolitics by considering the energy potential 
of the Black Sea. As a result of the study, the Black Sea is a potential energy store. In this respect, it shows that 
the Black Sea can be an important energy source for the EU in the future. In addition, Türkiye, which has the 
longest coast to the Black Sea, in the long term, can be the most important partner for the EU in terms of 
energy geopolitics. 
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Değişen ve Dönüşen Bölgesel Dinamikler Çerçevesinde Türkiye’nin 
Ortadoğu Politikası 

Zehra DOĞAN1 
Öz 

Doğu ile Batı’nın kavşak noktasında yer alan uygarlığın beşiği Ortadoğu; tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar 
inançların, kültürlerin, medeniyetlerin birbiriyle kavuştuğu ve kaynaştığı bir yerdir. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi 
üç semavi dinin doğup geliştiği Ortadoğu; etnik açıdan Araplar, Farslar, Türkler, Ermeniler, Kürtler gibi çok sayıda 
unsuru içerisinde barındırmaktadır. Nil Deltası’nı, Dicle ve Fırat’ın arasında kalan Mezopotamya’yı, Basra Körfezi’ni 
kısacası “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan coğrafyayı içine alarak çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Ortadoğu; 
her dönem küresel siyasetin odağında olmuştur.  Ne var ki kültürel, dinsel, ekonomik, stratejik ve daha birçok açıdan 
sahip olduğu özellikler bölgesel ve küresel güçlerin hâkimiyet arayışında Ortadoğu’yu çatışmaların ve güç 
mücadelelerinin merkezi haline getirmektedir. Modern dönemde bölgede petrolün bulunması sömürgeci büyük 
güçlerin Ortadoğu’ya olan ilgisini artırmıştır. Bu sebeple 20. yüzyıl Ortadoğu’da güvenlik ve istikrar açısından son derece 
zorluklarla dolu bir yüzyıl olarak geride kalmıştır. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış ve bölgede çok sayıda 
yeni Arap devleti ortaya çıkmıştır; ancak bu yeni devletler İngiltere, Fransa ve İtalya gibi güçlerin mandası altında yaşamak 
zorunda kalmıştır. Bu durum İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar sürmüş ve savaş sonunda bu devletler ciddi bir 
bağımsızlık mücadelesi vermiştir. 1948’de Filistin topraklarında bir Yahudi devleti olan İsrail’in kurulması bölge 
açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarihten sonra İsrail ve Araplar arasında çok sayıda çatışma olmuştur. Soğuk 
Savaş boyunca Avrupalı güçlerin bölgedeki nüfusu azalırken bu güçlerin yerini Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) doldurmak için rekabet etmiştir. 1979’da Sovyetler’in Afganistan’ı işgali ve İran’da gerçekleşen İslam 
Devrimi bölge ve küresel sistem açısından önemli gelişmelerdir. Soğuk Savaş’ın sona erdiği 1990’lı yılların başında 
yaşanan Körfez Savaşı ise yeni dönemde bölgede çatışma ve istikrarsızlığın süreceğinin bir göstergesi olmuştur. Nitekim 
11 Eylül 2001 saldırılarının faturasını da bu bölge ödemiş ve ABD küresel terörle savaş adı altında önce Afganistan’ı 
ardından Irak’ı işgal etmiştir. Bölgeye demokrasi ve huzur getirmek adına girişilen bu işgaller sonrasında bölge eskisinden 
çok daha kaotik bir hal almıştır. 2010’da Tunus’ta patlak veren “Arap Baharı” süreci de bölgeyi dönüştüren önemli bir 
hadisedir. Bu süreç başlangıçta halkların refahı ile bölgenin demokrasi ve insan hakları açısından dönüşümü noktasında 
olumlu karşılansa da bölgede beklenen olumlu etkiyi yaratmamıştır. Bu savlar ışığında bu çalışmada; değişen ve dönüşen 
bölgesel dinamikler çerçevesinde Türkiye’nin son dönem Ortadoğu politikası betimsel bir analizle ele alınmıştır. Üç 
bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde Ortadoğu’nun küresel siyasetteki yeri ve önemi ile birlikte bölgenin son 
dönemde yaşadığı dönüşüm açıklanmıştır. İkinci bölümde, Ortadoğu’nun Türk dış politikasındaki yeri ve öneminin 
yanı sıra Soğuk Savaş sonrası Türkiye’nin bölgeye dönük politikaları ele alınmıştır. Son bölümde ise “Arap Baharı” 
sonrası Türkiye’nin Ortadoğu politikası incelenmiştir. Çalışmanın temel savı; Türkiye’nin “Arap Baharı” sürecini 
başlangıçta bölgenin dönüşümü ve kendi politikaları açısından bir fırsat görerek olumlu karşıladığı; ancak sürecin 
bölgede beklenen olumlu dönüşümü getirmemesi üzerine Türkiye’nin güvenlik kaygılarının ve güvenlik odaklı 
politikaların arttığı şeklindedir. Nihayetinde bu çalışmayla hem Ortadoğu’nun içinde bulunduğu son durum hem de bu 
durumun Türk dış politikasına yansımalarının ortaya konması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ortadoğu, Türk dış politikası, Arap baharı 

Jel Kodu: N37, N50, P48. 

 
1 Dr.Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., zhr_dgn@hotmail.com, ORCID:0000-0001-8885-6572 



2nd International Congress on Economics and Administrative Sciences 
January, 19-20, 2023, Bingöl University 

Abstract Book 
 

          236 

 

Türkiye’s Middle East Policy in the Context of Changing and Transforming 
Regional Dynamics 

Zehra DOĞAN1 
Abstract 

The Middle East is located at the crossroads of East and West. It has brought together beliefs, cultures and 
civilizations from the first periods of history to the present day. This region has always been the center of 
global politics. However, due to the domination ambition of regional and global powers, the Middle East has 
become the center of conflicts and power struggles. The discovery of oil in the region in the modern era has 
increased the interest of the colonial great powers in the Middle East. For this reason, there were difficulties 
related to security and stability in the Middle East in the 20th century. During this period, the Ottoman 
Empire collapsed and many new Arab states were established in the region. However, these new states had to 
live under the mandate of states such as England, France and Italy. This situation continued until after the 
Second World War, and at the end of the war, these states gave a serious struggle for independence. The 
establishment of Israel, a Jewish state in the Palestinian territories, in 1948 is an important turning point for 
the region. After this date, there have been many conflicts between Israel and the Arabs. During the Cold 
War, the influence of Western European powers in the region decreased. The Soviet Union and the United 
States of America (USA) competed to replace these powers. The Soviet invasion of Afghanistan in 1979 and 
the Islamic Revolution in Iran are important developments for the region and the global system. The Gulf 
War at the beginning of the 1990s, when the Cold War ended, was an indicator of the continuation of conflict 
and instability in the region in the new period. As a matter of fact, after the September 11, 2001 attacks, the 
USA invaded Afghanistan and then Iraq on the grounds of the global war on terror. After these invasions to 
bring democracy and peace to the region, the region has become much more chaotic than before. The "Arab 
Spring" process that broke out in Tunisia in 2010 is also an important event that transformed the region. 
Although this process was evaluated positively for the welfare of the peoples and the transformation of the 
region in terms of democracy and human rights, it did not have the expected positive impact. In the light of 
these arguments, in this study; in the context of changing and transforming regional dynamics, Türkiye's 
recent Middle East policy has been discussed with a descriptive analysis. In the first part of the study, the 
importance of the Middle East in global politics and its recent transformation are explained. In the second 
part, the place and importance of the Middle East in Turkish foreign policy, as well as Türkiye's policies 
towards the region after the Cold War are discussed. In the last part, Türkiye's Middle East policy after the 
“Arab Spring” is examined. According to the study; Türkiye initially considered the process of the “Arab 
Spring” as an opportunity for the transformation of the region and its own policies; However, as the process 
did not bring the expected positive transformation in the region, Türkiye's security concerns and security-
oriented policies increased. 
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Belediyelerin Stratejik Planında Çevre Yönetimi: Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Örneği 

Duygu AKYÜZ1  
Bayram COŞKUN2 

Öz 

Çevre, insan ve diğer bütün canlı varlıkların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirdikleri ve birlikte etkileşim içinde 
bulundukları ortamdır. Bu ortamda fiziksel, biyolojik, kimyasal ve sosyal gibi dış etkenler etkili olmaktadır. Bu dış 
etkenler çerçevesinde bütün canlı varlıklarda olduğu gibi insan çevreden etkilenmekte ve çevreyi de etkilemektedir. 
Özellikle gelişen sanayi, dünya nüfusundaki hızlı artış ve buna paralel kentleşmenin plansız ve çarpık şekilde yaşanması, 
zehirli kimyasal maddelerin çevreye bırakılması, doğal kaynaklarının bilinçsiz tüketimi, tarımda kimyasal ve yapay 
ilaçların aşırı ölçüde kullanılması ile bütün insanlığı tehdit edecek ve doğal fiziki yapı üzerinde ciddi zararlara neden 
olacak çevre sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Ekosistemi derinden etkileyecek ve insanlığı tehdit edecek düzeyde geri 
dönüşü olmayan çevre sorunları son yıllarda en çok tartışılan konular arasında yer almakla beraber temeli uzun soluklu 
olarak insanların ortaya çıktığı ilk dönemlere kadar gitmektedir. İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, 
biyoçeşitliliğin azalması, zehirli kimyasal ve atık maddelerin çevreye bırakılarak kirletilmesi gibi pek çok sorun küresel 
alanda etkili olmuştur. Hava, su, toprak, görüntü, katı atık, zehirli atık gibi kirlilikler küresel alanda etkili olsa da kaynağı 
bakımından yerel niteliklidir ve bunların giderilmesi için çevre yönetimine gereksinim duyulmaktadır. Çevre yönetimi, 
kaliteli ve dengeli bir yaşam için çevrenin korunması, geliştirilmesi, çevre sorunlarının önlenmesi, çözüme kavuşturulması 
gibi çevreye yönelik strateji ve politikaların uygulanmasıdır. Uluslararası alanda çevre sorunlarına çözümler üretmek 
amacıyla ilk olarak 1972 yılında Birleşmiş Milletler Stockholm İnsan Çevre Konferansı düzenlenmiştir. Çevre 
sorunlarının çözümüne ilişkin yerel yönetimlere atıf yapan bu konferans sonrası 1992 yılında Rio’da Birleşmiş Milletler 
Çevre ve Kalkınma Konferansı belgelerinden olan Gündem 21 ile yerel yönetimlere çevresel kaynakların korunması, 
çevre sorunlarının giderilmesi gibi çevre alanında önemli işlevler verilerek etkili aktörlerden biri haline getirilmiştir. Bu 
kapsamda çevre yönetiminin gerçekleştirilmesi için ilgili aktörler arasında halka en yakın kuruluşlar olarak yerel 
yönetimler, yerel düzeydeki halkın ortak ihtiyaçlarına daha kısa sürede daha ivedi, etkin ve verimli şekilde cevap 
vermektedirler. Yerel yönetimler, çevre sorunlarının giderilmesi, etkilerinin azaltılması ve iyileştirilmesi gibi çevreye 
yönelik hizmetlerin gerçekleştirilmesinde etkin bir uygulayıcı olarak kilit role sahiptirler. Belediyeler ve özelde ise 
büyükşehir belediyeleri, yerel ve kamusal hizmet sunan yerel yönetim enstrümanı olarak çevreyi etkileyen ve ondan 
etkilenen birimlerdir. Bu doğrultuda büyükşehir belediyelerinin çevre ve çevre yönetimi ile ilgili olarak görev, yetki ve 
sorumlulukları yürürlükteki yasal düzenlemelerde geniş çaplı olarak yer almaktadır. Bu hususta çalışmada çevre 
yönetiminin belediyelerin 5 yıllık süreyi kapsayacak şekilde hazırladıkları stratejik planları odak noktası seçilerek 
kavramsal çerçevede çevre ve başlıca çevre sorunları ile çevre yönetimi ilk başlık altında yer alacaktır. İkinci başlık altında 
5018 sayılı Kanun ile kamu örgütleri tarafından oluşturulması yükümlü hale getirilen, büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 
50.000 ve üzeri olan belediyelerde hazırlanması zorunlu olan stratejik planlama kavramına kavramsal ve tarihsel açıdan 
değinilecektir. Ardından belediyeler açısından stratejik planlamanın önemi ile çevre yönetimi bağlamında ilişkisi 
kurulacaktır. Bu doğrultuda çalışmada örnek olarak ele alınan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2019 ile 2020-2024 
yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nda hazırlanan performans hedeflerinin çevre yönetimine ilişkin çalışmaları bağlamında 
karşılaştırmalı analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda her iki dönemin stratejik planında 
çevre yönetiminin ne düzeyde ele alınıp alınmadığı tespit edilerek değerlendirmeler yapılacaktır. Bu kapsamda çalışmada 
ilk olarak literatür analizi yapılacak ve sonra belediyenin web sayfasından ilgili doküman temin edilerek içerik analiziyle 
incelenecektir.  
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Environmental Management in the Strategic Plan of Municipalities: The 
Example of Muğla Metropolitan Municipality 

Duygu AKYÜZ1  
Bayram COŞKUN2 

Abstract 

The environment is the environment in which humans and all other living beings continue their vital activities and interact together. 
External factors such as physical, biological, chemical and social are effective in this environment. Within the framework of these 
external factors, human beings are affected by the environment and affect the environment as well as all living beings. Especially the 
developing industry, the rapid increase in the world population and the unplanned and unplanned urbanization in parallel with it, 
the release of nocuous chemicals to the environment, the unconscious consumption of natural resources, the excessive use of 
chemicals and artificial drugs in agriculture will threaten all humanity and cause serious damage to the natural physical structure, will 
cause environmental problems. Irreversible environmental problems, which will affect the ecosystem deeply and threaten humanity, 
are among the most discussed issues in recent years, but their roots go back to the first periods when people emerged in a long-term 
manner. Many problems such as climate change, depletion of natural resources, reduction of biodiversity, and pollution of nocuous 
chemicals and waste materials by releasing them into the environment have had an impact on the global arena. Although pollutants 
such as air, water, soil, image, solid waste, and toxic waste are effective in the global arena, they are local in terms of their source and 
environmental management is needed to remove them. Environmental management is the implementation of environmental 
strategies and policies such as protecting and developing the environment, preventing and solving environmental problems for a 
quality and balanced life. The United Nations Stockholm Human Environment Conference was held in 1972 for the first time in 
order to find solutions to environmental problems in the international arena. After this conference, which refers to local governments 
on the solution of environmental problems, with Agenda 21, one of the documents of the United Nations Conference on 
Environment and Development in Rio in 1992, local governments have been given important functions in the field of environment 
such as the protection of environmental resources and the elimination of environmental problems, making them one of the effective 
actors. In this context, local governments, as the closest institutions to the public among the relevant actors for the realization of 
environmental management, respond to the common needs of the people at the local level in a shorter time, in a more urgent, effective 
and efficient manner. Local governments have a key role as an effective implementer in the realization of environmental services such 
as eliminating environmental problems, reducing and improving their effects. Municipalities, and in particular metropolitan 
municipalities, are units that affect and are affected by the environment as a local government instrument providing local and public 
services. In this respect, the duties, authorities and responsibilities of metropolitan municipalities regarding environment and 
environmental management are widely included in the current legal regulations. In this regard, in this study, the strategic plans of the 
environmental management prepared by the municipalities for a period of 5 years will be chosen as the focal point, and the 
environment and main environmental problems and environmental management will be placed under the first heading in the 
conceptual framework. Under the second title, the concept of strategic planning, which has been made obligatory by public 
organizations with the Law No. 5018, and which has to be prepared in metropolitan municipalities and municipalities with a 
population of 50.000 and above, will be discussed conceptually and historically. Then, the relationship between the importance of 
strategic planning for municipalities and environmental management will be established. In this direction, it is aimed to analyze the 
performance targets prepared in the Strategic Plan of Muğla Metropolitan Municipality, which is taken as an example in the study, 
covering the years 2015-2019 and 2020-2024, in the context of environmental management studies. In line with the findings, 
evaluations will be made by determining to what extent environmental management is addressed in the strategic plans of both periods.  
In this context, firstly, literature analysis will be made in the study and then the relevant document will be obtained from the 
municipality's web page and analyzed with content analysis. 
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İran’da Mahsa Emini Protestoları: Molla Rejiminin Sonu Mu? 

Ahmet Ali UGAN1 

Öz 

İran’da 1925 yılında Pehlevi Hanedanı iktidara sahip olmuş ve Şah rejimi kurulmuştur. Yaklaşık 54 yıl sonra 
İran’ın son kraliyet hanedanlığı yani monarşi rejimi Ayetullah Humeyni liderliğinde yapılan “İslam Devrimi” 
ile son bulmuştur. İran, 1979 yılındaki bu devrimden sonra teokratik yönetime geçmekle beraber politik 
olarak demokratik ve teokratik senteze sahip bir devlet haline gelmiştir. 2005 yılına gelindiğinde 
Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde “Ahlak Polisi” ya da “Moda Polisi” olarak da bilinen 
“İrşad Devriyeleri” kurulmuştur. Bu polis birimi kılık kıyafet kurallarına uygunsuz giyinen kadınları ve bazı 
erkekleri gözaltına almaktadır. Gözaltına alınan kadınlara, ailelerinden bir erkek gelip karakoldan alıncaya 
kadar, nasıl giyinmeleri hakkında uyarılarda bulunulmaktadır. Kolluk kuvvetlerine bağlı bu birimin 
uygulamaları genellikle protestolarla gündeme gelmiştir. Ancak önceki yıllarda yapılan protestoların 
merkezinde sosyal ve ekonomik sıkıntılar, eşitsizlik ve adaletsizlik gibi durumlar yer almış ve kadın protestoları 
da bunların içinde bulunmuştur. Ahlak Polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 
ölümü üzerine ise ilk kez kadın hareketinin öncül olduğu protestolar İran rejimine karşı tüm ülkeye 
yayılmıştır. Zira Mahsa Emini olayı İran’da bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu kapsamda literatür 
taraması ile yapılan çalışma, İran’da son günlerde yaşanan protestoların yeni bir devrimin habercisi olup 
olmadığı üzerinde durmayı ve bu protestoların tüm ülkeye yayılarak bu denli etkili olmasının sebeplerini 
incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada ilk olarak İran İslam Devrimi’nden bahsedilmiş ve İran’daki Molla 
rejiminin dünü ve bugünü hakkında genel değerlendirme yapılmıştır. İkinci olarak İran İslam 
Cumhuriyeti’nin Arap Baharı sürecindeki politikası ve tutumu açıklanmıştır. Akabinde gözaltına alınan 
Mahsa Emini’nin ölümü üzerine İran rejimine karşı tüm ülkede ortaya çıkan protestoların asıl sebepleri 
üzerinde durulmuştur. Netice itibariyle, eninde sonunda İran İslam Cumhuriyeti’nin yönetim şeklinin 
değişmesi ya da en azından devlet yönetimiyle ilgili radikal bazı değişikliklerin yapılması noktasında 
gerekliliğin olduğu görülmektedir. Bu yüzden “Arap Baharı”ndan sonra sıra “Acem Baharı”nda mı? sorusu 
akıllara gelmektedir. 
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Mahsa Amini Protests in Iran: The End of the Mullah Regime? 

Ahmet Ali UGAN1 

Abstract  

In 1925, the Pahlavi Dynasty came to power in Iran, and the Shah regime was established. About 54 years 
later, Iran’s last royal dynasty, that is, the monarchy regime, came to an end with the “Islamic Revolution” led 
by Ayatollah Khomeini. After this revolution in 1979, Iran became a state with a politically democratic and 
theocratic synthesis, together with theocratic rule. In 2005, the “Irshad Patrols”, also known as the “Morality 
Police” or “Fashion Police”, were established during the reign of President Mahmoud Ahmadinejad. This 
police unit detains women and some men who wear inappropriate dress codes. Detainees are warned about 
how to dress until a family man comes and picks them up from the police station. The practices of this unit, 
which is affiliated with the law enforcement forces, have generally come to the fore with protests. However, 
social and economic problems, inequality and injustice were at the center of the protests in previous years, 
and women’s protests were among them. After the death of 22-year-old Mahsa Amini, who was detained by 
the Morality Police, protests led by the women’s movement spread to the whole country against the Iranian 
regime for the first time. Because the Mahsa Amini incident was the last straw in Iran. In this context, the 
study conducted by literature review aims to focus on whether the recent protests in Iran are the harbinger of 
a new revolution and to examine the reasons why these protests spread throughout the country and are so 
effective. In the study, firstly, the Iranian Islamic Revolution was mentioned and a general evaluation was 
made about the past and present of the Mullah regime in Iran. Secondly, the policy and attitude of the Islamic 
Republic of Iran in the Arab Spring process has been explained. Following the death of Mahsa Amini, who 
was taken into custody, the main reasons for the protests against the Iranian regime in the whole country were 
emphasised. As a result, it is seen that there is a necessity to change the management style of the Islamic 
Republic of Iran, or at least to make some radical changes regarding the state administration. So after the 
“Arab Spring” is it the “Persian Spring”? question comes to mind. 

Keywords: Morality police, Persian spring, Islamic Republic of Iran, Mahsa Amini, Mullah Regime, 
Woman 
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2008 Finans Krizi Sonrası İspanya Siyasetindeki Dönüşüm ve Seçim 
Sonuçlarına Etkileri 

Celal Oral ÖZDEMİR1  

Öz 

İspanya’da 1973 yılında Franco sağlık sorunları nedeniyle başkanlık görevini bıraktıktan sonra güç kaybeden diktatörlük, 
1975 yılında ölümünün ardından, demokratikleşme taleplerine karşı gelemez olmuştur. 1977 yılında yapılan seçimlerin 
ardından ise siyasetin merkezde toplanmasını sağlayacak seçim sistemi ile iki büyük partinin etkili olabileceği bir siyasal 
sistem oluşturulmuştur. Siyaseti ideolojik olarak merkezde toplamayı hedefleyen bu yeni sistem, merkez sağ ve merkez 
sol siyasetin temsilcisi olan iki siyasi partinin dönüşümlü iktidara geldiği bir düzen oluşturmuştur. Bunun sonucunda 
1977-2015 yılları arasında yapılan 11 genel seçimde de büyük partiler tek başına hükümet kurabilmiştir. Aşırılıklardan 
kaçmaya çalışan bu yeni düzen, siyaseten olduğu kadar iktisaden de istikrarlı bir büyümeyi beraberinde getirmiştir. 
Ülkenin kamu borcu azalmış, ekonomik büyümesi ivmelenmiştir. Ancak 2008 yılında dünya genelinde yaşanan finans 
krizi, inşaat ve bankacılık sektörlerinin temelsiz ve riskli geliştiği, özel sektörün ise aşırı borçlandığı İspanya ekonomisinde 
büyük bir yıkıma neden olurken, siyasal alanda da dönüşüme yol açmıştır. Krizin kötüleştirdiği koşullara dayanamayan 
halk Öfkeliler adı ile bir ayaklanma başlatmış ve kent meydanlarını işgal etmiştir. Bu ayaklanma içerisinden doğan, sol 
popülist kimlikli Podemos ile oy oranı %1’in bile altında olan neoliberalizmi önceleyen sağ popülist Ciudadanos (C’s) 
partileri hızlı bir yükselişe geçmiş ve 2015 Seçimlerinden itibaren İspanya Parlamentosu’ndaki sandalye dağılımını, tek 
partinin hükümet kuramayacağı biçimde dönüştürmüştür. 2017 yılında yapılan ve İspanya hükümeti tarafından yasa 
dışı tanımlanan Katalonya bağımsızlık referandumu ise İspanya siyasetindeki ikinci kırılmaya neden olmuştur. Bir 
yandan Katalan bağımsızlık hareketinin diğer yandan İspanyol aşırı milliyetçiliğinin güç kazandığı bu dönemde C’s ve 
Podemos partileri krize girmiştir. İspanyol hükümetinin müdahaleleri sonucu Katalan bağımsızlık hareketi güç 
kaybederken, aşırı sağ siyasetin temsiliyetini üstlenen Francocu, göçmen karşıtı Vox Partisi yükselişini sürdürmüştür. Bu 
çalışma 2008 ekonomik krizi ile başlayan İspanya parlamenter siyasetindeki dönüşümü siyasi partiler ve seçim sonuçları 
üzerinden incelemeyi hedeflemektedir. Bu bakımdan Franco sonrası İspanya parlamenter siyasetini üç bölümde ele 
alınacaktır. İlk olarak, siyasetin merkezde tutulma çabasının olduğu 2008 krizine kadar geçen ve siyasi partilerin tek 
başına hükümet kurabildiği, ülkenin ekonomik olarak büyüme gösterdiği dönem ele alınacaktır. İkinci olarak, 2008 
ekonomik krizinin neden olduğu büyük ekonomik yıkım ortaya konulacak ve geniş halk kitlelerinde oluşan öfke 
sonrasında popülist siyasi partilerin güç kazanmasının parlamentoya etkileri tartışılacaktır. Diğer bir ifadeyle yükselen 
partilerin aldıkları oylarla azınlık hükümetlerini ve koalisyon hükümetlerini zorunlu kıldığı dönem incelenecektir. Son 
olarak da Katalonya'nın yasa dışı kabul edilen bağımsızlık referandumu sonrası yükselen milliyetçilikten beslenen Vox’un 
parlamentoda güç kazandığı dönem incelenecektir. Franco sonrası dönemin üçe bölümlenmesinde ise 1977-2019 yılları 
arasında yapılan genel seçimlerin sonuçları ve neden oldukları parlamento sandalye dağılımı temel belirleyen olarak kabul 
edilecektir. 
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Transformation of Politics in Spain After 2008 Financial Crisis and Its 
Effects on Election Results 

Celal Oral ÖZDEMİR1  

Abstract 

The dictatorship in Spain lost power in 1973 after Franco left his presidency due to health problems and it could not 
resist the demands of democratization after Franco’s death in 1975. After the elections held in 1977, an electoral system 
that would ensure the concentration of politics in the center and a political system in which two major parties could be 
effective was established. This new system, which aims to center politics ideologically, has created an order in which two 
political parties, which are representatives of center-right and center-left politics, come to power alternately. As a result 
of which, major parties were able to form a government alone in 11 general elections held between 1977 and 2015. This 
new order, which tries to avoid extremism, has brought along a stable economic growth as well as politically. The 
country's public debt decreased and its economic growth accelerated. However, the financial crisis experienced 
throughout the world in 2008 caused a great destruction in the Spanish economy, where the construction and banking 
sectors developed baseless and risky and the private sector was heavily indebted, and it also led to a transformation in the 
political field. The people, who could not stand the conditions worsened by the crisis, first started an uprising called 
"Indignados (outraged)" and occupied the city squares. The left populist Podemos and the right populist Ciudadanos 
(C's) parties, born out of this uprising, rose rapidly. Since the 2015 Elections, it has transformed the distribution of seats 
in the Spanish Parliament in such a way that a single party cannot form a government. The independence referendum 
of Catalonia, which was held in 2017 and was defined as illegal by the Spanish government, caused the second break in 
Spanish politics. In this period, the Catalan independence movement and Spanish ultra-nationalism gained strength, 
while the C's and Podemos parties entered a crisis. While the Catalan independence movement lost power as a result of 
the interventions of the Spanish government, the anti-immigrant Vox Party, which assumed the representation of far-
right politics, continued to rise. This study aims to examine the transformation in Spanish parliamentary politics, which 
started with the 2008 economic crisis, through political parties and election results. In this sense, post-Franco 
parliamentary politics in Spain will be divided into three parts. Firstly, the period until the 2008 crisis, when there was 
an effort to keep politics in the center, and when political parties could form a government alone, will be discussed. 
Secondly, the period when populist political parties gained power and forced minority and coalition governments after 
the anger caused by the 2008 economic crisis will be examined. Finally, the period when Vox, fed by rising nationalism 
after the illegal independence referendum of Catalonia, gained power in the parliament will be examined. In the division 
of the post-Franco period into three, the results of the general elections held between 1977 and 2019 and the distribution 
of parliamentary seats they caused will be considered as the main determinants. 
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Ukrayna Savaşı ve Küresel Güvenliğin Yeniden Dizaynı 

Orhan GAFARLI1  

Öz 

24 Ekim 1945 yılında kuruluşundan 77 yıl sonra bugün, küresel siyasetin istikrar ve barışını sağlayacak olan 
Birleşmiş Milletler'in işleyiş ve yapısının sorgulandığı görmekteyiz. Uluslararası ilişkilerin iki kutuplu 
düzenden tek kutuplu yapıya geçememesi ‘‘Post Pax American’’ dönemin ortaya çıkışı, yeni dünya düzeninin 
belirsizliğine yol açtı. Küresel siyasette yaşanan belirsizlik Avrupa'nın göbeğinde yeni bir savaş ortaya çıkardı. 
Son iki yüzyılda küresel siyasetin norm ve kurallarını belirleyen Batı eksenli medeniyet/etik anlayışı geçerliğini 
kaybetmeye başladı. Bundan dolayı 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşını devletler arası çatışmanın 
ötesinde okumak gerekir. Söz konusu yeni soğuk savaşı, Asya’da yükselen büyük güçlerin kolektif Batı'ya karşı 
davranışları bağlamında "büyük geri tepme" olarak ele almak doğru olacaktır.  

Avrupa kıtasında, Soğuk Savaş esnası ve sonrasında NATO ittifakı üyeleriyle Rusya arasında yapılan birçok 
mutabakatın ortadan kalktığını ve Helsinki süreci ile oluşmuş Avro Atlantik Güvenlik şemsiyesinin de 
işlevselliğinin sorgulandığını görmekteyiz. Avrupa’nın siyasi haritasının değişmesi ve bu kıtada yaşanan 
savaşlar, yalnızca Batı’da değil küresel ölçekte de uluslararası mutabakatın ve barışın tekrardan sağlanması 
gereksinimi doğurmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi (GK) ve Avrupa Güvenlik İş Birliği 
Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası ölçekte örgütlerin yeniden dizaynı ve yeni güvenlik şemsiyesinin inşasına 
ihtiyaç vardır. G20, BRİCS, ŞİO, ASEAN ve 2030 stratejisi ile NATO’nun askeri örgütlenmenin ötesinde 
açılımlarda bulunması, küresel siyasette BM’nin rolünün sorgulanmasına yol açmaktadır. Bu çalışma üzerine 
gerçekleştirilen sunumda, Ukrayna'da savaş dönemi ve sonrasıyla ilgili BM yapısının reformu üzerine yapılan 
tartışmaların incelenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için küresel ve bölgesel güçler (Rusya, ABD, Almanya, 
Türkiye, Çin ve Hindistan) ekseninde, akademisyen ve uzman görüşleri ile siyasilerin yaptığı açıklamalar 
üzerinden tartışmalar ele alınacaktır.     
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The Ukrainian War and the Re-design of Global Security 

Orhan GAFARLI1  

Abstract 

77 years after its establishment on October 24, 1945, we see that the very structure and mode of operating of 
the United Nations, which was supposed to ensure stability and peace in global politics, is being questioned. 
The failure of structure of international relations to move from a bipolar order to a unipolar world, the 
emergence of the "Post-Pax-American" order, led to the uncertainty on the international arena. This 
uncertainty in global politics became a culprit on which the new war in the heart of Europe can be blamed. 
It is in the last two centuries that the West-oriented civilization/ethics, which determined the norms and rules 
of global politics, began to lose its validity. For this reason, it is an absolute must to read the Russia-Ukraine 
war, which started on February 24, as an event that represents much more than just a conflict between states. 
It would be correct to consider the new cold war in question as a "big backlash" in the context of the behavior 
of the rising great powers in Asia towards the collective West. 

On the European continent, we see that many agreements between the NATO members and Russia 
concluded during and after the Cold War, and the functionality of the Euro-Atlantic Security umbrella 
formed with the Helsinki process has been questioned. The change on the political map of Europe and the 
wars in this continent necessitate the re-establishment of international reconciliation and peace, not only in 
the West but also on a global scale. There is a need to redesign international organizations such as the United 
Nations Security Council (UNSC) and the Organization for European Security Cooperation (OSCE) and 
construct a new security umbrella. The operations of G20, BRICS, SCO, ASEAN and 2030 strategy 
NATO's expansion beyond military organization led to questioning the UN's role in global politics. This 
study aims at examining the debate on the reform of the UN structure before and during the war in Ukraine. 
For this, there will be a discussion on the axis of global and regional powers (Russia, the USA, Germany, 
Türkiye, China and India), drawing from the views of academics and experts and the statements made by 
politicians. 
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Enerji Yoksulluğu Perspektifinden Enerji Güvenliği: Avrupa Birliği ve 
Türkiye Örnekleri 

Şerife ÖZKAN NESİMİOĞLU1 

Öz 

Modern dünyanın ilk büyük enerji krizinin gerçekleştiği 1970’li yıllar literatürdeki çalışmalar göz önüne 
alındığında henüz tam olarak sınırları çizilmemiş, enerji güvenliği kavramı altında başka bir başlığın 
tartışılmaya başlanmasına zemin hazırladı. Bu kavram yoksulluk/yoksunluk ekseninde ortaya çıkan “enerji 
yoksulluğu” idi. Günümüzde enerji güvenliğinin iki önemli parametresi olan sürdürülebilir tedariğin, 
ödenebilir fiyatlara gerçekleştirilmesi noktasında karşılık bulan enerji yoksulluğu ve yoksunluğu gerek ülkeler 
gerekse son tüketiciler noktasında bir kez daha yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Bu durumun en önemli 
nedeni 1980 sonrasının liberal ortamında, enerji yoksulluğunu da içinde barındıran çatı kavram enerji 
güvenliğinin daha çok devletler ve güç odaklı olarak ele alınmış olması, ancak günümüzde değişen koşulların 
kavramın alt kırılımlarının daha fazla ilgi ve dikkatle ele alınmasını gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı 
enerji yoksulluğu ve enerji güvenliği kavramlarına ilişkin literatür odaklı bir çalışma yaptıktan sonra konuyu 
günümüzde yaşanmakta olan ve hem fiyat hem de tedarik boyutuyla özellikle büyük tedarikçileri etkileyen 
enerji krizi ile ilişkilendirmektedir. Bu bağlamda  AB ve Türkiye mevcut durum açısından incelenerek, enerji 
güvenliği politikaları çerçevesinde enerji yoksulluğu politikalarına yaklaşımları açısından karşılaştırılmıştır. 
Elde edilen bilgiler göstermektedir ki, literatürde ya da terminolojik olarak halen enerji yoksulluğu ve enerji 
yoksunluğu birbiri yerine kullanılmakla birlikte, genel olarak enerji yoksulluğunun konunun fiyatlama 
mekanizması ve yüksek fiyatlar nedeniyle tüketicinin sosyal refah seviyesini düşürecek boyutlarda ele alınması 
gerekliliğine ilişkin genel bir uzlaşı söz konusudur. Enerji yoksulluğu, özellikle az gelişmiş ülkeler için okur-
yazarlıktan sağlığa uzanan bir çizgide oldukça dikkate değer bir sorun olmakla birlikte, gelişmekte olan ve 
gelişmiş ülkelerin de bu sorundan muzdarip olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır. AB ve Türkiye 
farklı ekonomik profillere sahip olmalarına rağmen her iki taraf da enerji yoksulluğundan muzdariptir. Ancak 
ekonomik yeterliliği ve enerji alt yapısı Türkiye’ye göre daha gelişmiş olan AB enerji yoksulluğu ile daha 
başarılı bir şekilde baş edebilmektedir. 
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Energy Security From Energy Poverty Perspective European Union and 
Türkiye Cases 

Şerife ÖZKAN NESİMİOĞLU1 

Abstract 

The 1970s, when the first major energy crisis of the modern world took place, paved the way for another topic 
to be discussed under the concept of energy security, the boundaries of which have not yet been fully drawn 
considering the studies in the literature. This concept was “energy poverty” which emerged on the axis of 
poverty/deprivation. Today, energy poverty and deprivation, which corresponds to the realization of 
sustainable supply, which are two important parameters of energy security, at affordable prices, are once again 
discussed intensively at the point of both countries and end consumers. The most important reason for this 
situation is that, in the liberal environment of the post-1980s, the umbrella concept of energy security, which 
also includes energy poverty, was handled with a focus on states and power, but today's changing conditions 
require the sub-fragments of the concept to be handled with more attention and care. This study aims to 
make a literature-oriented study on the concepts of energy poverty and energy security, and then to associate 
the issue with the current energy crisis, which affects especially large suppliers in terms of both price and 
supply. In this context, the EU and Türkiye were examined in terms of the current situation and compared 
in terms of their approaches to energy poverty policies within the framework of energy security policies. The 
information obtained shows that, although energy poverty and energy deprivation are still used 
interchangeably in the literature or terminologically, there is a consensus that energy poverty should be 
addressed in dimensions that will reduce the social welfare level of the consumer due to the pricing mechanism 
of the issue and high prices. While energy poverty is a remarkable problem, especially for underdeveloped 
countries, along the line from literacy to health, it would not be wrong to say that developing and developed 
countries also suffer from this problem. Although the EU and Türkiye have different economic profiles, both 
sides suffer from energy poverty. However, the EU, whose economic adequacy and energy infrastructure are 
more developed than Türkiye, can cope with energy poverty more successfully. 
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Brexit’in Avrupa Birliği Üzerindeki Mevcut ve Olası Ekonomik Etkilerinin 
Değerlendirilmesi 

Omca ALTIN1 

Öz 

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri 1973 yılından beri süren Birleşik Krallık, üyelik sürecinde AB ile genellikle 
sorunlu bir ilişki yaşamıştır. AB bütünleşmesinin başlangıcında süreçte yer almayan, sürece ilerleyen 
dönemlerde dâhil olan Birleşik Krallık’ın Birliğe yaklaşımı devamlı mesafeli olmuştur. Bu sorunlu ve mesafeli 
ilişki, genellikle sert tartışmalarla geçen üyelik sürecini ayrılma boyutuna taşımış, 23 Haziran 2016 tarihinde 
Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen referandum sonucunda seçmenlerin yaklaşık %52’si AB’den ayrılma 
yönünde bir tercihte bulunarak, AB tarihinde bir ilki gerçekleştirmişlerdir. Birleşik Krallık referandum 
sonuçları, ülkenin AB bütünleşmesine yönelik memnuniyetsizliğinin ve diğer AB üye ülkelerinde de giderek 
yükselen Avrupa şüpheciliğinin bir dışavurumu olarak değerlendirilmiştir. Birleşik Krallık’ta sürdürülen 
ekonomik kemer sıkma programı, AB’den ve AB dışından gelen göçler ve mevcut siyasiler arasındaki AB’ye 
karşı farklı bakış açıları da Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma kararı almasında rol oynayan diğer önemli 
unsurlar olmuşlardır. AB açısından bakıldığında ise Birleşik Krallık’ın gerçekleştirmiş olduğu bu 
referandumda AB’den ayrılma (Brexit) yönünde karar alması, AB’nin yaşamış olduğu mevcut finansal kriz, 
göç krizi, yükselen AB karşıtlığı gibi sorunlarına bir yenisinin daha eklenmesine neden olmuştur. Referandum 
sonuçları doğrultusunda Brexit müzakere süreci 2017 tarihi itibariyle başlamış, 31 Ocak 2020’de Birleşik 
Krallık AB’den resmi olarak ayrılmıştır. Diğer bir ifade ile Birleşik Krallık’ın 47 yıllık Avrupa serüveni 
sonlanmıştır. Birleşik Krallık’ın 31 Ocak 2020’de AB’den resmi olarak ayrılmasının diğer bir ifade ile Brexit’in, 
ekonomik, hukuki, sosyal ve kültürel bir takım sonuçları olmakla birlikte özellikle ekonomik sonuçlarının çok 
daha fazla ön plana çıktığı görülmektedir. Bunun en büyük sebebi Birleşik Krallık’ın AB’nin ikinci büyük 
ekonomisine, dünyanın ise beşinci büyük ekonomisine sahip oldukça güçlü bir ülke olmasından 
kaynaklanmaktadır. Birleşik Krallık’ın ekonomik açıdan önemli rolüne odaklanan çevreler tarafından Birleşik 
Krallık’ın AB’den ayrılması, AB ve özellikle Birleşik Krallık İle yoğun bir ekonomik ilişkisi bulunan AB üyesi 
Almanya üzerinde ekonomik bakımdan ciddi etkiler yaratabilecek bir adım olarak görülmüştür. Bu çalışmada, 
Brexit’in AB üzerindeki mevcut ve olası etkileri ekonomik bakımdan değerlendirilecektir. Çalışmanın 
sonucunda; Brexit’in AB ve özellikle Birleşik Krallık ile ekonomik ve ticari ilişkileri oldukça yüksek olan AB 
üye ülkesi Almanya’yı ekonomik açıdan olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Brexit’in ilerleyen süreçte de 
AB ve Almanya ekonomisini olumsuz yönde etkilemeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu noktada 
Brexit referandumunu takiben oluşan ve hala da devam eden ekonomik belirsizliğin bir an önce giderilmesi, 
Brexit’in ilerleyen süreçte AB ve Almanya ekonomisi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaya devam edeceğine 
yönelik endişelerin azalmasında son derece önemli bir rol oynayacaktır. 
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Assessment of Brexit’s Existing and Potential Economic Impacts on the 
European Union 

Omca ALTIN1 

Abstract 

The United Kingdom, which has had a relationship with the European Union (EU) since 1973, usually had 
a problematic affair with the EU during its membership. It was not involved in the EU integration from the 
beginning and was included in the process during the upcoming stages, and its approach to the Union has 
always been reserved. Usually accompanied by harsh arguments, this problematic and reserved relationship 
brought its membership process to a level of separation, and for the first time in history, as a result of the 
referendum in the United Kingdom on 23 June 2016, approximately 52% of the voters chose to leave the EU. 
The results of the referendum in the United Kingdom were regarded as an expression of the country's 
dissatisfaction with the EU integration and the increasing Euro-skepticism in other EU member states. The 
ongoing economic austerity program in the UK, immigration from the EU and outside the EU, and different 
perspectives of current politicians on the EU were other significant factors that played a role in the UK's 
decision to withdraw from the EU. From the EU's point of view, the decision to withdraw from the EU 
(Brexit) by the United Kingdom in this referendum has added a new one to the EU's problems, such as the 
current financial crisis, migration crisis, and rising anti-EU attitudes. Parallel to the referendum results, the 
Brexit negotiation process started in 2017, and the United Kingdom officially left the EU on 31 January 2020. 
In other words, the United Kingdom's European adventure of 47 years ended. While the UK's official 
withdrawal from the EU on 31 January 2020, in other words Brexit, has certain economic, legal, social, and 
cultural consequences, the economic consequences stand out particularly. The biggest reason for this is that 
the United Kingdom is a very strong country with the second-largest economy in the EU and the fifth-largest 
economy in the world. Those who focused on the significant economic role of the UK considered the UK's 
withdrawal from the EU a step that could have serious economic effects on the EU and specifically on the EU 
member Germany, which has been in a strong economic relationship with the UK. In this study, the current 
and potential effects of Brexit on the EU will be assessed considering economic consequences. The study 
concludes that Brexit has negatively affected the EU member state Germany, which has very high economic 
and commercial relations with the EU, particularly with the UK. It is estimated that Brexit will continue to 
negatively affect the EU and German economies in the future. At this point, mitigating the economic 
uncertainty that has occurred following the Brexit referendum promptly will play an extremely significant 
role in reducing the concerns that Brexit will continue to have repercussions on the EU and German economy 
in the future. 
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Enerji Krizi ve Avrupa Birliği Enerji Güvenliği 

Aleyna Ece BODUK1 
Müşerref BAYKAN2 

Öz 

Özellikle Avrupa ve Amerika gibi tedarik coğrafyaları için 20.yy’ın en büyük enerji krizi olarak görülen OPEC 
Krizi’nden sonra, dünya belki de en büyük enerji darboğazlarından birini deneyimlemektedir. Bu krizin bir 
tarafında tedarik coğrafyalarının tamamını ilgilendiren yüksek fiyatlar varken diğer tarafında özellikle 
Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle daha çok Avrupa coğrafyasını etkileyen bir tedarik krizinden söz etmek 
mümkündür. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UAEA) uzun vadeli enerji yaklaşımı uyarınca, enerji tedariğinin 
sürdürülebilir bir şekilde ve ödenebilir fiyatlara gerçekleşmesi temel prensipler olarak görülmektedir. Bu 
bağlamda dünyadaki en büyük enerji tüketim coğrafyalarından bir tanesi olan Avrupa Birliği mercek altına 
alındığında, enerji güvenliğinin temel iki bileşeni anlamında istisnai bir sürecin yaşandığını söylemek yanlış 
olmayacaktır. 2022 yılındaki bu istisnai koşulların 2023 yılında da devam ettiği bir senaryoda hem tedarik hem 
de son tüketici fiyatları noktasında krizin daha da derinleşebileceği düşünülmektedir. Ortaya çıkan bu tablo 
daha önce de güncel gelişmelerle revize edilmiş olan AB enerji güvenliği stratejisinin hem tedarikle ilgili 
sorunlara hem de tedariğin ödenebilir fiyatlara gerçekleşmesi noktasında ön görülmesi zor bir sürece girdiğini 
göstermektedir. Bu şartlar altında özellikle AB’nin enerji ve hatta iklim değişikliği anlamında son stratejik 
planlarından biri sayılabilecek REPowerEU çok daha dikkatle incelenmelidir. Nitekim bu çalışmanın amacı, 
enerji krizi kavramından başlayarak son bir yıllık dönemde öncelikle küresel ölçekte, sonrasında ise Avrupa 
Birliği (AB) özelinde enerji krizinin karakterinin enerji güvenliği perspektifinden analiz edilmesidir. Bu analiz 
sonucunda, Avrupa Birliği’nin mevcut enerji güvenliği yaklaşımının hem teorik hem de aksiyon anlamında 
hangi revizyonlara gebe olduğu, AB komisyonunun konuya ilişkin çalışmalarıyla ortaya konularak, AB’nin 
sürdürülebilir ve güvenli enerji tedariği noktasında taşıyacağı ya da taşıyabileceği gelecek tartışılacak ve sonuç 
kısmında ilgili bulgular paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji krizi, Enerji güvenliği, Avrupa birliği, REPowerEU 

Jel Kodları: Q4, Q40, Q41, Q43, Q47, Q48. 

 

 
1 YL Öğrencisi, KTO Karatay Üniversitesi, bodukaleynaece@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4737-593X 
2 YL Öğrencisi, KTO Karatay Üniversitesi, muserrefbaykann@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3915-8898



2nd International Congress on Economics and Administrative Sciences 
January, 19-20, 2023, Bingöl University 

Abstract Book 
 

          250 

 

Energy Crisis and European Union Energy Security 

Aleyna Ece BODUK1 
Müşerref BAYKAN2 

Abstract 

After the OPEC Crisis, which is seen as the biggest energy crisis of the 20th century, especially for supply 
geographies such as Europe and America, the world is perhaps experiencing one of the biggest energy 
bottlenecks. On one side of this crisis, there are high prices that concern all supply geographies, while on the 
other side, it is possible to talk about a supply crisis that mostly affects European geography, especially due to 
the Ukraine-Russia War. In the long-term energy approach of the International Energy Agency (IAEA), the 
main principle is ensuring that the energy supply is sustainable and affordable. In this context, when the 
European Union, one of the largest energy consumption geographies in the world, is examined, it would not 
be wrong to say that an exceptional process has been experienced in terms of the two main components of 
energy security. In a scenario where these exceptional conditions in 2022 continue 2023, it is thought that the 
crisis may deepen even more in terms of both supply and end consumer prices. This picture shows that the 
EU energy security strategy, which has been revised with current developments, has entered a difficult period 
in terms of both supply-related problems and the realization of supply at affordable prices. Under these 
circumstances, REPowerEU, which can be considered one of the last strategic plans of the EU in terms of 
energy and even climate change, should be examined much more carefully. This study aims to analyze the 
character of the energy crisis from the perspective of energy security, first on a global scale and then in the 
European Union (EU) in the last year, starting from the concept of energy crisis. As a result of this analysis, 
the revisions of the current energy security approach of the European Union, both in theory and in terms of 
action, will be revealed by the studies of the EU commission on the subject, and the future that the EU will 
or may carry in terms of sustainable and safe energy supply will be discussed and findings will be shared. 
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Enemies of the New Global Economy: An Ethical Political Approach to War, 
Pandemic and Other 

Recep ELMAS1 
Özgür BOZAN2 

Mehmet Nazım UYGUR3 
Abstract 

When the history of civilization is examined, it will be seen that the logic of othering is an important dynamic in 
mobilizing people politically. The same logic also has a dominant effect on intersociety relations. The basic motivation 
of the relationship in societies that are considered with belonging is solidarity. On the contrary, as for those who are 
outside of the belonging, it is in the manner of conflict. Undoubtedly, a radical manner of conflict is war. In this context, 
war can easily be associated with political, economic, or cultural conflict. However, a pandemic is generally 
acknowledged as a natural disaster, but not forgetting our time’s phenomena such as biological warfare. What mission 
does the pandemic play in this relationship when considering this general tendency drawn in the history of civilization? 
The main issue of this study is to analyze the unequal relations based on the meanings of the pandemic and war that 
occupy global politics, which are normalized as habits and abstracted in the conceptual map of our mind. In other words, 
it is subjecting our ethical understandings to an ethical inquiry. It is inevitable to catch a neglected “moment” while 
thinking ethically to initiate the inquiry. The new global economy is considered at this point. The transformation 
encountered in energy, which is an important element of global commodity production, exchange, and consumption, 
and the argument of nature in this context are noteworthy. Although by the way of the implications of nature, there is 
an ethical imperative to legitimize alternative energy and technologies based on it, its global political impact that will 
reproduce inequality should not be ignored. For such attention, the scope of the study will bring together several 
theoretical discussions of an eclectic character. Marxist theories of dependency will be put into account to illustrate both 
the unequal nature of global relations and the weight of the economy in it. With the legitimacy we give to the concepts 
and categories, the economic-political relationship will be considered through the Gramscian concept of hegemony. 
Foucault’s analysis of knowledge-power will function as problematizing both our understanding of ethics and the 
knowledge of new global production resources. Finally, in the discussion of nature over Anthropocentrism, it will be 
criticized that the abstract definition of human includes the innocent (others of the sovereign) in the guilty. A range of 
cases emerge as the findings of this study such as the European Union imposing additional taxes on commodities 
produced by fossil fuels; on the other hand, protecting technological products worked by clean energy with a liberal 
property approach and providing loans by operating financial capital in its provision; the problem of global legitimacy 
of vaccines produced by different technologies (Sinovac/mRNA); prioritizing certain communities in vaccine 
procurement; sanctioning Russia’s natural resources when needed for its grain. All these findings illustrate that the 
pandemic, like war, is an instrument of political, economic, and cultural conflicts that need to be examined ethically. In 
conclusion, the study does not deny an ethical sensibility but warns that ignoring its political implications will turn out 
to be inequality for a segment of global society, especially defined as the global south.  
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Yeni Küresel Ekonominin Düşmanları: Savaş, Salgın ve Öteki Üzerine Etik 
Politik Bir Yaklaşım 

Recep ELMAS1 
Özgür BOZAN2 

Mehmet Nazım UYGUR3 
Öz 

Uygarlık tarihi incelendiğinde insanları politik olarak birbirine bağlamada ötekileştirme mantığının önemli 
bir dinamik olduğu görülecektir. Aynı mantığın toplumlar arası ilişkide de baskın bir etkisi bulunmaktadır. 
Aidiyetin içinde düşünülen toplumlarda ilişkinin temel motivasyonu dayanışmadır. Bunun aksine aidiyetin 
dışında kalanlarla ise çatışma şeklindedir. Şüphesiz çatışmanın radikal bir biçimi de savaştır. Bu bağlamda 
savaş; politik, ekonomik ya da kültürel çatışma ile kolayca ilişkilendirilebilir. Ancak salgın, biyolojik savaş gibi 
günümüz fenomenlerini unutmamak kaydıyla, ekseriyetle doğal bir afet olarak kabul edilir. Uygarlık tarihine 
çizilen bu genel eğilim dikkate alındığında salgın bu ilişkide nasıl bir misyon yüklenir? Bu çalışmanın temel 
meselesi, küresel siyaseti meşgul eden salgın ve savaş durumunun, zihnimizin kavramsal haritasında 
büründüğü ve alışkanlıklar olarak normalleştirdiğimiz anlamlarında temellendirilen eşitsiz ilişkiler üzerine 
düşünmektir. Başka bir deyişle etik anlayışlarımızı etik bir soruşturmaya tabi tutmaktır. Soruşturmayı 
başlatabilmek için etik boyutuyla düşünürken ihmal edilen bir “an”ı yakalamak kaçınılmazdır. Yeni küresel 
ekonomi bu noktada dikkate alınmaktadır. Küresel meta üretiminin, mübadelenin ve tüketimin önemli 
unsuru olan enerjide yaşanan dönüşüm ve bu bağlamda yapılan doğa tartışması dikkat çekicidir. Alternatif 
enerji ve ona dayanan teknolojilerin doğanın yansımaları üzerinden meşrulaştırılmasının etik bir zorunluluğu 
olsa da eşitsizliği yeniden üretecek küresel politik etkisi göz ardı edilmemelidir. Böyle bir dikkat için çalışmanın 
kapsamı eklektik karakter sergileyecek şekilde birkaç teorik tartışmayı bir araya getirecektir. Hem küresel 
ilişkilerin eşitsiz doğasını hem de bunda ekonominin ağırlığını göstermek için Marksist bağımlılık 
teorilerinden yararlanılacaktır. Kavram ve kategorilere verdiğimiz meşruluk ile ekonomi-politik ilişki 
Gramscici hegemonya kavramı üzerinden düşünülecektir. Foucault’un bilgi-iktidar çözümlemesi hem etik 
kavrayışımızı hem de yeni küresel üretim kaynaklarının bilgisini sorunsallaştırmada işlev görecektir. Son olarak 
Antroposentrizm üzerinden yapılan doğa tartışmasında soyut insan tanımlamasının masumları (egemenin 
ötekilerini) suça dahil etmesi eleştirilecektir. Avrupa Birliği’nin fosil yakıtla üretilen metalara ek vergi 
getirmesi; buna karşılık temiz enerjiyle çalışan teknolojik ürünleri liberal mülkiyet anlayışı ile koruması ve 
temininde finansal sermayeyi işleterek kredi kullandırması; farklı teknolojilerle üretilen (Sinovac/mRNA) 
aşıların küresel meşruluğu sorunu; aşı tedarikinde bazı toplumlara öncelik verilmesi; Rusya’nın hububatına 
ihtiyaç duyulurken doğal kaynaklarına yaptırım uygulaması gibi bir dizi durum çalışmanın bulgusu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu bulgular, savaş gibi salgının da etik olarak incelenmesi gereken politik, 
ekonomik ve kültürel uyuşmazlıkların bir aracı olduğunu göstermektedir. Çalışma sonuç olarak etik bir 
duyarlılığı yadsımak ile birlikte politik etkilerinin düşünülmemesinin küresel toplumun, özellikle küresel 
güney olarak tanımlanan, bir kesimi için eşitsizlik olarak döneceği hususunda uyarıda bulunur. 
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Türkiye’de “Aşırı Sağ Parti” Örneği Olarak Zafer Partisi 

Bayram KOCA1 
Öz 

21. yüzyılın henüz ilk çeyreği tamamlanmasına rağmen terör krizi, ekonomik kriz, mülteci krizi, sağlık krizi 
gibi birçok “kriz”le karşılaşıldı. Bu krizler arasında göç ve göçmenler meselesi bir süredir hem Avrupa’nın hem 
de Türkiye’nin gündemini meşgul etmektedir. Günümüzde göçler, Suriye, Afganistan, Pakistan, İran, 
Venezuela, Ukrayna örneklerinde olduğu üzere savaş, şiddet ve siyasi kargaşalardan dolayı “zorunluluk” 
çerçevesinde gerçekleşmektedir. Türkiye ise, 2011’de Suriye’de başlayan kriz sonrası önemli göç dalgasıyla 
karşı karşıya gelmiş ve günümüzde dört milyon civarı göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Bununla birlikte son 
yıllarda, Türkiye’de özellikle Suriyeli göçmenlere karşı tepki artmış, ekonomik krizin de derinleşmesiyle 
göçmenler “günah keçisi” olarak görülmeye başlanmıştır. Metropol araştırma şirketinin Mart 2022’de yaptığı 
kamuoyu araştırmasına göre Türkiye halkının %81,7’si Suriyelilerin gitmesini istiyordur. Bununla birlikte 
2022’ye kadarki süreçte göçmen meselesinin siyasette temel konulardan biri haline gelmediğini söyleyebiliriz. 
Zafer Partisi’nin ana akım Türkiye siyasetinde “göçmen” meselesinin tartışılmasında öncü rol oynadığı 
söyleyebilir. Ümit Özdağ öncülüğünde 2021’de kurulan Zafer Partisi, kendisine ana gündem olarak “göçmen 
karşıtlığını” belirlemiştir. Zafer Partisi, Avrupa’da 1980 sonrası kurulan aşırı sağ (far right) partilerin 
Türkiye’deki ilk örneği olarak tanımlanabilir. Bu parti, kendisini temel olarak göçmen ve yabancı karşıtlığı 
üzerinden konumlandırılmış; bu çerçevede temel vaatleri, iktidara geldiklerinden itibaren 365 gün içerisinde 
tüm göçmenleri ülkelerine göndermek olduğunu ifade etmişlerdir. Özdağ, bir söyleşisinde Türk halkının 
göçmenler konusunda çok dertli olduğunu, Zafer Partisi olarak Türk halkının sözcüleri olduğunu 
belirtmiştir. Bu parti manifestosunda, 100 sene önce Sevr Antlaşmasıyla ülkeyi yıkmak isteyen 
“emperyalistlerin” bugün “stratejik göç mühendisliği”yle Türkiye’yi iç çatışmaya sürüklemek ve Güney ve 
Doğu Anadolu’yu Türkiye’den koparmayı amaçladıklarını öne sürmüştür. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 
“aşırı sağ partisi” olarak Zafer Partisi’nin göçmen karşıtı söylemlerini incelemektir. Bu çerçevede partinin 
program ve manifestosu incelenecek ve başta parti lideri Ümit Özdağ olmak üzere, partinin önde gelenlerinin 
söylemleri eleştirel bir şekilde analiz edilecektir. 
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The Victory Party as an Example of the “Far Right Party” in Türkiye 

Bayram KOCA1 

Abstract 

Despite the completion of the first quarter of the 21. century, many “crises” such as terrorist crisis, economic 
crisis, refugee crisis, health crisis have been encountered. Among these crises, the issue of migration and 
immigrants has been on the agenda of both Europe and Türkiye for a while. Nowadays, migrations take place 
within the framework of “necessity” due to war, violence and political turmoil, as in the examples of Syria, 
Afghanistan, Pakistan, Iran, Venezuela, and Ukraine. Türkiye, on the other hand, faced a significant 
migration wave after the crisis that started in Syria in 2011, and today it hosts around four million immigrants. 
However, in recent years, especially in Türkiye, the reaction against Syrian immigrants has increased, and with 
the deepening of the economic crisis, immigrants have begun to be seen as “scapegoats.” According to the 
public opinion poll conducted by the Metropoll research company in March 2022, 81.7% of the Turkish 
people want the Syrians to leave. However, we can say that the immigration issue has not become one of the 
main issues in Turkish politics until 2022. It can be said that the Victory Party played a leading role in the 
discussion of the “immigrant” issue in mainstream Turkish politics. The Victory Party established in 2021 
under the leadership of Ümit Özdağ and has set itself “anti-immigration” as its main agenda. The Victory 
Party can be defined as the first example in Türkiye of the far right parties established in Europe after 1980. 
This party has basically positioned itself on the basis of anti-immigrant and xenophobia; in this context, they 
stated that their main promise is to send all immigrants to their countries within 365 days of their coming to 
power. Özdağ stated in an interview that the Turkish people are very worried about immigrants and that they 
are the spokespersons of the Turkish people as the Victory Party. In this party’s manifesto, it claimed that the 
“imperialists”, who wanted to destroy the country with the Treaty of Sevres 100 years ago, aim to drag 
Türkiye into internal conflict and to separate Southern and Eastern Anatolia from Türkiye with “strategic 
migration engineering.” The aim of this study is to examine the anti-immigrant discourses of the Zafer Party 
as an "extreme right party" in Türkiye. In this framework, the program and manifesto of the party will be 
examined and the discourses of the party's leaders, especially the party leader Ümit Özdağ, will be critically 
analyzed. 
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Sivil Toplumun Son Beş Yılı: 
Güçlü ve Köklü Bir ‘Sivil’ Toplum Bastırılabilir Mi? 

Erdi TOPÇUOĞLU1 
Öz 

Güçlü bir sivil toplum, çoğulcu ve demokratik bir devlet için temel bir bileşendir. Sivil toplumun katılımı için 
uğraşan Sivil toplum örgütleri (STÖ'ler) de sağlam bir sivil toplumun tamamlayıcı bir parçası olarak işlev 
görmektedirler. Sivil toplum örgütleri, hizmet sunumundan siyasi savunuculuğa kadar çok çeşitli sektörlerde 
faaliyet göstermekte ve ülkelerin demokratikleşmesine paralel olarak etki alanlarını artırmaktadır. Bununla 
birlikte özellikle son yıllarda gelişmiş batı demokrasilerinde bile sivil alanın bastırılmaya çalışıldığı ve sivil 
toplum örgütlerinin ise özellikle hak savunuculuğu noktasına etkilerinin kısıtlandığı çeşitli örnekler dikkat 
çekmektedir. Bu durumun temel nedenlerinden biri pandemi sürecinin sivil alanı hem içten hem de dıştan 
olumsuz etkilemesi olabilir. Her ne kadar iletişim teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak sivil alanın siber 
boyuta da taşıdığı söylenebilse de pandemi süresinde fiziksel bir araya gelişlerin azalması sivil toplumun 
‘beraber eyleme’ kapasitesine zarar vermiş, sivil alanın kendini dışa vuramaması da devletlerin otoriter 
eğilimlerini cezbetmiş olabilir. Bu varsayımdan hareketle çalışmamızda öncelikle sivil toplumun küresel 
boyutta son 5 yılı mercek altına alınmıştır. Ayrıca iki farklı kıtada 4 ülke (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, 
Birleşik Krallık ve Fransa) özelinde sivil kapasitenin durumu ve sivil girişimlere karşı ilgili devletlerin takındığı 
tutum derinlemesine analiz edilmiştir. Masa başı çalışması olarak yapılandırılan bu çalışmada CIVICUS 
raporları ve Freedom House verileri derlenerek sivil toplumun pandemi döneminin hemen öncesi, pandemi 
dönemi ve pandemi sonrasındaki durumu karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Yapılan çalışma sonucunda 
tarihsel olarak çoğulcu ülkelerde daha az olmak üzere sivil alanın görece gerilediği tespit edilmiştir. Ayrıca 
küresel ölçekte devletlerin pandemi sürecini sivil hakları bastırmak için bir bahane (pretex) olarak kullandığı 
bununla birlikte sivil alanın pandemi kısıtlamaları uygulansa bile maskeli ve mesafeli gösteriler ve çevrimiçi 
protestolar gibi yaratıcı ve alternatif protesto biçimleri kullanmak da dahil olmak üzere harekete geçmeye 
devam ettiği tespit edilmiştir.  
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Last Five Years of Civil Society: Can a Strong and Deep-Routed Civil Society 
Be Repressed? 

Erdi TOPÇUOĞLU1 
Abstract 

A robust civil society is a requirement for a democratic and pluralistic state. A healthy civil society must also 
include civil society organizations (CSOs) that are actively involved in civil society engagement. Civil society 
organizations (CSOs) work in a wide range of fields, from service delivery to political advocacy, and their 
influence grows as nations democratize. However, there have been a number of instances in recent years where 
the civil sphere has been attempted to be suppressed, even in advanced western democracies, and the impact 
of non-governmental groups has been constrained, particularly in terms of advocacy. This condition may be 
caused in part by the pandemic process' detrimental effects on society both inside and internationally. 
Although it can be said that civil space has expanded into the cyber realm in tandem with the advancement 
of communication technologies, the decline in in-person interactions during the pandemic may have harmed 
civil society's ability to coordinate its actions, and the inability of the civil space to express itself may have 
attracted authoritarian tendencies in states. Based on this supposition, I looked at the last five years of civil 
society in our study. In addition, the situation of civil capacity in 4 countries (United States, Canada, United 
Kingdom and France) in two different continents and the attitudes of these four states towards civil initiatives 
were analyzed in depth. Furthermore, a thorough analysis of the civil capacity situation and the relevant states' 
views toward civic initiatives in four nations (the United States, Canada, the United Kingdom, and France) 
on two separate continents was conducted. In this study, which is structured as a desk study, CIVICUS 
reports and Freedom House data were compiled and the situation of civil society just before the pandemic 
period, during the pandemic period and after the pandemic was discussed comparatively. As a result of the 
study, it has been determined that the civic space has repressed relatively less in historically pluralistic 
countries. In addition, it has been found that states on a global scale use the pandemic process as a pretex to 
suppress civil rights, however, even when pandemic restrictions are applied, it has been determined that the 
civil sphere continues to take action, including using creative and alternative forms of protest such as masked 
and distanced demonstrations and online protests.  
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Total Bunalım Çağında Demokrasi ve Siyasal Katılım  

Ersin ERKAN1 
İsa TURAN2  

Öz 

İnsanlık ekonomik, siyasal, kültürel ve iklim krizlerinin iç içe geçtiği bir dönemden geçmekte. Bu total krizi 
üreten neo-liberal kapitalist koşullarda kamusal her şeyin/yerin yağmalandığı, kamusalın çöktüğü, 
otoriterliğin yükseldiği, topyekün yıkım ve tahakküm hali söz konusu. Adeta "total kriz" olarak 
adlandırılabilecek bu tarihsel süreçten çıkış reçeteleri aranıyor. Diğer yandan, krizi doğrudan ve ağır şekilde 
deneyimleyen toplumun siyasal etkinliği budanmış, buna mukabil krizin sorumlusu olan siyasal-ekonomik 
elitler/egemenler tarihte hiç görülmedik ölçüde güç kazanmış durumda. Bununla birlikte, çıkış için siyasal ve 
toplumsal müdahale şart. Bu nedenle siyasetin demokratikleşmesi toplumun siyasal katılımı her zamankinden 
daha fazla önem kazanmış durumdadır. Siyaset, Weber'in deyimiyle, eğer sert tahtaları tutkuyla uzaktan 
bakarak yargılama yetisiyle güçlü, yavaş biçimde delmekse, bu, ancak toplumun hakiki siyasal özne olarak 
politik sürece katılmasıyla mümkün olabilir. Toplumun kendi kaderi ve gezegenin geleceği üzerinde etkin 
olabilmesi için parlamenter/temsili demokrasinin ötesine uzanmak zaruri ve elzemdir. Bir başka deyişle, 
konuşmanın ve tartışmanın tüketimleştirildiği, seçimlerin bir çeşit mühendislik çalışmasına indirgendiği bir 
siyaset anlayışı krizi ertelemek, görünmezleştirmekten ve faturayı topluma havale etmekten başka sonuç 
doğurmayacaktır. İşte bu noktada geleneksel seçim sistemleri dışında/yanında doğrudan ve yarı-doğrudan 
katılım ve müdahale pratiklerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki büyük dönüşüm ile 
siyasetin toplumsallaşması ihtiyacının kesişmesi radikal demokratik paradigmaya geçişe uygun zemini 
mümkün kılmaktadır. Yükselen yerel talepler, kadın hareketi ve çevre aktivizmi yeni ve doğrudan bir 
demokrasinin örneklerindendir. Bu çalışmada yıkım ve kriz ile demokrasi eksikliği arasındaki doğrudan ve 
yoğun ilişki nedeniyle seçim sistemleri dışında yeni katılım ve müdahale pratikleri/olanakları ele alınmaktadır. 
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Democracy and Political Participation in the Age of Total Depression 

Ersin ERKAN1 
İsa TURAN2 

Abstract 
 
Humanity is currently facing a period of interlocking economic, political, cultural, and climate crises. These 
total crises are being generated by neo-liberal capitalist conditions, resulting in the looting of all public 
things/spaces, the collapse of the public, the rise of authoritarianism, and a state of total destruction and 
domination. Solutions are being sought for this historical period, which can be referred to as the "total crisis." 
On the other hand, the political activity of the communities experiencing the crisis directly and severely has 
decreased, while the political-economic elites/dominant powers responsible for the crisis have gained an 
unprecedented amount of power. Nevertheless, political and social intervention is necessary for a solution. 
As a result, democratization of politics and increased political participation of society have become more 
important than ever. Politics, in Weber's words, can only be possible if society participates as a true political 
subject in political processes. To be effective in shaping their own fate and the future of the planet, it is 
essential to go beyond parliamentary/representative democracy. In other words, a political understanding 
where discourse and debate are commoditized and elections are reduced to a kind of engineering project will 
only delay and invisibilize the crisis and shift the cost onto society. At this point, there is a need for practices 
of direct and semi-direct participation and intervention beyond traditional election systems. The intersection 
of the great transformation in information and communication technology and the need for democratization 
of politics creates a suitable ground for transition to a radical democratic paradigm. The rising local demands, 
women's movement, and environmental activism are examples of a new and direct democracy. In this study, 
new participation and intervention practices/opportunities outside election systems are discussed due to the 
direct and intense relationship between destruction and crisis and the lack of democracy. 
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Göçmenliğin Milli Güvenlik Sorunsalı Olarak İnşaası Üzerine Eleştirel Bir 
Yaklaşım Denemesi 

Ersin ERKAN1 
Hüdayi SAYIN2  

Öz 

Dünyada uzun süredir devam eden büyük, iç içe geçen çoklu kriz hali küresel siyasal sistem için de vakidir. 
Öyle ki, eldeki teorik yaklaşımlar olanı açıklamakta yetersiz kalmakta, tüm açıklama girişimleri ya da sonradan 
yapılan çözümlemeler sonuca kavuşturulmadan yeni süreçler ortaya çıkmakta. Diğer yandan, bu belirsizlikler 
ve kriz halini somutlaştıran küresel göç dalgaları küresel siyasetin kaotik ve anarşik yapısını daha kırılgan hale 
getirmiştir. Bu bildiride, içinden geçilen karmaşık ve kaotik süreçte kendisine dair kimliği yeniden inşa etmeye 
çalışan ulus-devlet ve onun tanımladığı milli güvenlik paradigmasının göç sorunu üzerine yaklaşımını 
tartışmak amaçlanmaktadır. Disiplinin meta yaklaşımları sistemik ve aktör düzeyinde milli güvenliği; güç ve 
refah düzleminde, çatışma ve rekabet ilişkileri aracılığıyla özellikle devlet çıkarı ya da ulusal çıkar etrafında 
açıklamaktadır. Öte yandan, ulusal çıkar kavramsal düzeyde inşa edilmekte ve kurucu normlar altında 
oluşturulan düzenleyici normlar ile şekillendirilmektedir. Bu çerçevede, kurucu ve düzenleyici normlar siyasal 
kimlikleri tanımlamakta ve davranışları belirlemektedir. Modern devlet, kendisini sürekli üretmeye çalışan 
tarihsel-sosyal bir aktör olarak milli güvenlik analizi normlarını inşa ettiği kimlik üzerinden  anlaşılabilir. Bu 
noktadan hareketle küresel sistem, ulus-devlet ve onun tanımladığı milli güvenlik analizi, milli kimlikler 
etrafında üretilen milliyetçilikler araştırılmadan gerçekleştirilemez. Soğuk Savaş sonrası köpürtülen “tarihin 
sonu” vurgulu, otoriter ve totaliter yapılardan liberal demokratik barış ve refah sürecine geçildiğine dair erken 
kestirimler, Byung-Chul Han’ın dijitalleşme olarak tanımladığı enformasyon kapitalizminde, popülist aşırı 
sağ olarak isimlendirilen neo-faşizmin puslu praksisinde eridi. Bu bildiride, göçü “milli güvenlik konusu”, 
göçmeni “milli güvenlik öznesi” olarak tanımlayan inşaa süreçleri etrafında ulus-devlet politikaları küresel 
sistem içinde analiz edilecektir. Bu çerçevede, modern devlet pratiklerinin karşılaştırılmasını mümkün kılacak 
literatür taraması yöntem olarak benimsenmiştir. 
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A Critical Approach Essay on the Construction of Immigration as a National 
Security Problem 

Ersin ERKAN1 
Hüdayi SAYIN2 

Abstract 

The global political system has been also experiencing multiple crises for a long time. In fact, the theoretical 
approaches at hand cannot account for what is happening and new processes emerge while explanations or 
analyses continue. The chaotic and anarchic structure of global politics has become more fragile due to 
uncertainty and migration waves associated with the crisis situation. In this paper, It is aimed to examine how 
the nation-state approaches the problem of migration from the perspective of rebuilding its identity amidst 
complex and chaotic circumstances and the national security paradigm. Meta-approaches to the discipline 
explain national security at the systemic and actor levels around state interests and national interests through 
power and welfare relations. Additionally, national interest is conceptually constructed. It is shaped by the 
regulatory norms created under the founding norms. According to this framework, political identities and 
behaviors are determined by constitutive and regulatory norms. The modern state presents itself as a fixed 
historical-social actor in this setting. With the help of sef-coded identities and security analysis standards, it 
attempts to prove this assertion. From this point of view, the analysis of the global system cannot be carried 
out without investigating the nationalisms produced around national identities. Early claims made following 
the Cold War that the move from totalitarian and authoritarian systems to liberal democratic peace and 
welfare would mark the "end of history" were rapidly disproved. All hope was lost in the neo-fascist practise 
known as the populist far right and in information capitalism, which Byung-Chul Han termed the process as 
"digitalization." In this paper, nation-state policies that construct and define immigration as a "national 
security issue" and immigrants as a "national security subject" will be analyzed with the global system 
paradigm. In this context, the literature review method will be used to compare contemporary state practises. 
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Küresel Sistemin Sonu mu, Revizyonu mu? 

Berna Deniz DEMİR SARGUT1 

Öz 

1980’lerden itibaren küreselleşme kavramı, literatürde önemli bir yere sahip olmuştur. Kültürel, sosyal ve 
ekonomik bütünleşmeyi ifade etmek için kullanılmıştır. Küresel sistem, dünya refahına olumlu katkılar 
sunmuş, emeğin, sermayenin, ürünlerin hızlı bir şekilde dünya çapında yayılmasını amaçlamıştır. Küresel 
sistemin bu amacına rağmen salgın (Covid-19), başta sağlık hizmetleri olmak üzere küresel örgütlerin birçok 
açıdan ortaya çıkan krizlerin önüne geçemediğini, krizleri iyi yönetemediğini ortaya koymuştur. Yeni dünya 
düzeni içerisinde küreselleşmenin yok olması elbette ki mümkün olmayacaktır. Fakat salgınla birlikte Türkiye 
gibi ulus devletlerin krizi, salgınla mücadeleyi küresel örgütlerden daha iyi bir şekilde yönetebilmesi 
küreselleşmenin masaya yatırılmasını, yeni önlemlerin alınmasını, yeni düzenlemelerin yapılmasını gerekli 
kılmıştır. Günlük yaşamdan, çalışma hayatına, eğitimden siyasete, ekonomiden uluslararası ilişkilere dek 
küresel sistemin geçmişte edindiği bilgi ve deneyimleri, küreselleşme sürecini bir kez daha gözden geçirme 
ihtiyacı hissettirmiştir. Kısa vadede ulus devlet, içe kapanmacı, izolasyoncu söylemler vurgulansa da sürecin 
ortaya çıkardığı sorunların çözümüne yönelik arayışlar, yenilikler, revizyonist eylemler orta ve uzun vadede 
söz konusu olacaktır. Pandemi sürecinde, ulus devletin parlayacağına, güç kazanacağına, küreselleşmenin 
sonunu getireceğine dair ortaya atılan düşünceler olmakla birlikte küreselleşmenin öneminin gitgide 
artacağına, farklı bir boyuta taşınacağına yönelik düşünceler de ortaya atılmıştır. Bu düşünceler çerçevesinde 
devletin rolü de yeniden önem kazanmaya başlamıştır. Çalışmada pandemi süresinde ve sonrasında ulus 
devletler ve küreselleşme ilişkisine, bu ilişki sürecinin nasıl bir seyir izleyeceğine değinilmiştir. Küreselleşmenin 
rolü irdelenerek salgının küreselleşmeye muhtemel etkileri ele alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca küresel sistemin 
fırsatlar ve tehditler noktasında nasıl revize edilmeye çalışılacağına cevap aranmaya çalışılmıştır. Çalışmanın 
yöntemi olarak da literatür taramasına dayalı nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.  
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The End or Revision of the Global System? 

Berna Deniz DEMİR SARGUT1 

Abstract 

The concept of globalization has played an important role in literature since the 1980s. It has been used to 
express cultural, social and economic integration. The global system positively contributes to world welfare, 
designed to facilitate the rapid spread of labor, capital, and products around the world. Despite this goal of 
the global system, the pandemic (COVID-19) has shown that there are many ways in which global 
organizations, especially health services, have failed to prevent the crises that have emerged and have failed to 
manage them well. Of course, globalization will not disappear in the new world order. However, with the 
pandemic, the crisis of nation-states like Türkiye and the ability to manage the fight against it better than 
global organizations, globalization needs to be discussed, new measures taken and new regulations 
introduced. Our past understanding and experience of the global system, from daily life to working life, from 
education to politics, from economics to international relations, all make it necessary for us to re-examine the 
process of globalization. Even a discourse that emphasizes nationalism, introversion, and isolationism in the 
short term calls into question, in the medium and long term, the exploratory, innovative, and revisionist 
actions that address the problems revealed by the process. During the course of the pandemic, some believe 
that nation-states will shine, gain power and bring about the end of globalization, while others believe that 
globalization will increase in importance and shift to another dimension. Against the backdrop of these 
considerations, the role of the state has regained importance. The study examines the relationship between 
the nation-state and globalization during and after the pandemic, and how this process of relationship will 
continue. In examining the role of globalization, attempts have been made to discuss the possible impact of 
the pandemic on globalization. In addition, an attempt was made to find an answer to the question of how 
the global system will be reviewed in terms of opportunities and threats. A qualitative research method based 
on a literature review was used as the research method.  
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Türkiye’nin Bölgesel Oyun Kurucu Rolü ve Düzen İnşasına Dair İmkân ve 
Kabiliyeti: Türk Devletleri Teşkilatı Örneği 

Veysel BABAHANOĞLU1 
Zafer AKBAŞ2 

Öz 

Dünya düzeninin günümüz başat gücü halen ABD olmakla beraber, ciddi bir güç değişimi yaşanmaktadır. 
ABD diğer bölgelerde olduğu gibi Türkiye’nin yakın coğrafyasında da güç kaybetmeye devam etmektedir. Bu 
bağlamda Türkiye gibi bölgesel güçlerin önemi artmakta, güç boşlukları bu aktörler tarafından doldurulmaya 
çalışılmaktadır. Buna ilaveten Rusya’nın da Ukrayna savaşı nedeniyle bölgesel etkisinin ve baskı kapasitenin 
azalması yeni aktörlere alan açmaktadır. Yakın dönemde artan ekonomik gücü, askeri kapasitesi ve siyasi 
kabiliyetleri Türkiye’yi bölgesel diğer aktörlere göre ön plana çıkarmaktadır. Türkiye’nin SİHA’lardaki 
başarısı başta olmak üzere Savunma sanayindeki başarıları, siyasi, diplomatik ve askeri kazanımları uluslararası 
örgütlerde artan bir role, bölgesel gelişmelerde artan etkiye ve büyük güçlerle girdiği ilişkilerde güçlenen bir 
dengeleme gücüne sahip olma kabiliyetine katkı yapmaktadır. Doğu Akdeniz’in bir enerji deposu olduğunun 
anlaşılması ile burada artan teknolojik imkanlarla sondaj faaliyetlerini başlatması, bölgesel rakip devletlere 
yönelik izlediği işbirliği ya da rekabet politikaları Türkiye’yi daha güçlü kılmıştır. Libya ile imzaladığı 
anlaşmalar da buna kuvvet vermiştir. Türkiye’nin artan materyal kapasitesi dışında güçlü liderlik, diplomasi 
ve siyasi girişimleri Türkiye’yi daha görünür ve etkili kılmıştır. Türkiye’nin Ortadoğu ve Kafkasya’da izlediği 
politikalar da Türkiye’nin bölgede oyun kurucu ve statüko etkileyici rolüne katkı yapmaktadır.  Yakın 
dönemde yakın coğrafyasında yaşanan kritik iki gelişme olarak Rusya Ukrayna savaşı ile İkinci Karabağ zaferi 
de Türkiye’yi başka bir noktaya taşımıştır denilebilir. Türkiye bölgede daha fazla etkisi hissedilen aktör haline 
dönüşmüştür. Rusya ve Ukrayna savaşında Türkiye’nin izlediği barış inşacı rolü, tahıl diplomasisi gibi 
girişimler tahıl alanında bölgesel hatta küresel bir rahatlama sağlamıştır. Karabağ savaşında Azerbaycan’ın 
Ermenistan’a kazandığı zaferde de Türkiye’nin verdiği desteğin büyük katkısı vardır. Kazakistan’ın eski devlet 
Başkanı Nursultan Nazarbayev’in desteği ile başlatılan bugünkü haliyle Türk devletleri teşkilatı da bölgede 
yeni bir düzen kuruluşunun bir nüvesi olarak kabul edilebilir. Uluslararası ilişkilerde birtakım yapıların etkisi 
özellikle uygun ortam ve zamanlama ile ilgilidir. Bu bağlamda olmak üzere Türk Devletleri Teşkilatı’nın da 
bölgesel önemli bir örgüt haline dönüşme olasılığı güçlüdür. Örgüte yönelik en önemli tehdidin Rusya 
olduğu, bunun dışında diğer güç odaklarınca da bir rakip ve tehdit olarak algılanma olasılığı örgütün 
gelişimini ve etkisini azaltabilir. Ancak Rusya gibi rakip devletlerin Ukrayna savaşı gibi yaşaması muhtemel 
krizler ya da sorunlar örgütü daha etkili hale getirebilir. Türkiye’nin örgüt üyeleri arasındaki işbirliğini artırıcı 
ve güven sağlayıcı rolü yeni ve muhtemel bir güç çıpasının ya da odağının doğmasına neden olabilir. Üye 
ülkeler arası kültürel, sosyal, siyasi hatta askeri işbirliği örgütü kritik hale dönüştürebilir. Çalışmada 
Türkiye’nin imkân ve kabiliyetlerinin temelde birleştirici rolü sayesinde anılan sonuçların elde edilmesinde 
ciddi katkısı olabileceği, bunun da kazan kazan yaklaşımıyla hem örgütü hem de Türkiye’yi daha güçlü 
kılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.   
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Türkiye's Regional Playmaker Role and Its Possibilities and Capabilities for 
Order Building: The Case of the Organization of Turkish States 

Veysel BABAHANOĞLU1 
Zafer AKBAŞ2 

Abstract 

Although the USA is still the dominant force of the world order today a serious power change is taking place. The USA 
continues to lose power in Türkiye's close geography as in other regions. In this context, the importance of regional 
powers such as Türkiye is increasing and power gaps are being tried to be filled by these actors. In addition, the decrease 
in Russia's regional influence and pressure capacity due to the Ukrainian war opens up space for new actors. In the near 
future, Türkiye's increasing economic power, military capacity and political capabilities put it at the forefront compared 
to other regional actors. Türkiye's achievements in the defense industry, especially in its successes in UCAV(unmanned 
combat aerial vehicle), its political, restriction and military gains, an increasing role in international organizations 
contribute to its ability to have a connection power that increases in regional developments and strengthens in statements 
made with great powers. With the understanding that the Eastern Mediterranean is an energy store, it started drilling 
activities with increasing technological opportunities and the cooperation or competition policies it followed towards 
regional rival states made Türkiye stronger. The agreements signed with Libya also strengthened this. Apart from 
Türkiye's increasing material capacity, strong leadership, diplomacy and political initiatives have made Türkiye more 
visible and effective. Türkiye's policies in the Middle East and the Caucasus also contribute to Türkiye's role as 
playmaker and influencer of the status quo in the region. It can be said that Russia's Ukraine war and the Second 
Karabakh victory as two critical developments in its close geography in the recent period have also moved Türkiye to 
another point. Türkiye has become an actor whose influence is felt more in the region. Initiatives such as the peacebuilder 
role pursued by Türkiye in the war between Russia and Ukraine, grain diplomacy have provided regional and even global 
relief in the field of grain. Türkiye's support also made a great contribution to Azerbaijan's victory over Armenia in the 
Karabakh war. The Organization of Turkish States in its current form which was initiated with the support of the former 
President of Kazakhstan Nur Sultan Nazarbayev can also be considered as a core of the establishment of a new order in 
the region. The impact of certain structures in international relations is particularly related to the appropriate setting 
and timing. In this context, there is a strong possibility that the Organization of Turkish States will turn into an 
important regional organization. The most important threat to the organization is Russia, besides, the possibility of 
being perceived by other power centers as a competitor and a threat may reduce the development and influence of the 
organization. However, crises or problems that rival states such as Russia are likely to experience such as the Ukrainian 
war may make the organization more effective. Türkiye's role of increasing cooperation and providing trust among the 
members of the organization may lead to the emergence of a new and possible power anchor or focus. Cultural, social, 
political and even military cooperation between member countries can turn the organization into a critical one. In the 
study, it has been concluded that Türkiye's possibilities and capabilities can contribute significantly to the achievement 
of the aforementioned results thanks to its fundamentally unifying role, and this can make both the organization and 
Türkiye stronger with a win-win approach. 
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Foreign Policies of the USA and China Towards Israel: Implications for Tel 
Aviv 

Fatih Yaşar1  

Abstract 

During the Cold War, the relationship between Israel and its Arab Muslim neighbours in the Levant (and the 
Middle East) was antagonistic. During that period, Tel Aviv sought for external support from powerful states 
like the United States of America (USA) to survive. During the same period, Washington aimed to prevent 
the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) from being dominant actor in the Levant (and the Middle 
East). During that period, Israel’s Arab neighbours appealed to Moscow for support. So, Tel Aviv and 
Washington have had close relations during and after the Cold War. Although Israel was the first Levantine 
(and Middle Eastern) state recognised People’s Republic of China (PRC) in 1950, the Sino-Israeli diplomatic 
relations could not be created until 1992. After the Cold War until 2000s, the US enjoyed its privileged status 
in the world politics as the sole superpower. However, China emerged as a rising power in the 2000s. Since 
then, Washington began to perceive Beijing as a challenger. China created and improved relations with almost 
all US allies including Israel. The US has been perceived as Israel’s security patron, but Israel also created 
relations with China in the field of military, like technology transfer and arm trade. Improving Sino-Israeli 
relations caused crises between Washington and Tel Aviv, so Israel backed off and sought for solutions to save 
its relations with Beijing. During these crises, Beijing put the blame on Washington while it did not offend 
Tel Aviv to save its relationship with it. To grasp reasons of its harmed relations with Arab and Muslim states, 
Washington sometimes (like during the Obama administration) questioned its unshaken and persistent 
support to Israel. This study aims to understand foreign policies of the USA and China towards Israel and 
implications for Tel Aviv. It argues that pressure on Tel Aviv may have much more in the following years due 
to increasing Sino-American competition, although the break of the US-Israeli alliance is not likely in the 
short term. 
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ABD ve Çin’in İsrail’e Yönelik Dış Politikaları: Tel Aviv’e Etkileri 

Fatih Yaşar1  

Öz 

Soğuk Savaş süresince, İsrail ve Doğu Akdeniz’deki (ve Orta Doğu) Müslüman Arap komşuları arasındaki 
ilişkiler hasmaneydi. Bu dönemde, Tel Aviv hayatta kalmak için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi güçlü 
devletlerden dış destek aramıştır. Aynı dönemde, Vaşington ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 
(SSCB) Doğu Akdeniz’de (ve Orta Doğu’da) baskın aktör olmasını önlemeyi hedeflemiştir. Bu dönemde, 
İsrail’in Arap komşuları destek için Moskova’ya başvurmuştur. Dolayısıyla, Tel Aviv ve Vaşington soğuk 
savaş süresince ve sonrasında yakın ilişkilere sahip olmuştur. İsrail 1950’de Çin Halk Cumhuriyeti’ni (ÇHC) 
tanıyan ilk Doğu Akdenizli (ve Orta Doğu) devlet olmasına rağmen Çin-İsrail diplomatik ilişkileri 1992’ye 
kadar kurulamamıştır. Soğuk Savaş’tan 2000’lere kadar, ABD tek süper güç olarak dünya siyasetindeki 
ayrıcalıklı statüsünün keyfini çıkarmıştır. Ancak Çin 2000’lerde yükselen güç olarak belirmiştir. Bu 
durumdan sonra, Vaşington Pekin’i rakip olarak algılamaya başladı. Çin, neredeyse ABD’nin tüm 
müttefikleri (İsrail dahil) ile ilişkiler kurdu ve geliştirdi. ABD İsrail’in güvenlik patronu olarak algılanmaktadır 
ancak İsrail aynı zamanda Çin ile askerî alanda (teknoloji transferi ve silah ticareti) ilişkiler kurmaya 
başlamıştır. Gelişen Çin-İsrail ilişkileri Vaşington ve Tel Aviv arasında krizlere sebep olmuştur. Dolayısıyla, 
İsrail hem geri adım atmak hem de Pekin ile olan ilişkilerini kurtarmak için çözümler aramıştır. Bu krizlerde, 
Pekin Washington’u suçlarken Tel Aviv’i gücendirmeyip onunla ilişkilerini kurtarmaya çalışmıştır. Arap ve 
Müslüman ülkelerle zarar görmüş ilişkilerinin sebeplerini kavramak için, Vaşington bazen (Obama 
yönetiminde olduğu gibi) İsrail’e olan sarsılamaz ve sürekli desteğini sorgulamıştır. Bu çalışma, ABD ve Çin’in 
İsrail’e yönelik dış politikalarını ve Tel Aviv’e olası etkilerini anlamaya çalışmaktadır. Çalışma, Amerikan-İsrail 
müttefikliğinin bozulmasını kısa vadede muhtemel görmese de artan Çin-Amerikan rekabeti sebebiyle 
önümüzdeki yıllarda Tel Aviv’in daha çok baskı altında kalabileceğini öne sürmektedir. 
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Suriye Göçüne Karşı Türkiye’nin Stratejik Yönetimi 

Ahmet SOYLU1 
Öz 

İnsanlığın varoluşundan bu yana dünya birçok göçe şahitlik etmiştir. Genel anlamda zorunlu sebeplere 
dayanan göç olgusu, bulaşıcı hastalıklar, iklimlerde meydana gelen değişim, istilalar, afetler, önemli ölçüde 
meydana gelen nüfus artış hızı gibi nedenlere bağlı olarak gerçekleşir Göç ve göçmen olgusunun anlaşılması 
için sığınmacı ve mülteci kavramlarının açıklanması gerekmektedir. Bu anlamda mülteci herhangi bir insanın 
ırkı, dili, dini ve düşüncesinden dolayı bulunduğu ülkede baskıya uğraması neticesinde kendi ülkeleri dışında 
başka bir ülkeye göç etmesi durumunda ona verilen statü olarak görülmektedir. Buradan hareketle ifade edilen 
sebepler neticesinde ülkesinden ayrılıp diğer bir ülkeden korunma talep edenlere, teyide muhtaç nedenler 
ispat edilene kadar sığınmacı statüsü verilirken, nedenlerin ispat edilmesi durumunda mülteci statüsü verilir. 
Mülteci ve sığınmacı hareketliliği Türkiye özelinde incelendiğinde önemli sonuçlar ortaya çıktığı 
görülmektedir. Coğrafi ve stratejik konumu itibariyle Avrupa’ya geçiş sağlanabilmesi için bir güzergâh teşkil 
etmesinden dolayı Türkiye, çok sayıda göç olayına şahitlik etmiş ve birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır. 
Özellikle Suriye’de yaşanan iç savaş ve bunu takip eden son 10 yıl göstermiştir ki Türkiye konumu nedeniyle 
önümüzdeki süreçlerde de bu tür sorunlarla yüzleşmeye devam edecektir. Tarihsel süreç incelendiğinde 
Türkiye Cumhuriyeti ilk olarak 1923 tarihinde Yunanistan ile gerçekleştirdiği nüfus mübadelesi ile büyük göç 
hareketliliğine maruz kalmıştır. Bu göç hareketliliği ile Türkiye’ye 395 bine yakın göçmen giriş yapmıştır. 1979 
tarihinde İran’da gerçekleşen İslam Devrimi neticesinde 1 milyon, 1991 tarihinde yaşanan Körfez Savaşı 
neticesinde ise 500 bin göçmen Türkiye’ye girmiştir. 2011 yılında Suriye’de meydana gelen iç savaş nedeniyle 
ülkelerinden ayrılarak Türkiye’ye gelen göçmen hareketi, Türkiye’nin hedef olduğu ve etkileri hala devam 
eden son kitlesel göç hareketi olarak yerini almıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu açıdan birçok alanda yeni 
politikalar üretmesine yol açmaktadır. Türkiye’nin göç alıp/veren ve güzergâh ülke olmasından dolayı göç 
hareketliliğine karşı alınacak stratejik önlemlerin bu gerçeğe uygun doğrultuda belirlenmesini 
gerektirmektedir. Bu bağlamda Suriye göçüne karşı Türkiye’nin eğitim, ekonomi ve kültürel anlamda almış 
olduğu stratejik yönetim planları her ne kadar riskleri ortadan kaldırmasa da genel itibariyle ortaya çıkacak 
muhtemel sorunları önleyici karakterde olduğu görülmektedir. Son birkaç yıl içerisinde yapılmış alan 
araştırmalarına göre Suriyeli göçmenlerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 26 ilde barınma 
merkezlerinin kurulması, Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegre olması amacıyla çeşitli illerde 
okulların kurulması, sağlık alanından göçmen sağlığı merkezleri kurulması yapılan çalışmalardan bazılarıdır. 
Bu çalışmada Türkiye’nin bu konuda almış oldu stratejik yönetim planlaması açıklanacaktır. 
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Türkiye's Strategic Management Against Syrian Migration 

Ahmet SOYLU1 
Abstract 

Since the existence of humanity, the world has witnessed many migrations. In general, the phenomenon of 
migration, which is based on compulsory reasons, occurs due to reasons such as infectious diseases, changes 
in climate, invasions, disasters, significant population growth rate. In this sense, a refugee is seen as a status 
given to a person in the event that he or she immigrates to another country outside of their own country as a 
result of being oppressed in the country in which they live due to their race, language, religion and thought. 
From this point of view, asylum seeker status is given to those who leave their country and seek protection 
from another country as a result of the reasons stated here, until the reasons that need confirmation are 
proven, and refugee status is granted if the reasons are proven. When the refugee and asylum seeker mobility 
is analyzed in Türkiye, it is seen that important results emerge. Due to its geographical and strategic location, 
Türkiye has witnessed a large number of migration incidents and faced many problems, as it constitutes a 
route for transition to Europe. Especially the civil war in Syria and the following 10 years have shown that 
Türkiye will continue to face such problems in the coming processes due to its position. When the historical 
process is examined, the Republic of Türkiye was first exposed to great migration mobility with the 
population exchange it carried out with Greece in 1923. With this migration mobility, nearly 395 thousand 
immigrants entered Türkiye. As a result of the Islamic Revolution that took place in Iran in 1979, 1 million, 
and as a result of the Gulf War in 1991, 500 thousand immigrants entered Türkiye. The migrant movement, 
which came to Türkiye by leaving their country due to the civil war that took place in Syria in 2011, has taken 
its place as the last mass migration movement that Türkiye is a target and whose effects still continue. This 
leads the Republic of Türkiye to produce new policies in many areas in this respect. Since Türkiye is a country 
of import/export and route, it is necessary to determine the strategic measures to be taken against migration 
mobility in line with this fact. In this context, although Türkiye's strategic management plans against Syrian 
migration in terms of education, economy and culture do not eliminate the risks, it is seen that they have a 
preventive character against possible problems that may arise in general. Some of the studies carried out in 
this direction are the establishment of shelter centers in 26 provinces in order to meet the accommodation 
needs of Syrian immigrants, the establishment of schools in various provinces in order to integrate Syrian 
students into the Turkish education system, and the establishment of immigrant health centers in the field of 
health. In this study, Türkiye's strategic management planning in this regard will be explained.  
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Yerel Hizmet Sunumunda Dijital Dönüşüm: TR71 Bölgesi Belediyelerinin E-
Belediyecilik Uygulamaları 

Esra ÇELEBİ ZENGİN1 
Ali Davut ALKAN2 

Öz 

Siyasi, iktisadi,  sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar başta olmak üzere birçok alanda öngörülemez bir değişime 
neden olan küreselleşme süreci kamu yönetimini de etkisi altına almıştır.  Bu süreçte ülkelerin kamu yönetimi 
sistemleri gelenekselden yeniye doğru evrilirken hem yöneticiler hem de yurttaşlar için önemli bir değişim 
rüzgârı yakalanmıştır. Bu rüzgâr ise demokrasi, şeffaflık, hesap verebilirlik, yurttaş memnuniyeti ve teknoloji 
yönüne doğru kuvvetli bir şekilde esmeye başlamıştır. Kamu yönetimi için alışılmadık olan bu değişim 
sürecinin pratikteki en büyük yansıması ise kamu hizmeti sunumunda görülmüştür. Dolayısıyla kamu 
hizmetinin de geleneksel yapısından sıyrılıp yeni kamu hizmeti anlayışına dönüşmesi kaçınılmaz bir hal 
almıştır. Kamu hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde sunulmasını esas alan yeni kamu hizmeti anlayışı, 
kaliteyi, esnekliği, performansı, yurttaşı öncelik konusu yaparken, bu hizmetlerin sunumunda teknolojik 
yeniliklerin de takip edilerek zaman, emek ve maliyet tasarrufu sağlanmasını önemsemektedir. Hem hizmet 
sunan devlet hem de hizmet sunulan yurttaş açısından büyük değişiklikler ve yenilikler getiren bu yeni anlayış, 
uygulamada zaman zaman değişime direnç ile karşılaşmış olsa da teknoloji kullanımının kaçınılmaz 
yaygınlaşması ile gerek merkezden yönetim gerekse de yerinden yönetim kuruluşları için vazgeçilmez hale 
gelmiştir. Bir taraftan yeni kamu hizmeti anlayışının yaygınlaşması ve bilgi toplumunda yaşamanın gereği 
olarak diğer taraftan da geçtiğimiz birkaç yıl içinde tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci ile kamu 
hizmetlerinin dijital olarak sunumunun büyük önem kazandığı günümüzde hemen hemen tüm kamu 
kurumlarının bu dönüşüme ayak uydurduğu görülmektedir. Dijital platformlarda hizmet sunumunun 
özellikle yurttaşlara en yakın birimler olması nedeniyle öne çıkan yerel yönetimler için çok daha önem arz 
ettiği bu süreçte, e-belediyecilik ve mobil belediyecilik olarak adlandırılan uygulamaların giderek arttığı 
bilinmektedir. Söz konusu uygulamalar sayesinde yurttaşlar, özellikle fatura ve vergi ödemeleri, talep ve 
şikayette bulunma gibi konular başta olmak üzere birçok konu hakkında online (çevrimiçi) hizmet 
alabilmektedirler. Yaşanan gelişmelere bağlı olarak yaygınlık kazanan bu uygulamaları dünya ve Türkiye 
örneklerinden yola çıkarak inceleyen bu çalışma, Türkiye özelinde ve İstatistiki Bölge Birimleri 
Sınıflandırmasına göre Orta Anadolu Bölgesinde yer alan TR71 Bölgesindeki belediyelerin elektronik ve 
mobil belediyecilik uygulamaları ile sınırlandırılmıştır. Literatür taraması ve ikincil kaynaklar kullanılarak veri 
toplanan bir alan araştırması olması tasarlanan bu çalışma kapsamında TR71 Bölgesinde yer alan Aksaray, 
Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde il belediyelerinin resmi web sitelerinde yer alan ve hayata geçirilen 
mobil belediyecilik uygulamalarının incelenmesi planlanmaktadır. Uygulamaların çeşitliliğinin belirlenmesi 
ve karşılaşılan aksaklıkların tespit edilerek çözüm önerileri sunulmasını esas alan bu çalışma ile yerel 
yönetimlerin dijitalleşmesi konularında literatürde yer alan çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Dijitalleşme, Yerel yönetimler, e-belediyecilik, Mobil belediyecilik, Türkiye, TR71 
bölgesi 
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Digital Transformation in Local Service Provision: E-Municipality 
Applications of TR71 Region Municipalities 

Esra ÇELEBİ ZENGİN1 
Ali Davut ALKAN2 

Abstract 

The globalization process which has caused an unpredictable change in many fields especially in the political, 
economic, socio-cultural and technological fields has also affected the public administration. In this process, 
while the public administration systems of the countries evolved from traditional to new, a significant wind 
of change was caught for both administrators and citizens. This wine has started to blow strongly towards 
democracy, transparency, countability, citizen satisfaction and technology. The biggest practical reflection of 
this change process which is unusual for public administration is seen in public service delivery. Therefore, it 
has become inevitable for the public service to get rid of its traditional structure and turn into a new public 
service understanding. The new public service approach, which is based on the effective and efficient delivery 
of public services, prioritizes quality, flexibility, performance and citizens while it also attaches importance to 
saving time, effort and cost by following technological innovations in the provision of these services. 
Although this new understanding, which brings great changes and innovations for both the state providing 
services and the citizens being served has encountered resistance to change from time to time in practice, it 
has become indispensable for both centralized administration and local government organizations with the 
inevitable widespread use of technology. On the one hand, due to the spread of the new public service 
understanding and the necessity of living in the information society, on the other hand it is seen that almost 
all public institutions keep up with this transformation today, where the digital delivery of public services has 
gained great importance with the pandemic process that has affected the whole World in the past few years. 
It is known that the applications called e-municipality are increasing day by day, in this process where service 
delivery on digital platforms is much more important for local governments, which stand out especially 
because they are the closest units to citizens. Thanks to these applications, citizens can receive online services 
on many issues, especially on bill and tax payments, requests and complaints. This study which examines these 
applications that have become widespread due to the developments experienced, based on the examples of 
the World and Türkiye is limited to the electronic and mobile municipal applications of the municipalities in 
the TR71 region, which is located in the Central Anatolian region and according to the Statistical Regional 
Units Classification. Within the scope of this study, which is designed to be a field study in which data is 
collected using literature review and secondary sources, it is planned to examine the mobile municipality 
applications that are included in the official websites of the provincial municipalities of Aksaray, Kırıkkale, 
Nevşehir, Kırşehir and Niğde in TR71 region.         
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Rusya Federasyonu, Ukrayna Yönelik Askeri Harekâtında Nükleer Silah 
Kullanabilir mi? 

Ahmet SAPMAZ1 
Sina KISACIK2 

Öz 

Bu çalışma son dönemde uluslararası güvenlik alanında gündemi en çok meşgul eden Rusya Federasyonu’nun (RF) 
Ukrayna’ya yönelik askeri harekâtında Moskova’nın nükleer silah kullanma ihtimalini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 
RF’nin, Ukrayna’ya yönelik askeri harekâtında konvansiyonel yetenekleri ile beklediği siyasi ve askeri hedeflerine 
ulaşamaması ve ABD ile Batılı ülkelerin Ukrayna’ya sağladığı silah, teçhizat, askeri eğitim ve istihbarat desteği ile zor 
duruma düşmesi nükleer silah kullanım ihtimalini gündeme getirmektedir. RF’nin güvenlik politikasında nükleer 
silahların önemli bir yer işgal etmesi, dünyanın en büyük nükleer silah stokuna sahip olması, RF Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in ülkesinin sahip olduğu nükleer silahları gerektiğinde kullanabileceğini sıklıkla ifade etmesi, RF’nin Ukrayna’da 
işgal ettiği dört bölgeyi ilhak etmesi ve bunlardan bazılarının yeniden Ukrayna tarafından ele geçirilmesi, RF’nin 
Ukrayna’nın kirli bomba ürettiğini iddia etmesi, RF’nin stratejik nükleer silahlar yanında sınırlı ölçüde etki yaratabilen 
taktik nükleer silahlara da sahip olması RF’nin nükleer silah kullanma olasılığı hakkında endişeleri artırmaktadır. Ancak 
bahse konu savaşın çapı ve niteliği göz önüne alındığında RF’nin Ukrayna’ya yönelik nükleer silah kullanması 
durumunda stratejik nükleer silahlara göre menzili kısa ve tahribat derecesi düşük olan taktik nükleer silahları kullanacağı 
değerlendirilmektedir. Çalışma sonucunda ulaşılan sonuçlar çerçevesinde RF nükleer silahlarını kendisine yönelik büyük 
ölçekli bir saldırıyı caydırmak maksadıyla kullanmayı tasarlamaktadır. RF’ye yönelik bir saldırı olmayan aksine RF’nin 
kendi inisiyatifi ile başlattığı Ukrayna’ya yönelik askeri harekâtında Moskova’nın nükleer silahlarını kullanması düşük 
bir ihtimaldir. RF’nin Ukrayna’da istediği ölçüde başarılı olamaması bir gerçeklik olsa da bu durumun RF’nin varlığını 
ciddi ölçüde riske attığını düşünmek mümkün değildir. Diğer yandan Ukrayna kaynaklı RF yönelik nükleer silahları da 
içeren kitle imha silahı tehdidi bulunmamaktadır. RF-Ukrayna Savaşı, Ukrayna’nın Rus topraklarına yönelik sınırlı 
saldırıları haricinde çoğunlukla Ukrayna topraklarında devam etmektedir. RF-Ukrayna Savaşı mevcut durumda RF ile 
NATO arasında büyük ölçekli bir çatışmaya dönüşmemiştir. Kaldı ki soğuk savaş döneminde siyasi, askeri, ekonomik ve 
ideolojik rekabet halinde bulunulan ABD’ye karşı kullanılmayan nükleer silahların günümüzde RF’nin Slav ırkından 
aynı dine ve çok yakın kültüre sahip Ukrayna’ya karşı kullanması mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte bir 
savaşta nükleer silah kullanmak askeri olmaktan daha çok siyasi bir karardır. RF, Ukrayna’ya yönelik nükleer silah 
kullanmaya karar verdiğinde kendisi açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkacaktır. Öncelikle RF adına nükleer silah 
kullanımına karar verecek olan Putin, nükleer silah kullanması durumunda Rus halkının göstereceği tepkiyi ve 
katlanmak zorunda olacağı yıkımı dikkate almak zorundadır. RF’nin Ukrayna’ya yönelik muhtemel bir nükleer silah 
kullanımı kontrolden çıkarak kendisine yönelecek nükleer karşı saldırı ya da misilleme potansiyeli taşımaktadır. Diğer 
yandan nükleer silah kullanım kararı RF’nin maruz kaldığı yaptırımların daha da ağırlaşmasına ve Çin de dahil olmak 
üzere çok sayıda devlet ile ilişkilerinin bozulmasına neden olabilir. Ayrıca Ukrayna’da muhtemel bir nükleer silah 
kullanımı bölgede harekât icra eden Rus birliklerinin de olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Bu çerçevede mevcut 
durumda RF’nin stratejik ve taktik nükleer silahlarını Ukrayna’da kullanmasının mümkün olmadığı 
değerlendirilmektedir. Ancak RF tarafından Ukrayna’da nükleer silah kullanılması durumu tamamen ihtimal dışı 
değildir. Savaşın seviyesinin yükselmesi, Rus topraklarını tehdit etmesi ve RF’ye yönelik nükleer saldırı içermesi 
durumunda RF, Ukrayna’da öncelikle taktik nükleer silah kullanabilecektir. 
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Could the Russian Federation Use Nuclear Weapons in Its Military 
Operation Against Ukraine? 

Ahmet SAPMAZ1 
Sina KISACIK2 

Abstract 

This study aims to evaluate the possibility of Moscow using nuclear weapons in the military operation of the Russian 
Federation (RF) against Ukraine, which has been on the agenda most recently in the field of international security. The 
RF's inability to achieve its political and military goals, which it expected with its conventional capabilities, in its military 
operation against Ukraine, and the difficulty with the weapons, equipment, military training and intelligence support 
provided by the USA and Western countries to Ukraine brings up the possibility of using nuclear weapons. Nuclear 
weapons occupy an important place in the security policy of the RF. The RF has the world's largest stockpile of nuclear 
weapons, and in addition to strategic nuclear weapons, it also has tactical nuclear weapons that can have a limited effect. 
RF President Vladimir Putin frequently states that his country can use its nuclear weapons when necessary. RF annexed 
the four territories it occupied in Ukraine, and some of them were recaptured by Ukraine. RF claims that Ukraine 
produces dirty bombs. All these points raise concerns about the possibility of using nuclear weapons in the RF's military 
operation against Ukraine. However, considering the scale and nature of the war in question, it is considered that if the 
RF uses nuclear weapons against Ukraine, it will use tactical nuclear weapons that have a shorter range and a low degree 
of destruction compared to strategic nuclear weapons. Within the framework of the results obtained as a result of the 
study, the RF plans to use its nuclear weapons to deter a large-scale attack against itself. It is not an attack against the RF, 
on the contrary, it is unlikely that Moscow will use its nuclear weapons in the military operation against Ukraine, which 
is initiated by the RF on its own initiative. Although it is a reality that RF has not been as successful as it would like in 
Ukraine, it is not possible to think that this situation seriously puts the existence of RF at risk. On the other hand, there 
is no threat of weapons of mass destruction originating from Ukraine, including nuclear weapons against the RF. The 
RF-Ukraine War continues mostly on Ukrainian territory, with the exception of Ukraine's limited attacks on Russian 
territory. Currently, the RF-Ukraine War has not turned into a large-scale conflict between RF and NATO. Moreover, 
it does not seem possible for the RF to use nuclear weapons, which were not used against the USA, which was in political, 
military, economic and ideological competition during the cold war, against Ukraine, which has the same religion and 
very close culture from the Slavic race of the RF. However, using nuclear weapons in a war is more of a political decision 
than a military one. When the RF decides to use nuclear weapons against Ukraine, there will be negative consequences 
for itself. First of all, Putin, who will decide on the use of nuclear weapons on behalf of the RF, has to take into account 
the reaction of the Russian people and the destruction that will have to endure if he uses nuclear weapons. A possible 
use of nuclear weapons by the RF against Ukraine has the potential to spiral out of control and to counter-attack or 
retaliate against it. On the other hand, the decision to use nuclear weapons may worsen the sanctions that RF is exposed 
to and deteriorate relations with many states, including China. In addition, a possible use of nuclear weapons in Ukraine 
may adversely affect the Russian troops operating in the region. In this context, it is considered that it is not possible for 
the RF to use its strategic and tactical nuclear weapons in Ukraine in the current situation. However, the use of nuclear 
weapons in Ukraine by the RF is not entirely improbable. In the event that the level of the war escalates, threatens 
Russian territory and includes a nuclear attack against the RF, the RF will primarily be able to use tactical nuclear 
weapons in Ukraine. 
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Türk Kamu Yönetiminin Denetiminde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumunun, Yeri ve Etkinliği 

Fevzi KAÇER1 

Öz 

Günümüzde devletlerin üstlendikleri hizmetlerin niteliği ve niceliği artmıştır. Bu hizmetleri yerine getiren 
kamu yönetiminden beklentiler de aynı oranda yükselmiştir. Kamu yönetiminden etkin ve verimli bir şekilde 
hizmet sunması, bununla birlikte bütün iş ve işlemlerinde yasalara uygun, adil, tarafsız ve eşit bir şekilde 
davranması beklenmektedir.  Kamu yönetimi bu işlevini yerine getirirken, yasalara uygun davranması, 
yolsuzluğa bulaşmaması, hizmet sunduğu vatandaşlara karşı ayrımcılık yapmaması, kamu kaynaklarını doğru 
kullanması gibi birçok açıdan denetlenmektedir. Bunu sağlamaya dönük siyasi idari ve yargı denetimi gibi 
geleneksel denetimin yanında yeni denetim mekanizmaları oluşturulmaktadır. Bu çalışmada bu yeni 
mekanizmalardan biri olan, özellikle ayrımcılığın önlenmesi, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadeleyi 
amaç edinen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) denetim yapısındaki yeri ve etkinliği 
ortaya konulacaktır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) 2016 yılında çıkarılan Türkiye 
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile kurulmuş, 2017 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Bu kurumun 
etkinliğinin tespiti açısından kurum kararları, ulusal önleme mekanizması raporları, kurumun faaliyet 
raporları ve diğer yıllık raporlar incelenmiştir. Faaliyete başladığı tarihten itibaren kuruma yapılan başvuru 
sayıları yıllar itibari ile 2017 yılında 369, 2018 yılında 1107, 2019 yılında 1189, 2020 yılında 1363, 2021 yılında 
ise 1185 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı ilk çeyreği verileri yayınlanmış olup toplam 387 başvuru yapılmıştır. 
Kurum yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda, incelenemezlik, gerekçeli kabul edilmezlik, gönderme, 
ihlal, idari yaptırım, uzlaşma, ret ve karar verilmesine yer olmadığına dair karar olmak üzere 8 farklı türde karar 
alabilmektedir.  Çalışma kapsamında kurum sitesi üzerinde 2018-2022 yıllarında toplam 752 kararın metinleri 
incelenip değerlendirilmiştir. Kurumun kamu yönetiminin etkin bir şekilde denetlenmesinde önemli bir işlev 
gördüğü, ancak sitede yayınlanan 752 kararın yaklaşık %76’sı kabul edilmezlik, karar vermeye yer olmadığı 
veya incelenemezlik kararı ile neticelenmesi göz önüne alındığında başvuranların kurumun faaliyet alanı 
hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını ortaya çıkmaktadır. 
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Position and Effectiveness of the Human Rights and Equality Institution of 
Türkiye (TİHEK) in the Audit of Public Administration in Türkiye 

Fevzi KAÇER1 
Abstract 

Today, the quality and quantity of services undertaken by states have increased. The expectations from the 
public institutions, which provide these services, have also increased at the same rate. It is expected from the 
public institutions to provide services effectively and efficiently and to act in a legal, fair, impartial and equal 
manner in all business and transactions. While performing this function, the public administration is 
supervised in many aspects such as acting in accordance with the law, using public resources correctly, not 
engaging in corruption and not discriminating against the citizens it serves.  In order to achieve this, new 
control mechanisms are being created in addition to the traditional control, such as political, administrative 
and judicial review. In this study, the place and effectiveness of the Human Rights and Equality Institution 
of Türkiye (TİHEK), which is one of these new mechanisms, especially aiming at preventing discrimination 
and effectively fighting against torture and ill-treatment, will be explained. The Human Rights and Equality 
Institution of Türkiye (TİHEK) was established with the Law on the Human Rights and Equality Institution 
of Türkiye enacted in 2016 and started its activities in 2017. In order to determine the effectiveness of this 
institution, national preventive mechanism report, institutional decisions,  activity reports and other annual 
reports were examined. The number of applications submitted to the institution since its establishment is 369 
in 2017, 1107 in 2018, 1189 in 2019, 1363 in 2020, and 1185 in 2021. Data for the first quarter of 2022 has 
been published and a total of 387 applications have been submitted. As a result of the examination of the 
applications, the Institution can take 8 different types of decisions, including Decision of non-examination, 
Decision for justified inadmissibility, Decision for submission, Decision of violation, Decision of 
Administrative sanction, Decision of conciliation, Rejection decision, Decision that there is no room for 
decision. Within the scope of the study, the texts of a total of 752 decisions in 2018-2022 on the institution 
website were examined and evaluated. It turns out that the institution plays an important role in the effective 
supervision of the public administration, but the applicants do not have enough information about the field 
of activity of the institution, considering that approximately 76% of the 752 decisions published on the 
website result in inadmissibility, no room for decision or a decision of non-examination. 

Keywords: Public Administration, Audit, Discrimination, Human Rights and Equality Institution of 
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Terörist Faaliyetler Bağlamında Uluslararası Göçün Belirleyicileri 

Bengü TOSUN1 
Murat EREN2 

Öz 

İnsan topluluklarının sosyal ve ekonomik nedenlerle coğrafi hareketliliğini ifade eden insan göçü, tarihin erken 
dönemlerine kadar uzanmaktadır. Bununla birlikte uluslararası insan göçü özellikle son yarım yüzyılda küreselleşmenin 
de etkisi ile hem sayısal olarak önemli derecede artmış, hem de göç kavramının nedenleri ve sonuçları büyük ölçüde 
değişim göstermiştir. 1970 yılında 84 milyon olan uluslararası göçmen sayısı, 1990 yılında 153 milyona, 2020 yılında ise 
281 milyona ulaşmıştır. 2020 itibariyle küresel nüfusun %3,6’sını oluşturan uluslararası göçmen sayısındaki artış ise gerek 
göç veren ülke gerekse de göç alan ülke için sosyal ve ekonomik açılardan dönüşüme neden olmuştur. Uluslararası göçe 
ilişkin uzun dönemli veriler, göçün tüm dünyada tekdüze bir yapı barındırmadığını, ekonomik, coğrafi, demografik 
faktörler tarafından şekillendirildiğini ortaya çıkarmaktadır. Uluslararası göçün belirleyicilerini incelemeye yönelik 
geliştirilen bu çalışmada, göç kararının temel belirleyicisinin ekonomik faktörler olduğunu ileri süren Neo–Klasik göç 
yaklaşımının geçerliliği sınanmış ve çeşitli ekonomik göstergeler ile birlikte terör olayları da göz önünde bulundurularak 
değişkenler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Çalışma, dünyada en çok göç alan 20 ülke kapsamında geliştirilmiş ve her 
bir göç alan ülkeye en çok göç veren ülkelerden göç hareketleri 1995 – 2020 dönemi 5 beş yıllık verileri kullanılarak çok 
boyutlu panel çekim modeli yaklaşımı ile incelenmiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak göç veren ülkelerden gelen 
göçmen sayısı kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler olarak ise göç veren ve göç alan ülkelerin gelir düzeyleri, işsizlik ve 
enflasyon oranları gibi ekonomik göstergelerine ek olarak ülkeler arası mesafe, ortak dil, ortak sınır ve göç veren ülkelerde 
gerçekleşen terör olayları kullanılmıştır. Model tahmini çok boyutlu Poisson Pseudo En Çok Olabilirlik Tahmincisi 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, göç alan ülkelerdeki gelir düzeyinin göç hareketlerini negatif yönde, 
göç veren ülkelerde gerçekleşen terör olaylarının ve göç veren ülkelerin enflasyon oranının uluslararası göç hareketlerini 
pozitif yönde etkilediğini göstermiştir. Göç veren ülkelerin gelir düzeyinin ve işsizlik oranının ise göç hareketleri üzerinde 
istatistiksel olarak etkili olmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular paralelinde araştırma kapsamında ele alınan 
ülkeler için Neo–Klasik göç teorisinin geçerli olmadığı, güvenlik faktörünün göç kararında daha etkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Uluslararası göç hareketleri ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısı üzerinde dikkate değer değişiklikler meydana 
getirmiştir. Ayrıca 2020 itibari ile dünya çapında 26,4 milyon mülteci bulunmaktadır ve yalnızca 2020 yılında göç 
hareketlerinden kaynaklı olarak 3.900 ölüm ve kayıp yaşanmıştır. Yürütülen çalışma ile ekonomik ve sosyal açıdan önemli 
sonuçlar doğuran uluslararası göç kavramının belirleyicileri ele alınmıştır. Ampirik analiz sonucunda elde edilen bulgular 
ile göçün sosyal ve ekonomik maliyetinin azaltılmasına yönelik projeksiyonlara veri sağlamak ve mevcut literatüre katkıda 
bulunmak amaçlanmıştır.   
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Determinants of International Migration in the Context of Terrorist 
Attacks 

Bengü TOSUN1 
Murat EREN2 

Abstract 

Human migration, which expresses the geographical mobility of human communities for social and economic reasons, 
dates back to the early periods of history. However, international human migration has increased significantly, especially 
in the last half-century, with the effect of globalization, and the causes and consequences of the concept of migration 
have changed to a great extent. The number of international migrants, which was 84 million in 1970, reached 153 million 
in 1990 and 281 million in 2020. The increase in the number of international immigrants, which constitutes 3.6% of the 
global population as of 2020, has caused a social and economic transformation for both the sending country and the 
receiving country. Long-term data on international migration reveal that migration does not have a uniform structure 
all over the world, but is shaped by economic, geographical, and demographic factors. In this study, which was developed 
to examine the determinants of international migration, the validity of the Neo-Classical migration approach, which 
claims that the main determinant of the migration decision is economic factors, was tested and the relations between the 
variables were investigated taking into account various economic indicators as well as terrorist incidents. The study was 
developed within the scope of the 20 countries that receive the most immigrants in the world, and the migration 
movements from the countries that give the most immigrants to each immigrant receiving country were examined with 
the multidimensional panel gravity model approach using the five-year data from 1995 to 2020. In the study, the number 
of immigrants from the origin countries was used as the dependent variable. As independent variables, in addition to 
economic indicators such as income levels, unemployment, and inflation rates of origin and destination countries, the 
distance between countries, common language, common border, and terrorist incidents were used. Model estimation 
was performed using the multidimensional Poisson Pseudo Maximum Likelihood Estimator. The findings show that 
the income level in the destination countries negatively affects the migration movements, while the terrorist attacks in 
the origin countries and the inflation rate of the origin countries affects the international migration movements 
positively. In addition, it was determined that the income level and unemployment rate of the origin countries are not 
statistically significant in the migration movements. In parallel with the findings, it was concluded that the Neo-Classical 
migration theory is not valid for the countries covered in the research and that the security factor is more important in 
the migration decision. International migration movements have brought about remarkable changes in the economic 
and social structure of countries. In addition, as of 2020, there are 26.4 million refugees worldwide, and in 2020 alone, 
there were 3,900 deaths and losses due to migration movements. In addition, as of 2020, there are 26.4 million refugees 
worldwide, and in 2020 alone, there were 3,900 death and missing due to migration movements. In this study, the 
determinants of international migration, which have important economic and social consequences, are discussed. With 
the findings from the empirical analysis, it is aimed to provide data for the projections for reducing the social and 
economic costs of migration and to contribute to the existing literature.  
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Plandemic Phenomenon of Political Parties in Seeking Legitimacy: ‘The 
Party of Life Without Coercion’ Case 

Damla MURSÜL1 

Abstract 

Political parties act in order to meet the expectations and demands of the electorate as long as they are effective 
in political life. The discourse, the policies and the vision drawn for the future shape the relationship between 
the target audience and the parties. If the basis of legitimacy is strong; its reflections on the electorate will be 
stronger in this relationship. The basis of the authority of the party as a political actor may vary depending on 
the periodical conditions. This article aims to focus on the reflections of the COVID-19 pandemic in politics 
in the context of the Party For Life Without Coercion, which is a political party established within the 
framework of e thematic issue. The Party has many features that make it interesting to study. The reasons 
such as the definition of the pandemic as a plandemic, its establishment within the scope of the fight against 
the pandemic, the fact that the common denominator is a non-political issue, and therefore the Party does 
not have any political concerns, reveal an approach outside the classical political party classifications. The 
Party For Life Without Coercion operated for a very short time between November 2021 and September 
2022. During the period of its activity, anti-vaccine is among the prominent issues on the agenda, vaccines, 
PCR tests, masks, etc. Political formations objecting to the bans on these issues are on a very limited scale. In 
this context, the Party For Life Without Coercion is worth examining in terms of its organization based on a 
certain problem, its revealing this organization through a political party, and the closure of the party when 
the problem disappears. The work of this formation, which is the only example in Turkish politics, in the last 
period is shared with the public in the electronic archive of the Party. This article aims to examine the 
documents including the party program, bylaws and various documents and press releases within the 
framework of the emphasis on the plandemic theme, and to identify the prominent bases in the search for 
legitimacy. The basis of legitimacy will be associated with the plandemic, and will be analyzed within the 
framework of the ideological source revealed by David Easton. On the other hand, the existence of the Party, 
which does not have an aim to seize political power, will also make it possible to question the classical aims of 
the establishment of political parties. 
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Siyasal Partilerin Meşruluk Arayışında Plandemi Olgusu: ‘Dayatmasız Yaşam 
Partisi’ Örneği  

Damla MURSÜL1 

Öz 

Siyasal partiler, siyasal yaşamda etkili oldukları süre boyunca seçmen kitlesinin beklentilerini ve taleplerini 
karşılamak amacıyla hareket ederler. Geliştirilen söylem, hayata geçirilen politikalar ve geleceğe dair çizilen 
vizyon; hedef kitle ile partiler arasındaki ilişkiyi şekillendirir. Bu ilişkide meşruluk zemini ne kadar güçlü 
dayanaklarla kurgulanırsa, seçmendeki yansımaları da aynı oranda güçlü olur. Partinin siyasal bir aktör olarak 
ortaya koyduğu otoritenin dayanakları, dönemsel koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu makale; 
Covid-19 pandemisinin siyasetteki yansımalarını, tematik bir konu çerçevesinde kurulmuş siyasal bir parti 
olan Dayatmasız Yaşam Partisi özelinde ele almayı amaçlamaktadır. Söz konusu Partinin araştırılmasını ilginç 
kılan pek çok özelliği bulunmaktadır. Pandemiyi plandemi olarak tanımlaması, plandemiyle mücadele 
kapsamında kurulması, ortak paydanın siyaset dışı bir konu olması ve dolayısıyla Partinin de siyaset kaygısı 
taşımaması gibi nedenler, klasik siyasal parti sınıflandırmalarının dışında bir yaklaşım ortaya koymaktadır. 
Dayatmasız Yaşam Partisi, Kasım 2021 ve Eylül 2022 tarihleri arasında oldukça kısa bir süre faaliyet 
göstermiştir. Faaliyette bulunduğu dönemde aşı karşıtlığı gündemde öne çıkan konular arasında yer almakla 
birlikte aşı, pcr testi, maske vb. konulardaki yasaklara itiraz eden siyasal oluşumlar oldukça sınırlı ölçektedir. 
Bu bağlamda Dayatmasız Yaşam Partisi, belli bir soruna dayalı olarak örgütlenmesi, bu örgütlenmeyi siyasal 
bir parti üzerinden ortaya koyması ve sorunun ortadan kalkmasıyla partinin de kapatılması açısından 
incelenmeye değerdir. Türkiye siyasetinde tek örnek olan söz konusu oluşumun geçen dönemdeki çalışmaları, 
Partinin elektronik arşivinde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu makale; parti programı, tüzük ve çeşitli 
belgelerle basın açıklamalarını içeren dokümanların plandemi temasına yapılan vurgular çerçevesinde 
incelenmesini ve meşruluk arayışında öne çıkan dayanakların tespit edilmesini hedeflemektedir. Meşruluk 
dayanakları, David Easton tarafından ortaya konan ideolojik kaynak çerçevesinde plandemiyle 
ilişkilendirilerek analiz edilmeye çalışılacaktır. Öte yandan zaten siyasal iktidarı ele geçirme gibi bir hedefi 
bulunmayan Partinin var oluşu, siyasal partilerin kuruluşundaki klasik amaçların sorgulanmasını da mümkün 
kılacaktır. 
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Türkiye’deki Göçmenlerin Kayıt Dışı İstihdamına İlişkin Bir İnceleme 

Fırat YALÇİN1 

Öz 

Kayıt dışı istihdam yıllardır tüm ülkelerin, yönetimlerin, iktidarların temel sorunu olmuştur. Günümüzde 
halen küresel ölçüde bu sorun devam etmektedir. Bir ülkenin gelişmişliği kayıt dışı istihdam ile ters orantılıdır. 
Ülkelerin kendi vatandaşlarının kayıt dışı çalışmalarına ek olarak yaşanan göçlerden sonra kayıt dışı istihdam 
daha da artmaktadır. Kayıt dışı istihdam, genel olarak işyerlerinde çalışarak istihdama katılan kişilerin, 
çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili Kamu Kurumuna bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesidir. Buna 
ilave olarak göçmen olarak gelip çalışan kişilerin çalışma izinleri olmadan da çalıştırılmaları kayıt dışı istihdam 
olarak ifade edilebilir. Son yıllarda özellikle komşu ülkelerimizde yaşanan iç savaşlardan, çatışmalardan dolayı 
ülkemize gelen göçmenlerin/sığınmacıların sayısı milyonları aşmaktadır. Özellikle başta Suriye olmak üzere 
Irak, Afganistan, Özbekistan ve Ukrayna gibi ülkelerden gelen göçmenler/sığınmacılar sadece kayıt dışı 
istihdamın artmasına sebep olmamaktadırlar. Eğitim, Sağlık, Kültür ve Hukuk gibi sorunların da çıkmasına 
neden oluyorlar. Ülkemizde bugün resmi olarak sayıları 3.6 milyonu bulan sadece Suriye uyruklu geçici 
koruma statüsünde göçmenler bulunmaktadır. Bunlar haricinde diğer ülkelerden gelen yabancıları 
kattığımızda 4 milyonu aşan büyük bir bir göçün ülkemizde olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan yaklaşık 2.5 
milyon kişinin çalışma çağında olduğu ve sadece 170 bin civarında kişilerin çalışma izinlerinin olduğu Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmi internet sitesinden anlaşılmaktadır. Çalışma çağındaki yaklaşık 2.5 
milyon kişiden yaklaşık 170 bin kişinin çalışma izinlerinin olması diğer kalanların kayıt dışı çalıştırıldıkları 
anlaşılmaktadır. Bu sebeple gerek ülke vatandaşlarımızın kayıt dışı istihdam edilmeleri gerekse de göçmenlerin 
kayıt dışı istihdam edilmeleri birçok olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu olumsuz sonuçlar 
ülkemizin vergi gelirlerini azaltır, vergi adaletine zarar verir, haksız rekabete neden olur ve sosyal güvenlik 
sistemine zarar verir. Sadece geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin büyük bir çoğunluğunun kayıt dışı 
çalışması sonucu devletin sosyal güvenlik kaybının yaklaşık 10 Milyar TL civarında olduğu görülmektedir. 
Nitekim bu miktar her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı ülkemizde yaşayan başta 
Suriye uyruklu göçmenlerin kayıt dışı istihdamına olan etkileri olmak üzere tüm göçmenlerin ülkemize olan 
kayıt dışı istihdama etkilerini belirlemek ve göçmenlerin kayıt dışı istihdamını azaltmaya yönelik faaliyetleri 
tespit etmektir. 
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An Investigation on the Unregistered Employment of Immigrants in 
Türkiye 

Fırat YALÇİN1 

Abstract 

Informal employment has been the main problem of all countries, governments and governments for years. 
Today, this problem still continues on a global scale. The development of a country is inversely proportional 
to unregistered employment. In addition to the unregistered work of the countries' own citizens, unregistered 
employment is increasing even more after migration. Informal employment is the non-reporting or under-
reporting of the work of the people who are employed in the workplaces, in terms of days or wages, to the 
relevant Public Institution in general. In addition, the employment of people who come and work as 
immigrants without a work permit can be expressed as unregistered employment. In recent years, the number 
of immigrants/refugees coming to our country, especially due to civil wars and conflicts in our neighbouring 
countries, exceeds millions. Immigrants/refugees coming from countries such as Iraq, Afghanistan, 
Uzbekistan and Ukraine, especially Syria, do not only increase unregistered employment. They also cause 
problems such as education, health, culture and law. In our country, there are only Syrian immigrants with 
temporary protection status, whose number is officially 3.6 million. Apart from these, when we include the 
foreigners from other countries, it is understood that a large migration exceeding 4 million is in our country. 
It is understood from the official website of the Ministry of Labor and Social Security that approximately 2.5 
million of them are of working age and that only 170 thousand people have work permits. It is understood 
that approximately 170 thousand people out of approximately 2.5 million people of working age have work 
permits and the rest are unregistered. For this reason, both the unregistered employment of our citizens and 
the unregistered employment of immigrants cause many negative consequences. These negative results reduce 
our country's tax revenues, harm tax justice, cause unfair competition and damage the social security system. 
It is seen that the state's social security loss is around 10 Billion TL as a result of the unregistered employment 
of the vast majority of Syrians under temporary protection alone. As a matter of fact, this amount is increasing 
day by day. In this context, the aim of this study is to determine the effects of all immigrants living in our 
country, especially on the unregistered employment of Syrian immigrants, and to determine the activities to 
reduce the unregistered employment of immigrants. 
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Küreselleşme Perspektifinden Göç ve İnsan Olgusuna Bir Bakış 

Yücel ÖZDEN* 
Kübra İLHAN** 

Öz 

İnsan, toplum ve devlet üzerinde önemli etkileri olan göç kavramı nedenleri ve sonuçları bakımından tarih 
boyunca farklı boyutları ile ön plana çıkan bir özellik göstermektedir. İnsanların farklı beklenti ve talepleri 
nedeniyle yaşanan göç hareketi bazen bir zorunluluktan kaynaklanırken bazen de insanların daha iyi bir yaşam 
olanağına sahip olma isteğinden kaynaklanabilmektedir. İnsanların yaşadığı mekandan ayrılması veya yer 
değiştirmesi anlamına gelen göç olgusu insana dair toplumsal birikimlerin, anlayışların ve yapıların değişimine 
neden olmaktadır. Bu kapsamda göç mekansal anlamda yer değiştirmenin yanında bireylerin ya da toplumun 
değer dünyasında meydana gelen dönüşüm anlamına gelmektedir. Nedenleri ve türleri dünyadaki değişime 
paralel olarak gelişim gösteren göç kavramının kapsamı ise zamanla daha karmaşık bir hal almaktadır. 
Toplumsal alanda yaşanan ilerlemeler ve değişimler nedeni ile göç kavramı içerik ve nitelik bakımından 
değişime uğramaktadır. Bu bağlamda, başlangıçta yerel ve ulusal ölçekte gerçekleşen göç hareketleri içinde 
bulunulan dönemin özellikleri ve koşulları çerçevesinde ulusaşırı bir niteliğe bürünerek küresel bir boyut 
kazanmıştır. Siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda köklü dönüşümlerin yaşanmasına neden olan 
ve çağımızın fenomen kavramlarından biri olarak kabul edilen küreselleşme süreci göç olgusu üzerinde de 
önemli etkilere sahiptir. Post-modern dönemde küreselleşme süreci siyasal, ekonomik ve sosyal açıdan 
toplumsal yapının değişimine neden olmuş, küresel ölçekte yaşanan krizler, çatışmalar ve mücadeleler ise göç 
hareketlerinin kitlesel ve uluslararası bir niteliğe dönüşmesine neden olmuştur.  Bu anlamda, göç 
hareketlerinin yoğunlaşması ve küresel bir boyut kazanmasıyla özellikle ulus devletler birçok sorun ve tehditle 
karşı karşıya kalmıştır. Ekonomi, güvenlik ve toplum boyutu ele alındığında, göç hareketlerinin kontrol 
edilmesi ve yönetimi devletler için büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada; öncelikle göç kavramı üzerinde 
durularak, göçün neden ve sonuçları ile göç türleri ele açıklanacaktır. Ardından göç olgusu küreselleşme 
sürecinin etkileri ile birlikte ortaya çıkan tehditler ve fırsatlar bağlamında değerlendirilecektir. 
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A Look at Migration and Human Phenomenon from the Perspective of 
Globalization 

Yücel ÖZDEN* 
Kübra İLHAN** 

Abstract 

Migration movement, which is experienced due to different expectations and demands of people, sometimes 
arises from necessity, and sometimes it can be caused by people's desire to have a better life opportunity. The 
phenomenon of migration, which means the separation or displacement of people from the place where they 
live, causes the change of social accumulations, understandings and structures about human beings. In this 
context, migration means the transformation that occurs in the value world of individuals or society as well 
as spatial displacement. The scope of the concept of migration, whose causes and types develop in parallel 
with the changes in the world, becomes more complex over time. Due to the developments and changes in 
the social field, the concept of migration is changing in terms of content and quality. In this context, the 
migration movements, which initially took place on a local and national scale, took on a transnational 
character within the framework of the characteristics and conditions of the current period and gained a global 
dimension. The globalization process, which has caused radical transformations in political, economic, social 
and cultural fields and is accepted as one of the phenomena of our age, also has important effects on the 
phenomenon of migration. In the post-modern period, the globalization process has caused the change of the 
social structure in terms of political, economic and social aspects, and the crises, conflicts and struggles 
experienced on a global scale have caused the migration movements to turn into a mass and international 
character. In this sense, with the intensification of migration movements and gaining a global dimension, 
especially nation states have faced many problems and threats. When the economy, security and society 
dimensions are taken into consideration, the control and management of migration movements is of great 
importance for states. In this study; First of all, the concept of migration will be emphasized, and the causes 
and consequences of migration and the types of migration will be explained. Then, the phenomenon of 
migration will be evaluated in the context of threats and opportunities that arise with the effects of the 
globalization process.  
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Dijital Yönetişim Çağında Yerel Halkın Konumu 

                                                                                                                                                                 Kübra İLHAN1 
                                                                                                                                                                Yücel ÖZDEN2 

Öz 

Küreselleşme ile birlikte dünya çapında gündeme gelen fırsatlar ve problemler arasında net bir şekilde uyumun 
sağlanması için öncelikle etkin bir yönetişim sürecinin oluşturulması gerekmektedir. Bilhassa gelişmiş 
ülkelerde klasik yönetim anlayışı terk edilerek, çok aktörlü yönetim anlayışına geçiş sağlandığı 
gözlemlenmektedir. Yönetimden yönetişime geçiş sürecinde ise bilgi iletişim teknolojisinde yaşanan 
gelişmelerin çok büyük katkısı bulunmaktadır. Bu katkılar neticesinde yönetişim türleri arasında son zamanda 
en çok vurgu yapılan ve önem arz eden dijital yönetişim kavramı ön plana çıkmıştır. Dijital yönetişim, ağlar 
arasında etkin iletişimi kuran bir ağ yönetişimidir. Dijital yönetişim, sahip olduğu yatay koordinasyon yapısı 
gereğince ilgili tüm tarafları kapsayarak yönetime etkin katılımı öngören bir yönetişim türüdür. Dijital 
yönetişim süreç içerisinde tüm yerel bilgi ağlarını kullanmaktadır. Dijital yönetişim ile birlikte e-devlet, m-
devlet ve e-demokrasi gibi uygulamalar hayata geçirilerek, devlet idaresinde vatandaşın aktif katılımının 
sağlanması amaçlanmıştır. E-dönüşüm kapsamında uygulamaya konulan bu araçlar, vatandaşa sunulan 
hizmetin kalitesini yükseltmektedir. Dijital yönetişim ile vatandaş olgusu da dijital vatandaş olarak 
nitelendirilmeye başlanmıştır. Dijital yönetişim yalnızca kamu hizmetlerinin bir web sitesinde sunulması 
olarak kalıplandırılmamalı, aynı zamanda dijital yönetişimin vatandaşın yönetim sürecine aktif katılımını 
sağlayarak demokratik yönetişimin kurulması boyutunda da önem arz ettiği bilinmelidir. Dijital devrim 
sonucunda katılımcı demokrasi anlayışı güçlenmiştir. Vatandaşa en yakın hizmet birimi olan yerel yönetimler 
de bu süreçte dijital dönüşüme uğramıştır. Yerel nitelikteki hizmetlerin sunum aşamasında dijitalleşme ön 
plana çıkmıştır. Dijital vatandaş, yerel yönetimlerden dijital yönetişime uygun bir şekilde hizmet sunmalarını 
talep etmeye başlamıştır. Bu eksende yerel yönetimler hizmet sunumunda ve karar alma sürecinde dijital 
dönüşüm yaşamıştır. E-belediye uygulaması, yerel yönetimlerde yaşanan dijital dönüşümün en somut örneği 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  Dijital yönetişim çağında kamu hizmeti sunum anlayışı önemli düzeyde 
değişiklik yaşamıştır. Yerel yönetimler, hizmet sunumunda vatandaşın doğru bilgiye ulaşma ve etkin katılımını 
sağlama konusunda çalışmalar yürütmüştür. Dijital dönüşüm aşamasında yerel yönetimlerin uygulamaya 
koyduğu çalışmalar neticesinde yerel halkın konumu değişime uğramıştır. Dijital yönetişim öncesinde yerel 
halk yalnızca hizmet sunulan bir kitle olarak nitelendirilmekteyken, dijital yönetişim ile birlikte yerel halk aktif 
bir konuma getirilmiştir. Yerel yönetimlerde görülen dijital dönüşüm süreci, çalışmanın ana konusunu 
oluşturmaktadır. Çalışmanın devamında ise yaşanan bu dönüşüm sürecinde yerel halka atfedilen misyon ve 
konum incelenerek genel bir değerlendirme yapılmaktadır.  
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The Position of Local People in the Era of Digital Governance 

 Kübra İLHAN1 
                                                                                                                                                                Yücel ÖZDEN2 

Abstract 

In order to ensure a clear harmony between the opportunities and problems that have come to the fore worldwide with 
globalization, an effective governance process must first be established. Especially in developed countries, it is observed 
that the classical management approach has been abandoned and a transition to the multi-actor management approach 
has been achieved. In the transition from management to governance, the developments in information and 
communication technology have contributed greatly. As a result of these contributions, the concept of digital 
governance, which has recently been emphasized and important among the governance types, has come to the fore. 
Digital governance is a network governance that establishes effective communication between networks. Due to its 
horizontal coordination structure, digital governance is a type of governance that encompasses all relevant parties and 
envisages effective participation in management. Digital governance uses all local information networks in the process. 
With digital governance, applications such as e-government, m-government and e-democracy have been implemented 
and active participation of citizens in state administration has begun. These applications, which are put into practice 
within the scope of e-transformation, increase the quality of the service offered to the citizens. With digital governance, 
the phenomenon of citizen has also begun to be described as a digital citizen. Digital governance should not only be 
molded as the presentation of public services on a website, but it should be noted that it is important in terms of 
establishing democratic governance by ensuring the active participation of citizens in the management process. As a 
result of the digital revolution, the understanding of participatory democracy has been strengthened.  Local 
governments, which are the closest service unit to the citizens, have also undergone digital transformation in this process. 
Digitalization has come to the fore in the delivery of local services. The digital citizen has started to demand from local 
governments to provide services in accordance with digital governance. Thus, local governments have experienced digital 
transformation in service delivery and decision-making process. The e-municipality application is the most concrete 
example of the digital transformation experienced in local governments. In the era of digital governance, the 
understanding of public service delivery has undergone significant changes. Local administrations have carried out 
studies to ensure that citizens have access to accurate information and effective participation in service delivery. As a 
result of the efforts put into practice by local governments during the digital transformation phase, the position of the 
local people has changed. Before digital governance, local people were only considered as a service group, but with digital 
governance, local people have been brought to an active position. The digital transformation process seen in local 
governments is the main subject of the study. In the continuation of the study, a general evaluation is made by examining 
the mission and position attributed to the local people in this transformation process. 
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Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Dijital Değişim ve Dönüşümü Anlamak 

                                                                                                                             Tuba KAYHAN1 

Öz 

Son yirmi yılı aşkın bir süredir bilgi teknolojilerindeki gelişme kamu yönetimindeki işleyişi şeffaflık, vatandaş 
odaklılık, hesap verilebilirlik gibi temel ilkeler üzerine dayandırmaktadır. Her alanda olduğu gibi merkezi 
alanda da gelişen bu paradigma değişimi, yerel yönetimlerin yeniden yapılanmasına, ilkeler temelinde 
işleyişlerini düzenlemelerine ve küresel dünyanın gelişimine ayak uydurmasına kolaylık sağlar. Devlet-toplum 
ilişkisinin yerel yönetimler dolayımıyla işlerlik kazanması, yerel yönetimlerde farklı belediyecilik anlayışlarının 
da ilerlemesiyle ve son yıllarda popüler olan e-belediyecilik hizmetlerinin ve hizmet sunumlarının çevrimiçi 
ortama yansıtılmasıyla devam etmektedir. Merkezi yönetim uygulamalarını niteleyen e-devlet kavramına 
karşılık e-belediye yerel yönetim çevrimiçi hizmetleri için kullanılmaktadır. E-devlet, kamu kuruluşları, ticari 
kurumlar ve vatandaşlar arasındaki hizmet, mal ve bilgi alışverişinde teknoloji aracılığıyla verimlilik artışını ve 
performansı amaç edinen bir uygulama modelidir. E-belediye ise teknolojik gelişmelerden dolayı hızla değişen 
dünyada, gelişim gösteren teknolojilerden yararlanarak, şeffaflaşmanın ve insana hizmet etmenin esasını 
oluşturan modern belediyecilik anlayışı olarak ifade edilebilir. Denetleyici ve şeffaf bir yapıyı esas alan e-
belediyecilik, bu özelliklerinden dolayı yerel yönetimlerin çoğulcu bir zeminde yükselmesini kolaylaştırır. 
Zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın yedi gün yirmi dört saat istenilen bilgilere en kısa sürede ve hızlı bir 
şekilde ulaşmayı hedeflemektedir. E-belediyecilik, hesap verilebilirliğin, vatandaşların yönetime katılmalarının 
ve şeffaflığın sağlanması için gerekli ortamı hazırlamakta ve kamu yönetimi birimleri arasında bilgi aktarımını 
kolaylaştırarak tekrarların ve gereksiz işlemlerin azaltılmasını sağlamaktadır. Bu doğrultudan hareketle 
çalışma, yerel yönetimlerin yeniden yapılanmasını, e-devlet ve e-belediyecilik gibi kavramları detaylı bir şekilde 
açıkladıktan sonra, hem vatandaşların hem de çalışanların bilgi teknolojilerinin hizmetlerinden yararlanan 
yerel yönetimlerin sundukları hizmetten ne derece yararlanabildiklerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda, 
araştırmanın inceleme nesnesinden hareketle e-belediyecilik kavramıyla ilgili bilgilere değinilerek, e-
belediyecilik uygulamalarının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik kamu-özel kuruluşların 
uygulamaları analiz edilecektir. 
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Understanding Digital Change and Transformation in Local Governments 
in Türkiye 

Tuba KAYHAN1 

Abstract 

Over the last twenty years, the development of information technologies has based the functioning of public 
administration on basic principles such as transparency, citizen-orientedness and accountability. This 
paradigm shift, which develops in the central area, as in every field, facilitates the restructuring of local 
governments, regulating their operations on the basis of principles and keeping up with the development of 
the global world. The functioning of the state-society relationship through local governments continues with 
the advancement of different municipal understandings in local governments and with the reflection of 
popular e-municipal services and service offerings to the online environment. In contrast to the concept of e-
government, which characterizes central government practices, e-municipality is used for local government 
online services. E-government is an application model that aims to increase efficiency and performance 
through technology in the exchange of services, goods and information between public institutions, 
commercial institutions and citizens. On the other hand, E-municipality can be expressed as the 
understanding of modern municipality, which is the basis of transparency and serving people, by using 
developing technologies in the rapidly changing world due to technological developments. Based on a 
supervisory and transparent structure, e-municipality facilitates the rise of local governments on a pluralistic 
basis due to these features. It aims to reach the desired information in the shortest time and in a fast way, seven 
days and twenty-four hours, regardless of time and place. E-municipality prepares the necessary environment 
for accountability, participation of citizens in the administration and transparency, and facilitates the transfer 
of information between public administration units and reduces duplication and unnecessary transactions. 
Moving from this direction, the study, after explaining the restructuring of local governments, concepts such 
as e-government and e-municipality in detail, focuses on the extent to which both citizens and employees can 
benefit from the services provided by local governments benefiting from the services of information 
technologies. In this context, by referring to the information about the concept of e-municipality, starting 
from the research object of the research, the practices of public-private institutions for the promotion and 
dissemination of e-municipality practices will be analyzed. 
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COVID-19 Salgını ve Tunus’ta Otoriterleşme Temayülü 

Sinem ARSLAN1 

Öz 

21. Yüzyılın en önemli hadiselerinden biri şüphesiz küresel bir krize dönüşen COVID-19 salgınıdır. Sadece bir sağlık krizi 
olarak değerlendirilmeyecek bu küresel salgının uzun vadede ne gibi sonuçlar doğuracağını kestirebilmek güç olsa da; 
başta ekonomi, sağlık, eğitim, yönetim gibi alanlar olmak üzere hem ulusal hem de uluslararası ölçekte hiçbir şeyin eskisi 
gibi olmayacağına dair yaygın bir kanaat mevcuttur. Küresel salgının önlenmesine dair devletlerin almak zorunda kaldığı 
tedbirlerin birtakım ekonomik ve siyasi sonuçları olmuştur. Özellikle toplumsal huzursuzluğun, siyasi istikrarsızlığın, 
yapısal sorunların hakim olduğu ülkelerde bu sonuçlar daha hızlı ve sarsıcı bir biçimde hissedilmiştir. Devlet kapasitesinin 
düşük olduğu, sosyal güvenlik politikalarının yetersiz kaldığı ve güçlü bir siyasi liderliğin olmadığı bu ülkelerde salgın 
sürecinde sorunlar giderek derinleşmiş; salgın öncesinde sümen altı edilen meşruiyet krizleri patlak vermiştir. Nitekim 
COVID-19 salgını öncesinde bu tür yapısal sorunlarla mücadele eden ve 2011 yılında başlayan Arap Ayaklanmaları 
sonrasında henüz istikrara kavuşmamış olan Ortadoğu ülkeleri, salgından en fazla etkilenenler arasında yer almıştır. 
Geçen 10 yılda işsizlik, yolsuzluk, yoksulluk gibi sorunların çözülmemesi salgının getirdiği ekonomik sonuçların etkisiyle 
yönetimlere karşı hoşnutsuzluğu gün yüzüne çıkarmıştır. Bu durumun en fazla gözlemlendiği ülkelerden biri de Tunus 
olmuştur. Esasında Tunus, 2011’den bu yana bölgedeki otoriter rejimlerin devrilmesi sonrası görece demokratik ve 
istikrarlı bir yönetim tesis eden rol model ülke olarak bilinmektedir. Ne var ki, geçen 10 yıl zarfında yapısal sorunlara dair 
asgari başarılar elde edilememiştir. Üstelik döviz ihtiyacını turizm, işçi dövizi, uluslararası kuruluşlardan kredi gibi 
kanallar üzerinden temin eden ülkelerden biri olan Tunus’ta bu kanalların COVID-19 salgını ile daralması, mevcut 
sorunları daha da ağırlaştırmıştır. 10 yıldır yükselen beklentilerin karşılanmaması, COVID-19 salgınıyla ağırlaşan kronik 
işsizlik ve fakirlik, siyasi kavgalardan duyulan bıkkınlık ve öfke gibi pek çok faktör, zaten 2019 senesinde siyasi 
istikrarsızlığın hissedilmeye başlandığı Tunus’ta dengeleri altüst etmiştir. Nitekim 25 Temmuz 2021’de Cumhurbaşkanı 
Kays Said “anayasa darbesi” ile siyasete müdahale etmiştir. Said’in bu müdahalesi sokaklarda büyük sevinç gösterileri ile 
karşılanmıştır. Bu sevinç gösterileri, mevcut siyasi istikrarsızlıkların ve yapısal sorunların halkı getirdiği noktayı gösterse 
de; esasında 10 yıldır inşa edilmeye çalışılan Tunus’taki kırılgan demokratik süreç ciddi bir biçimde zedelenmiştir. 
Tunus’taki demokratikleşme süreci yerini otoriterleşme temayülüne bırakmıştır. Bu durum ise demokrasinin konsolide 
edilmediği, ekonomik istikrarsızlıkların ve yapısal sorunların olduğu ülkelerde kriz anlarında demokrasiden kolayca 
vazgeçildiğini ve yerini otoriter eğilimlere bıraktığını göstermiştir. Bu çalışmada, COVID-19 salgınının ekonomik ve 
yapısal sorunları derinleştirerek,  Tunus’ta gözlemlenen otoriterleşme üzerindeki hızlandırıcı etkisi ve aralarındaki bağ 
tespit edilmeye çalışılacaktır.  
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The COVID-19 Outbreak and the Tendency of Authoritarianism in Tunisia 

Sinem ARSLAN1 

Abstract 

Beyond any doubt, one of the most important events of the 21st century is the COVID-19 pandemic, which 
has turned into a global crisis. Although it is difficult to predict the long-term consequences of this global 
pandemic, which cannot only be considered a health crisis, there is a widespread belief that nothing will ever 
be the same, both on a national and international scale, especially in areas such as the economy, health, 
education, and management. The precautions that states had to take to prevent the global pandemic had some 
economic and political consequences. Especially in countries where social unrest, political instability, and 
structural problems are dominant, these results were felt more rapidly and shockingly. In these countries, 
where the state capacity is low, the social security policies are insufficient, and there is no strong political 
leadership, the problems have worsened during the pandemic period, as have the legitimacy crises that were 
swept under the rug before the pandemic broke out. As a matter of fact, the Middle Eastern countries, which 
struggled with such structural problems before the COVID-19 pandemic and had not yet stabilized after the 
Arab Uprisings that started in 2011, were among those most affected by the pandemic. In the last 10 years, 
problems such as unemployment, corruption, and poverty have not been resolved, which has brought 
dissatisfaction with administrations due to the economic consequences of the pandemic. Tunisia was one of 
the countries where this situation was observed the most. Actually, Tunisia is known as a role model country 
that established a relatively democratic and stable administration after the overthrow of the authoritarian 
regimes in the region since 2011. However, minimal achievements regarding structural problems have not 
been achieved in the last 10 years. Additionally, in Tunisia, which is one of the countries that provides its 
foreign exchange needs through channels such as tourism, worker remittances, and loans from international 
organizations, the narrowing of these channels due to the COVID-19 pandemic has further aggravated the 
existing problems. Many factors such as the failure to meet the rising expectations for the last 10 years, the 
chronic unemployment and poverty aggravated by the COVID-19 pandemic, and the tiredness and anger of 
political fights have already upset the balance in Tunisia, where political instability already began to be felt in 
2019. As a matter of fact, on July 25, 2021, President Kays Said intervened in politics with a "constitutional 
coup." This intervention from Said was met with great celebrations in the streets. Although these celebrations 
show the point that the current political instability and structural problems have brought the people; in fact, 
the fragile democratic process in Tunisia, which has been trying to be built for 10 years, has been seriously 
damaged. The democratization process in Tunisia has given way to authoritarian tendencies. This showed 
that in countries where democracy is not consolidated and there is economic instability and structural 
problems, democracy is easily abandoned in times of crisis and is replaced by authoritarian tendencies. In this 
study, the accelerating effect of the COVID-19 pandemic on the authoritarian tendencies observed in Tunisia 
by deepening the economic and structural problems and the link between them will be determined. 
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Aşırı Sağ Terör Gruplarında Kadınlar: Geleneksel Rollere Meydan Okuyan 
Kimlikler 

               Seda ÇOLAKOĞLU1 

Öz 

Geleneksel terörizm çalışmalarında failler ve eylemleri eril bir çerçevede ele alınmaktadır. Bu durum 
literatürün önemli bir kısmında terörist olanın sadece erkek olduğu algısının hâkim olmasına neden olmuştur. 
Özünde klasik savaş anlatılarına dayanan bu tezahürler; barışçıl, kırılgan ve savaşlardan korunması gereken 
kurban kadın profiline karşı; savaşçı, cesur, kadını koruyan erkek profili algısı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
devam etmesine imkân tanımıştır. Böylelikle bu mevcut algı birçok kültürde kadının şiddete ve terörizme 
kanalize olamayacağı şeklindeki cinsiyetçi algıyı şekillendirmiştir. 9/11 terör saldırılarından sonra benzer bir 
bakış açısı aşırıcılık ve radikalleşme konularında da yaşanmıştır. Kişilerin radikalleşmesine, örgütlere kanalize 
olmasına imkân tanıyan hususlar arasında siyasal, kültürel, sosyal, ekonomik veyahut da dini unsurlar ele 
alınmasına rağmen cinsiyet, toplumsal cinsiyet sıklıkla ihmal edilmektedir. Fakat uluslararası siyaset 
arenasında “kadınların nerede” olduğu sorusunun yanıtlarını arayan feminist akademisyenler, en nihayetinde 
toplumsal cinsiyet algılarını adeta yapısöküme uğratan, terörist stratejiyi benimseyen kadınları gün yüzüne 
çıkarmanın önemi üzerinde durmuştur. Her ne kadar akademik yazında yeteri kadar araştırma konusu 
olmasalar da coğrafi bir sınır olmadan etnik bölücü, Marksist-Leninist, dini temelli, ekoterörizm ve aşırı sağ 
gibi çok çeşitli gruplarda terörizme bulaşan kadınlar yer almaktadır. Eril, beyaz ırkçı, Yahudi, Müslüman ve 
yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtı gibi çeşitli ideolojilerle hareket eden ve Batı dünyasında gittikçe artan 
eylemleriyle göze çarpan aşırı sağcı yapıların ideolojilerinin bir ayağında da kadın düşmanlığı yer almaktadır. 
Kadın düşmanı ve anti-feminist söylemlerine rağmen birçok kadının çeşitli rollerle aşırı sağcı örgütlerde yer 
aldığı görülmektedir. Toplumsal cinsiyet ve terörizmin kesişimselliğini belirgin bir şekilde kabul eden bu 
araştırma açıkça şu soruları yanıtlama gayesi gütmektedir: “Anti-feminist, kadın düşmanı aşırıcı sağcı 
yapılarda kadınlık ne ifade etmektedir?” ve “Kadınlar bu yapılarda hangi rollerde yer almaktadır?”.Anti-
feminist, anti-toplumsal cinsiyet, kadın düşmanlığı anlatıları yalnızca erkeklerin radikalleşmesine ve teröre 
kanalize olmasına hizmet etmekle kalmamaktadır. Söz konusu bu çalışma, feminist merak ve Eleştirel 
Terörizm Çalışmalarının kesişim noktasından esinlenerek terörizm sorunsalını kadın ve toplumsal cinsiyet 
merkezinde ele almaktadır.  
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Women in Far-Right Terrorist Groups: Traditional Roles and Challenging 
of Identities  

 Seda ÇOLAKOĞLU1 

Abstract 

In traditional terrorism studies, the perpetrators and the act are treated in a masculine framework. This has 
led to a significant part of the literature being dominated by the perception that it is only men who are 
terrorists. These manifestations, which are essentially based on classical war narratives; the perception of a 
warrior, brave, protective male profile against a peaceful, fragile and victim female profile that needs to be 
protected from wars, has allowed gender inequality to continue. Thus, this existing perception has shaped the 
sexist perception in many cultures that women cannot be channeled into violence and terrorism. After the 
9/11 terrorist attacks, a similar perspective on extremism and radicalization was experienced. While political, 
cultural, social, economic, or religious factors are discussed as enablers of radicalization and recruitment, 
gender is often neglected. However, feminist scholars searching for answers to the question of "where women 
are" in the international political arena have emphasized the importance of unearthing women who ultimately 
deconstruct gender perceptions and adopt terrorist strategies. Although they are not sufficiently researched 
in the academic literature, there are women involved in terrorism in a wide variety of groups such as ethnic 
separatist, Marxist-Leninist, religious-based, ecoterrorism and far-right, with no geographical boundaries. 
Misogyny is a pillar of the ideologies of far-right extremist structures, which act with various ideologies such 
as masculine, white supremacist, Jewish, Muslim, xenophobic and anti-immigrant, and which stand out with 
their increasing actions in the Western world. Despite their misogynistic and anti-feminist rhetoric, it is seen 
that many women engage in far-right organizations with their various roles.This research, which explicitly 
acknowledges the intersectionality of gender and terrorism, explicitly seeks to answer these questions: “What 
does femininity mean in anti-feminist, misogynistic far-right structures” and “What roles do women play in 
anti-feminist, misogynist right-wing extremist structures?”. Anti-feminist, anti-gender, misogynist narratives 
not only serve to radicalize men and channel them into terrorism. Inspired by the intersection of feminist 
curiosity and Critical Terrorism Studies, this study addresses the problematic of terrorism at the center of 
women and gender.  
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COVID-19 Salgını ve Popülizmin Geleceği 
Aydoğan KUTLU1 

Öz 
Popülizm farklı biçimlerde tanımlanabilse de, siyaset bilimi açısından en yaygın tanımının, “toplumu nihai bir biçimde 
‘saf halk’a karşı ‘yozlaşmış seçkinler’ olarak iki homojen ve karşıt kampa ayrılmış olarak ele alan ve siyasetin, halkın genel 
iradesinin bir dışavurumu olması gerektiğini ileri süren ince merkezli bir ideoloji” olduğu söylenebilir 
(Mudde&Kaltwasser, 2019:16). Buna göre farklı popülist rejimlerin ortak özelliği, toplumu maniheist biçimde ikiye 
bölmek ve kendilerini, önüne hiçbir engel çıkarılmaması gereken halk iradesinin gerçek temsilcileri olarak adlandırmaktır. 
Popülist sıfatı, çarpıtma ve polemiğe açık biçimde kullanılsa da,  dünyada popülist rejimlerin neoliberal politikaların 
yarattığı yabancılaşma ve küreselleşmenin tetiklediği tedirginlik hislerinin 2008 küresel finans kriziyle ağırlaşmasının 
sonunda yaygınlaştıkları söylenebilir. Sağcı ve solcu tarzları olan popülist rejimler, bu krizin ardından halk kitleleri ile 
seçkinler arasında büyüyen çatlağı kullanarak iktidara gelmişler ya da iktidar ortağı olmuşlardır. COVID-19 salgını 
küresel bir krize dönüştükçe popülist iktidarların performansı da giderek daha fazla tartışılır olmuştur. Başlangıçta 
popülist liderlerin sorunu küçümsemeleri ve gerekli önlemleri almayı savsaklamaları, dünya çapında popülist dalganın 
COVID-19 salgınıyla sona erebileceği beklentisini doğurmuştur. Bu beklenti, popülizme içkin bazı açmazlara işaret 
ederek krizin kötü yönetimiyle kuvvetlenmiştir. Bu açmazları özetleyen Spilimbergo’ya (2021) göre, popülistler 
demagojik söylemlerle sorunları netleştirebilirler ama kapsamlı çözüm üretemezler. Kısa-vadeli yaklaşımları salgın gibi 
uzun vadeli bir mücadeleye uygun değildir. Toplumu bölen söylemleri, salgının başarılı biçimde yönetimi için şart olan, 
farklı toplum kesimlerinin birbirine güven duymasıyla uyuşmazlık içindedir. Son olarak uluslararası dayanışmayı 
gerektiren bir krizde şovenizme yaslanan popülist hareketlerin amaçlarına ulaşabilmeleri kolay olmayacaktır. Kalaycıoğlu 
(2021) da salgınla birlikte bütün ülkelerin daha sıkı sınır kontrolü getirerek popülistlerin en önemli mobilizasyon 
araçlarından biri olan göçmen politikaları konusunu boşa çıkardığını söylemektedir. Mamafih COVID-19 salgınının tek 
başına popülizmin yükseliş dalgasını tersine çevireceği savına kuşkuyla yaklaşmak gerekmektedir. Her ne kadar krizin 
yönetiminde farklı ülkelerdeki popülist iktidarların bariz başarısızlıkları görülse de, avantaj olarak kullanabildikleri kimi 
araçlar da süreç içinde ortaya çıkmıştır. Salgının başında beklenen uluslararası dayanışma umudunun gerçekleşmemesi, 
söylem düzeyinde yabancıları suçlamanın yeni yollarının geliştirilmesini sağlamıştır. Eğitimli beyaz yakalı çalışanlarla 
vasıfsız mavi yakalı çalışanlar arasında yeni ayrışmaların belirmesi, popülizmin gerçek halka karşı yozlaşmış elitler 
söylemine uygun bir durum yaratmıştır. Ayrıca hakikat-sonrası (post-truth) denilen bilimsel bilgilerin pervasızca bir 
tarafa bırakılıp sosyal medya ağlarında dolaşan uydurmaların geniş bir destek bulması da popülizme yeni alanlar açmıştır. 
Ancak bunların yanında belki de en önemli husus, neoliberalizmin yarattığı yoksulluk ve gelir adaletsizliğini gidermeye 
dönük yeni bir siyasal ve sosyoekonomik projeyle birlikte halk kesimlerinin siyasal sisteme yabancılaşmasını ve tepkisini 
dönüştürecek bir gelişmenin henüz ufukta görülmemesidir. Nitekim dünya çapında popülist iktidarların nihayet bir 
gerileme eğilimine girdiğine dair açık bir durum görülmemektedir. Her ne kadar ABD’de ve Brezilya’da COVID-19 
salgınını yönetme başarısızlıklarıyla da bağlantılı olarak popülist liderler kaybetmişlerse de, Macaristan’da V. Orban 
yeniden seçilmiş ve İsrail’de de B. Netanyahu tekrar iktidara gelmiştir. Bu yüzden hâlihazırda popülist dalganın tersine 
döndüğünü ve popülist iktidarların sonunun geldiğini iddia etmek naif ve temellendirilmemiş bir beklenti olacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Popülizm, COVID-19, Seçimler, Neoliberalizm, Hakikat-sonrası 
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The Pandemic of COVID-19 and the Future of Populism 
Aydoğan KUTLU1 

Abstract 

Although populism can be defined in different ways, the most common definition in terms of political science is that “a 
thin-centered ideology that considers society to be ultimately separated into two homogeneous and antagonistic camps, 
“the pure people” versus “the corrupt elite,” and which argues that politics should be an expression of the volonté 
générale (general will) of the people.” (Mudde & Kaltwasser, 2019: 16). According to this, the common feature of 
different populist regimes is to divide the society into two in a maniheist way and to call themselves the real 
representatives of the will of the people, which should not be hindered. Although the adjective of populist is used openly 
with distortion and polemic, it can be said that the alienation created by neoliberal policies of populist regimes in the 
world and the feelings of uneasiness triggered by globalization have become widespread after the 2008 global financial 
crisis aggravated. Populist regimes with right-wing and left-wing styles came to power or became power partners by using 
the growing rift between the popular masses and the elite after this crisis. As the COVID-19 pandemic turns into a global 
crisis, the performance of populist governments has become more and more controversial. Initially, the populist leaders' 
underestimation of the problem and negligence to take necessary measures led to the expectation that the worldwide 
populist wave could end with the COVID-19 pandemic. This expectation was strengthened by the mismanagement of 
the crisis, pointing to some impasses inherent in populism. According to Spilimbergo (2021), who summarizes these 
dilemmas, populists can clarify the problems with demagogic discourses, but they cannot produce comprehensive 
solutions. Their short-term approach is not suitable for a long-term response such as a pandemic. Their divisive discourse 
is at odds with the mutual trust of different segments of society, which is essential for the successful administration of 
the pandemic. Finally, in a crisis that requires international solidarity, it will not be easy for populist movements based 
on chauvinism to achieve their goals. Kalaycıoğlu (2021) also states that with the pandemic, all countries brought stricter 
border control, nullifying the issue of immigration policies, which is one of the most important mobilization tools of 
populists. However, it is necessary to be skeptical of the argument that the COVID-19 pandemic alone will reverse the 
rising tide of populism. Although the obvious failures of populist governments in different countries were observed in 
the management of the crisis, some tools that they could use as an advantage emerged in the process. The failure of the 
hope of international solidarity expected at the beginning of the pandemic led to the development of new ways of 
blaming foreigners at the level of discourse. The emergence of new divisions between educated white-collar workers and 
unskilled blue-collar workers has created a situation suitable for populism's rhetoric of corrupt elites against the real 
people. In addition, the widespread support of the so-called post-truth fabrications circulating on social media networks 
by leaving scientific information aside recklessly has also opened up new areas for populism. However, perhaps the most 
important point is that, together with a new political and socio-economic project aimed at eliminating poverty and 
income inequality created by neoliberalism, a development that will transform the alienation and reaction of the public 
to the political system is not yet on the horizon. As a matter of fact, there is no clear case that populist governments 
around the world have finally entered a downward trend. Although populist leaders lost elections in the US and Brazil 
in connection with their failure to manage the COVID-19 pandemic, V. Orban was re-elected in Hungary and B. 
Netanyahu came back to power in Israel. Therefore, it would be a naive and unfounded expectation to claim that the 
populist wave has already reversed and that populist governments are coming to an end. 
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Pandemi, Otoriterleşme ve İnsani Güvenlik 

Hilal ZORBA BAYRAKTAR1 
Hediye Şirin AK2 

Öz 

İnsanoğlu tarihsel süreçte çatışmalar, savaşlar ve salgın hastalıklarla mücadele etmiş ve bunların sonucunda hem 
uluslararası sistemde hem de günlük hayatta pek çok değişim yaşanmıştır. Dünya tarihine baktığımızda iki büyük 
savaştan (I. ve II. Dünya Savaşı) bahsedildiği görülmektedir. Yaşanan iki dünya savaşı birçok devletin yıkılmasına neden 
olurken, yeni devletlerin de tarih sahnesine çıkmasına sebebiyet vererek uluslararası sistemin değişmesine sebep olmuştur. 
Uzunca bir dönem devletlerin hâkimiyetinde olan uluslararası sistemde, devletlerin en büyük amacı varlıklarını devam 
ettirmek olmuş, bu nedenle tehdit algıları ve güvenlik anlayışları da bu çerçevede şekillenmiştir. Özellikle Soğuk Savaş 
döneminde ulus-devletler için en büyük tehdit diğer devletler olarak görülürken, bu tehditlerden korunabilmek için 
askeri güç ya da bu askeri gücü sağlayacak ekonomik gücün varlığı öncelikli konu haline gelmiştir. Ancak Soğuk Savaş’ın 
son yıllarında küreselleşmenin de etkisiyle tehdit ve tehlike durumlarında yaşanan değişim, devletlerin güvenlik 
algılarının da değişmesine neden olmuştur. Devlet güvenliğini öncelikli gören anlayış, yerini insan güvenliğini öncelikli 
gören anlayışa bırakmıştır. Bu durumun bir diğer nedeni ise uluslararası sistemdeki aktörlerin çeşitlenmesi ve 
çoğalmasıdır. Ancak ne var ki güvenlik öznesinin dönemsel olarak değiştiği görülmüştür. Özellikle 11 Eylül terör 
saldırıları devlet güvenliğinin tekrar öncelikli konu olmasını sağlamış ancak bununla birlikte diğer güvenlik alanları da 
varlıklarını korumaya devam etmiştir. Ancak 2019 yılının sonlarında Çin’de başlayan COVID-19 salgını devlet güvenliği 
anlayışının yeniden öncelikli gündem maddesi olmasını pekiştirmiş ve bu doğrultuda politika üretilmesine neden 
olmuştur. Öncelikle bölgesel olarak ele alınan bu durum daha sonra küresel bir sorun haline gelmiş ve ulus-devletlerin 
kendi içlerine kapanmasıyla devam etmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün COVID-19’u “pandemi” ilan etmesiyle 
hem küresel çapta hem de bireysel olarak kısıtlama önlemleri alınmaya başlanmıştır. Buna ek olarak, küreselleşmeyle 
geçirgen bir hale geldiğini dile getirdiğimiz sınırlar daha kalın çizgilerle çizilmeye başlanmış ve çok sıkı önlemler alınarak, 
hayata geçirilmiştir. Sınırlarını ve ülkesini koruma amacıyla hareket eden devletler, pandeminin yayılmasını önlemek için 
aldıkları önlemlerle özellikle insan hakları aktivistlerinin de tepkilerine neden olmuştur. Nitekim bu çalışmada pandemi 
döneminin devletlerde otoriterleşmeyi arttırıp arttırmadığı sorusuna yanıt aranmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden 
faydalanılan bu çalışmada, bu soruya cevap verebilmek için demokratik ve anti-demokratik yönetim sistemlerine sahip 
olan ülkelerin pandemi dönemindeki uygulamaları incelenmiş ve politika uygulamalarında farklılıklar olup olmadığına 
bakılmıştır. Özetle pandemi döneminde devlet güvenliği mi yoksa insan güvenliği mi temel alınarak hareket edilmiştir? 
sorusuna da cevap verilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak otoriter ve anti-demokratik rejimlere sahip ülkelerde pandemi 
sürecinin bilgi paylaşımına kapalı bir şekilde, gizlilikle yürütüldüğü, buna karşılık demokratik rejimlerde daha şeffaf bir 
sürecin takip edildiği görülmüştür. Buna rağmen, demokratik ve anti-demokratik rejimlerin her ikisinde de devlet 
güvenliği anlayışının önceliklendirilerek insan güvenliği ve insan haklarının ikinci plana atıldığı ve beklenilenin aksine bu 
iki yönetim sisteminde otoriterleşme anlamında büyük farklılıklar olmadığı görülmüştür. Hem demokratik hem de anti-
demokratik yönetimler pandemi döneminde önceliği devlet güvenliğine vererek, otoriterleşme eğilimi sergilemiştir. 
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Pandemic, Authoritarianization and Humanitarian Security 

Hilal ZORBA BAYRAKTAR1 
Hediye Şirin AK2 

Abstract 
Mankind has struggled with conflicts, wars and epidemics in the historical process, and as a result, many changes have 
occurred both in the international system and in daily life. When we look at world history, it is seen that two great wars 
(World War I and II) are mentioned. While the two world wars caused the collapse of many states, it also caused new 
states to appear on the stage of history, causing the international system to change. In the international system, which 
has been under the rule of states for a long time, the biggest goal of states has been to maintain their existence, therefore 
threat perceptions and security understandings have also been shaped within this framework. Especially during the Cold 
War period, while the biggest threat to nation-states was seen as other states, military power or the existence of economic 
power to provide this military power became a priority issue in order to be protected from these threats. However, the 
change in threat and danger situations with the effect of globalization in the last years of the Cold War caused the security 
perceptions of states to change. The understanding that prioritizes state security has been replaced by an understanding 
that prioritizes human security. Another reason for this situation is the diversification and proliferation of actors in the 
international system. However, it has been observed that the subject of security changes periodically. The terrorist 
attacks of September 11, in particular, made state security a priority again, but other security areas continued to maintain 
their existence. However, the COVID-19 epidemic, which started in China at the end of 2019, reinforced the 
understanding of state security to be a priority agenda again and led to policy production in this direction. This situation, 
which was first handled regionally, later became a global problem and continued with nation-states closing in on 
themselves. With the World Health Organization (WHO) declaring COVID-19 as a "pandemic", restriction measures 
have been taken both globally and individually. In addition, the borders that we have said have become permeable with 
globalization have started to be drawn with thicker lines and have been implemented by taking very strict measures. The 
states that acted to protect their borders, caused reactions especially from human rights activists with the measures they 
took to prevent the spread of the pandemic. As a matter of fact, in this study, an answer was sought to the question of 
whether the pandemic period increased authoritarianism in states. In this study, which uses qualitative research methods, 
in order to answer this question, the practices of countries with democratic and anti-democratic management systems 
during the pandemic period were examined and it was examined whether there were differences in policy practices. In 
summary, an attempt was made to answer the question that was it based on state security or human security during the 
pandemic period? As a result, it has been seen that the pandemic process is carried out in secrecy and closed to 
information sharing in countries with authoritarian and anti-democratic regimes, whereas a more transparent process is 
followed in democratic regimes. Despite this, it has been observed that in both democratic and anti-democratic regimes, 
the understanding of state security is prioritized and human security and human rights are placed in the background, 
and contrary to expectations, in these two administrative systems there are no major differences in terms of 
authoritarianism. Both democratic and anti-democratic governments have tended to become authoritarian by giving 
priority to state security during the pandemic period. 
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Sanal Gerçekliğin Türk Siyasal Hayatında Kullanımı: Türkverse 

Halil Emre DENİŞ1 

Öz 

İnternet teknolojileri büyük bir hızla gelişmeye devam etmektedir. Bireyler web 1.0 ile tanıştıklarında tek 
yönlü bir bilgi akışına maruz kalırken, web 2.0 ile internet üzerinde etkin kullanıcılar durumuna gelmiştir. 
Günümüzde artık web 3.0’dan bahsedilmektedir. Web 3.0 ile bireyler ileri düzey teknolojik araçlar vasıtasıyla, 
çok daha etkin hale gelebilmektedir. Oluşturulan sanal gerçeklik vasıtasıyla gerçek dünya ile sanal dünyanın 
birleştirilmesi üzerine çalışmalar hali hazırda devam etmektedir. Son dönemlerde sıklıkla kullanılan metaverse 
kavramı ilk olarak Neal Stephenson’un “Snow Crash” isimli kitabında görülmüştür. Bir bilimkurgu romanı 
olan kitaptaki kullanımın gerçek hayata olan entegrason çalışmaları, Facebook’un kurucusu Mark 
Zuckerberg’in şirketinin ismini 2021 yılında “Meta” olarak değiştirmesiyle daha da belirgin hale gelmiştir. 
Yıllardır oyunlarda kullanılan sanal gerçeklik ve 3 boyutlu kurgular, yapay zekâ teknolojilerinin gelişimi, 
giyilebilir teknolojiler vasıtasıyla da metaverse teknolojisinin cazibesini artırmıştır. Özellikle sanal gerçeklik 
gözlükleri sayesinde bireyler sanal ortamlar içinde daha gerçekçi görünümlere ulaşabilmektedir. Özellikle 
Covid-19 pandemisi ile birlikte bireyler evlerinde daha fazla teknoloji ile bütünleşmeye başlamıştır. Kamu ve 
özel sektörde birçok işin internet teknolojileri vasıtasıyla yapılabileceği görülmüştür. Dolayısıyla birçok 
kurumun büyük binasal varlıklarının da aslında gereksiz olduğu da anlaşılmıştır. Son dönemlerde metaverse 
platformlarına destek sağlayan ilk ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kore olmuştur. Ayrıca Çin’in de 
bir metaverse platformu geliştirdiği bilinmektedir. Metaverse platformları, siyaseti, siyasal katılımı, siyasi 
partileri, siyasal seçimleri ve siyasal hayatı da oldukça etkileyecek gibi görünmektedir. Türkiye’de de bazı siyasi 
partilerin metaverse üzerinden yer satın aldıkları ve bazı toplantıları gerçekleştirdikleri de görülmüştür. Bu 
çalışmanın amacı Türkiye’nin geliştireceği ve adına Türkverse diyebileceğimiz bir sistemde siyasal hayatın 
nasıl olabileceği ile pozitif ve negatif yanlarının neler olabileceğini tartışmaktır. 
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Use of Virtual Reality in Turkish Political Life: Türkverse 
Halil Emre DENİŞ1 

Abstract 

Internet technologies continue to develop at a great pace. While individuals are exposed to a one-way flow of 
information when they meet web 1.0, nowadays, they have become active users of the Internet with Web 2.0. 
Nowadays, Web 3.0 is now mentioned. With Web 3.0, individuals can become much more effective through 
advanced technological tools. Studies on the merging of the real world and the virtual world through the 
virtual reality created are currently ongoing. The concept of the metaverse, which has been frequently used 
in recent times, was first seen in Neal Stephenson’s book “Snow Crash”. The integration of the use in the 
book, which is a science fiction novel, into real life has become even more evident when Facebook founder 
Mark Zuckerberg changed his company’s name to “Meta” in 2021. Virtual reality and 3D fiction, which have 
been used in games for years, have increased the attractiveness of metaverse technology through the 
development of artificial intelligence technologies and wearable technologies. Especially thanks to virtual 
reality glasses, individuals can reach more realistic views in virtual environments. Especially with the COVID-
19 pandemic, individuals have started to integrate more technology into their homes. It has been realized that 
many jobs in the public and private sectors can be done through Internet technologies. Therefore, it has been 
understood that the large building assets of many institutions are unnecessary. Recently, the first countries to 
provide support to metaverse platforms have been the United Arab Emirates and South Korea. China is also 
known to be developing a metaverse platform. Metaverse platforms seem to have a significant impact on 
politics, political participation, political parties, political elections, and political life. In Türkiye, it has also 
been seen that some political parties have bought places through the metaverse and held some meetings. This 
study aims to discuss how political life can be and what its positive and negative sides can be in a system that 
Türkiye will develop and that we can call the Turkverse. 
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COVID-19 Salgınında ve Sonrasında Kadınlar 

Berna Deniz DEMİR SARGUT1 
Kübra GÜMÜŞ2 

Öz 

2019 yılında başlayan ve hızlı bir şekilde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, her ne kadar sağlık 
alanında meydana gelen bir gelişme olsa da yaşamın her alanında büyük değişimlere sebebiyet vermiştir. 
Salgından ve bu süreçte uygulanan politikalardan olumsuz anlamda en çok etkilenenler ise kadınlar olmuştur.  
Salgına neden olan virüsün solunum yolu ile hızlı ve kolay bir şekilde bulaşabilir olması sosyal mesafeyi önemli 
kılmıştır. Salgına rağmen çalışma hayatının idame ettirilmesi için uzaktan çalışma modeli hayata geçirilmiştir. 
Uzaktan çalışmanın evden çalışmaya dönüşmesiyle de kadınların iş ve ev dengesi değişmiştir. Değişen denge 
ile birlikte kadının ev içerisindeki sorumlulukları artmış, toplumsal cinsiyet rolü ve özel alandaki yeri daha da 
pekiştirilmiştir. Ataerkil yapı ve ataerkil zihniyet COVID-19 pandemisinde de varlığını göstermiştir. COVID-
19 salgını var olan eşitsizlikleri derinleştirmiş, iktisadi, politik, sosyo-kültürel kırılganlıkları belirginleştirerek 
kadınların salgından daha fazla etkilenmelerine ve salgının etkilerini daha derinden hissetmelerine neden 
olmuştur. Emeğin karşılığının ödenmediği çalışma biçimlerinin yaygınlaşması, toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddetin artması, kadının özel alandaki iş yükünün fazla olması, sağlık hizmetlerine erişimdeki güçlükler, karar 
alma ve planlama süreçlerinde eşit temsilin olmaması ve bu gibi sorunlar kadınları çeşitli yönlerden (ruhsal, 
fiziksel vb.) olumsuz etkilemiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın kadınsız olmayacağının anlaşıldığı bir dünyada 
COVID-19 ile hem özel alanda kadına olan bağımlılık daha da belirginleşmiş hem de cinsiyete dayalı 
eşitsizlikleri daha fazla gün yüzüne çıkmıştır. Süreç, kadınlar açısından olumsuzlukları, eşitsizlikleri gün 
yüzüne çıkarmasının yanı sıra bazı olumlu sonuçlar da doğurmuştur.  Bu çalışmada pandemi sürecinin 
kadınlar üzerindeki etkisinden, yarattığı tehdit ve fırsatlardan bahsedilmektedir. 
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Women During and After the COVID-19 Pandemic 

Berna Deniz DEMİR SARGUT1 
Kübra GÜMÜŞ2 

Abstract 

The COVID-19 outbreak, which began in 2019 and quickly swept across the globe, has brought about 
dramatic changes in all areas of life, although it is a development in the field of health. Women were the most 
affected by the epidemic and the measures implemented during it. The fact that viruses that cause epidemics 
can spread quickly and easily through the respiratory tract makes social distancing important. Despite the 
pandemic, remote working models were adopted to maintain work life. With the shift from telecommuting 
to working from home, the compatibility of women's work and private lives has changed. As the balance 
shifts, women's responsibilities in the family increased and their gender roles and status in the private sphere 
are further strengthened. Patriarchal structures and a patriarchal mentality were also on display in the 
COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic has deepened existing inequalities, highlighted economic, 
political and socio-cultural vulnerabilities, causing women to be more affected by the pandemic and to feel 
the effects of it more deeply. The spread of unpaid work, the rise of gender-based violence, the high workload 
of women in the private sector, poor access to health services, lack of equal representation in decision-making 
and planning processes, and similar issues have had negative impacts from various dimensions (psychological, 
physical, etc. ) to rate women. In a world that understands that sustainable development is inseparable from 
women, COVID-19 has made the private sector's dependence on women more visible and has brought gender 
inequalities to the surface. The process produced some positive outcomes and revealed negativity and 
inequality for women. In this study, the impact of the pandemic on women, the threats and opportunities it 
creates are mentioned. 

Keywords: COVID-19, Woman, Gender, Gender roles, Violence, Women's labor, Public space-Private 
space 
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Looking for Freedom: Progressive Women's Association 

Gazel ULUER1 
Abstract 
Social change is one of the most fundamental issues of sociology and politics. One of the first phenomena that come to 
mind when it comes to social change is modernization and the postmodern phenomenon that follows it. The emergence 
of globalization with modernization causes the formation of transnational institutions and the activation of non-
governmental organizations. In the era of globalization, social movements go through many transformations and groups 
and individuals in various regions establish links with each other; They build transnational networks of social 
movements. As radical modes of participation gain pervasive prominence in modern social life, social movements 
spearhead future changes. The issue of identity, which has come to the fore again after the cultural orientations in the 
field of social movements, is still a complex concept. The reason for this situation is that the content of the concept is 
greatly expanded. In identity-oriented theories put forward to analyze social movements, movements question the 
existing order and established norms and provide the emergence of new values and lifestyles. Social movements were 
shaped class and culturally before 1980, and in this direction, they came to the fore as feminist (second wave) women's 
movement, labor movements and anti-war movements. . The feminist movement, which is one of these movements, can 
be described as the movements where women come together for change. Particular emphasis is placed on gender equality 
and social and cultural issues are emphasized for the education of women. In Türkiye, especially until the 1960s, no 
systematic women's structuring in the labor movement or socialist politics could be mentioned. Türkiye's socio-
economic structure, inadequacy of working conditions, pressures and many other reasons, the inability of workers and 
socialist movements to cost the masses shows that there is no mass in the worker and socialist movement as a whole. The 
participation of thousands of women in the socialist movement since the end of the 1960s and the second half of the 
1970s strengthened the women who were already present in the workers' movement. Therefore, it can be said that the 
ignorance of women's identity was intense in this historical period. The Progressive Women's Association (İKD) has 
managed to exist despite all these negative conditions. Even though the İDD emerged as a class-based women's 
organization, it has also focused its lens on the different aspects that women face in capitalism, in particular, from its 
practice in the general struggle between workers and capital. He states that he is a faithful defender of the principles of 
equality, progress and peace in ICD and takes many activities to achieve these goals. Having organic ties with the TKP, 
İKD strives to reach more women by organizing joint events all over Türkiye in line with the plans of the Headquarters. 
Because the association is not only a gender space where women's social or individual problems are expressed, but also 
one of the main stopping points in the formation of political consciousness. In this direction, İKD provided trainings in 
line with the development of the political consciousness of women who are its members; As a non-governmental 
organization, it collected signatures for campaigns launched in order to create a pressure force. In this direction, the aim 
of this study is to examine the Progressive Women's Association. How women establish and develop an organization; 
While describing themselves as the faithful defenders of the principles of equality, progress and peace, what kind of work 
has been done to reach these principles will be examined. The organizational and ideological structure of the İKD will 
be conveyed by scanning the newspaper "Women's Voice", which is the publication organ of the association. 
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Özgürlüğü Ararken: İlerici Kadınlar Derneği 
Gazel ULUER1 

Öz 

Toplumsal değişme sosyolojinin ve siyasetin en temel konularından biridir. Toplumsal değişme denince akla gelen ilk 
olgulardan biri modernleşme ve onu takip eden postmodern olgusudur. Modernleşmeyle birlikte küreselleşmenin de 
ortaya çıkması ulus aşırı kurumların oluşmasına ve sivil toplum kuruluşlarının etkinleşmesine neden olur. Küreselleşme 
döneminde toplumsal hareketler birçok dönüşüm geçirir ve çeşitli bölgelerdeki grup ve bireyler birbirleriyle bağlar 
kurarak; ulus ötesi toplumsal hareket ağları inşa ederler. Radikal katılım tarzları modern toplumsal yaşamda yaygın bir 
önem kazandıkça, toplumsal hareketler gelecekteki değişimlere öncülük eder. Toplumsal hareketler alanındaki kültürel 
yönelimlerden sonra yeniden gündeme gelen kimlik konusu halen karmaşık bir kavramdır. Bu durumun nedeni 
kavramın içeriğinin büyük ölçüde genişletilmesidir. Toplumsal hareketleri çözümlemek amacıyla ortaya atılan kimlik 
yönelimli kuramlarda hareketler, var olan düzeni ve yerleşik normları sorgulayarak yeni değer ve hayat tarzlarının ortaya 
çıkmasını sağlamaktadır. Toplumsal hareketler 1980 yılı öncesinde sınıfsal ve kültürel olarak şekillenmiş ve bu 
doğrultuda feminist (ikinci dalga) kadın hareketi, işçi hareketleri ve savaş karşıtı hareketler olarak gündeme gelmiştir. . 
Bu hareketlerden birisi olan feminist hareket, kadınların değişim için bir araya geldiği hareketler olarak 
nitelendirilebilirler. Özellikle kadın-erkek eşitliğine vurgu yapılır ve kadınların eğitimi için toplumsal ve kültürel konulara 
ağırlık verilir. Türkiye’de özellikle 1960’lı yıllara kadar işçi hareketinde ya da sosyalist siyasette herhangi bir sistemli kadın 
yapılanmasından bahsedilemez. Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısı, çalışma koşullarının yetersizliği, oluşan baskılar ve 
daha birçok nedenden dolayı işçi ve sosyalist hareketlerin kitlelere mal olamaması işçi ve sosyalist hareketin bütününde 
bir kitleselliğin olmadığını gösterir. 1960’lı yılların sonu ve 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren binlerce kadının 
sosyalist harekete dâhil olması işçi hareketinde daha önceden var olan kadınlara güç katmıştır. Dolayısıyla bu tarihsel 
dönem aralığında kadın kimliğinin yok sayılmasının yoğun yaşandığı söylenebilir. İlerici Kadınlar Derneği (İKD)  tüm 
bu olumsuz koşullara rağmen var olmayı başarmıştır. İKD sınıf temelli bir kadın örgütlenmesi olarak ortaya çıkmış olsa 
da işçi-sermaye arasındaki genel mücadelede pratiğinden merceğini Türkiye özelinde kadının kapitalizmde karşılaştığı 
farklı veçhelere de yöneltmiştir. İKD’de de eşitlik, ilerleme ve barış ilkelerinin inançlı savunucusu olduğunu belirtir ve 
bu hedeflere ulaşmak için birçok faaliyette bulunur. TKP ile organik bağı olan İKD, Genel Merkez’in planları 
doğrultusunda tüm Türkiye’de ortak etkinlikler düzenleyerek daha fazla kadına ulaşma çabasındadır. Çünkü dernek 
sadece kadınların toplumsal ya da bireysel sorunlarının ifade edildiği bir cinsiyet mekânı değil, aynı zamanda politik 
bilincin oluşmasında temel uğrak noktalarından biridir. Bu doğrultuda İKD, üyesi olan kadınların siyasal bilinçlerinin 
gelişmesi doğrultusunda eğitimler vermiş; bir sivil örgüt olarak baskı gücü oluşturmak amacıyla açılan kampanyalara 
imza toplamıştır. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı İlerici Kadınlar Derneğini incelemektir. Kadınların bir örgütü nasıl 
kurup geliştirdikleri; kendilerini  eşitlik, ilerleme ve barış ilkelerinin inançlı savunucuları olarak belirtirken bu ilkelere 
ulaşmak için ne tür çalışmalar yapıldığı incelenecektir. İKD’nin örgütsel ve ideolojik yapısı derneğin yayın organı olan 
Kadınların Sesi gazetesi taranarak aktarılacaktır. 
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AK Parti Dönemi Türkiye Güney Kafkasya İlişkileri: Kırılmalar ve 
Süreklilikler 

Gökhan Sırmalı1 
Muharrem Doğan2 

Öz 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan devletlerin 
gerek uluslaşma süreçleri gerekse de dış dünya ile entegrasyonları 90’lı yıllar boyunca uluslararası 
kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Sovyet sonrası topraklara yönelik bu uluslararası ilgi, yeni kurulan 
devletlerin dış politikalarının şekillenmesinde de önemli bir rol oynamıştır. Dolayısıyla bu ilişki, yalnızca bölge 
ülkeleriyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda uluslararası aktörlerin bölge siyasetine yönelik yeni politik ajandalar 
açmalarının da kapısını aralamıştır. Güney Kafkasya (Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan) özelinde ise 
ABD, Avrupa Birliği, SSCB’nin halefi konumundaki Rusya ile bölgesel aktörler İran ve Türkiye bölgeye 
ilgisini başından itibaren ortaya koymuştur. Türkiye’nin bölgeye yönelik ilgisi özellikle Turgut Özal ve 
Süleyman Demirel dönemlerinde artmıştır. Öyle ki TİKA ve TÜRKSOY gibi kuruluşlar bu dönemde 
kurulmuş ve bölgeyle ilişkiler arttırılmaya çalışılmıştır.  Bu çalışmada ise Ak Parti dönemi Türkiye’nin Güney 
Kafkasya politikası incelenecek ve 2000’ler boyunca Türk dış politikasında meydana gelen kırılmaların Güney 
Kafkasya üzerindeki yansımaları ele alınacaktır. Özellikle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile kurumsal olarak yeniden ivmelenen Türk dış politikası, 
Türkiye’nin bölgedeki etkinliğine de farklı bir boyut kazandırmıştır. Buradan hareketle, üç dönem üzerinden 
Ak Parti dış politikasının ele alındığı bu çalışmada, Güney Kafkasya’da meydana gelen dönüşümler de dikkate 
alınarak, Türk dış politikasının Güney Kafkasya boyutu incelenecektir. 
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Türkiye-South Caucasus Relations in the AK Party Era: Fractures and 
Continuities 

Gökhan Sırmalı1 
Muharrem Doğan2 

Abstract 

After the dissolution of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), the states that gained their 
independence attracted the attention of the international public opinion throughout the 90s. The 
international interest in the post-Soviet lands also played a crucial role in shaping the foreign policies of the 
newly established states. Therefore, this relationship was not only limited to the countries of the region, but 
also establish new political agendas for regional politics of international actors. In the South Caucasus 
(Georgia, Armenia and Azerbaijan), the USA, the European Union, Russia as the successor of the USSR, and 
regional actors Iran and Türkiye have shown their interest in the region from the very beginning. Türkiye's 
interest in the region increased particularly during the periods of Turgut Özal and Süleyman Demirel. The 
organizations such as TIKA and TURKSOY were established in this period and relations with the region 
tried to be increased. In this study, the South Caucasus policy of Türkiye during the AK Party period will be 
examined and the reflections of the fractures in Turkish foreign policy on the South Caucasus during the 
2000s will be discussed. Turkish foreign policy, which has been institutionally accelerated with the Presidency 
for Turks Abroad and Related Communities (YTB) and Yunus Emre Institute (YEE), has added a different 
dimension to Türkiye's effectiveness in the region. From this point of view, in this study, which deals with 
the foreign policy of the AK Party over three periods, the South Caucasus dimension of Turkish foreign 
policy will be discussed, taking into account the transformations that took place in the South Caucasus.  
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2022 Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme (NSYÖ) Antlaşması Gözden 
Geçirme Konferansına İlişkin Bir Değerlendirme 

Kahraman SÜVARİ1 

Öz 

Bu çalışmanın amacı 2022 yılının Ağustos ayında gerçekleştirilen Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme 
(NSYÖ) Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı’nı incelemektir. Uluslararası sistemde nükleer silahların 
yayılmasını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla oluşturulan en önemli yapı 1970 yılında yürürlüğe 
giren NSYÖ Antlaşması’dır. Antlaşmaya göre her beş yılda bir Gözden Geçirme Konferansı 
düzenlenmektedir. Küresel düzeyde nükleer silahların yayılmasının engellenmesi hususunda son derece 
önemli bir rol oynayan bu konferansların onuncusu bu yıl Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin 
(ABD) New York Kentinde gerçekleştirilmiştir. Uluslararası nükleer düzen içerisinde yer alan bu 
konferansların önemi nedir, 2022 NSYÖ Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı’nda hangi konular 
gündem oluşturmuştur, konferansın sonucu küresel nükleer düzen için ne anlam ifade etmektedir soruları 
çalışmanın ana sorunsallarını oluşturmaktadır. Çalışmada ilk olarak bu konferansların uluslararası barış ve 
güvenliğin korunmasındaki önemi ele alınacaktır. Düzenli aralıklarla organize edilen söz konusu bu 
konferanslar, mikro düzeyde NSYÖ Antlaşması’nın sürdürülmesinde makro düzeyde de uluslararası nükleer 
düzenin tam nükleer silahsızlanmaya doğru evrilmesi konusunda rol oynayan uluslararası kapsamda 
gerçekleştirilen en önemli organizasyonlardan biridir. Bu konferanslarda nükleer silahların yayılmasının 
engellenmesi, kapsamlı olarak nükleer silahsızlanmanın gerçekleştirilmesi ve nükleer enerjinin sadece barışçıl 
amaçlar doğrultusunda kullanılmasının sağlanması şeklinde ifade edilen antlaşmanın temel unsurları 
antlaşmaya üye devletler nezdinde görüşülmektedir.  Çalışmada daha sonra 2022 yılında düzenlenen sonuncu 
NSYÖ Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı’nın içeriği ve sonucu üzerine genel bir değerlendirme 
yapılacaktır. COVID-19 pandemisinden dolayı iki yıl gecikmeli olarak gerçekleştirilen bu yılki konferansta, 
antlaşmaya taraf devletlerin antlaşmaya uyumları, antlaşmanın işleyişine ilişkin beklentileri gibi konular ele 
alınmıştır.  Bu çalışmada, Ukrayna-Rus Savaşı'nın yansıttığı küresel büyük güç rekabetinin, 2022 Gözden 
Geçirme konferansının uzlaşmaya dayalı sonuç bildirisinin kabul edilmesini engelleyen ana faktörlerden biri 
olduğu iddia edilmektedir. 
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An Assessment Related to the 2022 Treaty on Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons (NPT) Review Conference 

Kahraman SÜVARİ1 

Abstract 

The aim of this study is to examine the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) Review Conference held in 
August 2022. The most important structure created to ensure the control of the spread of nuclear weapons 
in the international system is the NPT which entered into force in 1970. According to this treaty, there should 
be a Review Conference in every five years. The tenth of these conferences, which play an extremely 
important role in preventing the proliferation of nuclear weapons at the global level, was held in New York 
City, the United States of America (USA) in August this year. What the importance of these conferences in 
the international nuclear order is, what issues on the agenda at the 2022 NPT Review Conference were, and 
what the outcome of the conference mean for the global nuclear order, constitute the main research questions 
of this study. In the study, firstly, the importance of these conferences in maintaining international peace and 
security will be discussed. These conferences, which are organized at regular intervals, are one of the most 
important international organizations that play a role in the maintenance of the NPT at the micro level and 
the evolution of the global nuclear order towards complete nuclear disarmament at the macro level. In these 
conferences, the basic elements of the treaty, which are expressed as preventing the proliferation of nuclear 
weapons, realizing comprehensive nuclear disarmament, and ensuring the use of nuclear energy only for 
peaceful purposes, are discussed with the member states of the treaty. Later in the study, an overall assessment 
will be made of the content and outcome of the last NPT Review Conference held in 2022. In this year's 
conference, which was held with a two-year delay due to the Covid-19 pandemic, issues such as the 
compliance of the states party to the treaty and their expectations regarding the functioning of the treaty were 
discussed. In this study, it is claimed that global great-power rivalry, which the Ukrainian-Russian War reflects 
on, is one of the main factors preventing the adoption of a consensus-based final document of the 2022 
Review conference.  
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Çatışma Çözümsüzlüğünde Günümüz İç Savaşlarının Deği̇şen Doğası 

Hakan KIYICI1 

Öz 

Son yıllarda gerçekleşen iç savaşların oldukça uzun bir döneme yayıldığını gözlemlenmektedir. 2011’de 
Suriye’de başlayan iç savaş ortamı başta olmak üzere 2013 Ukrayna ve 2014 Yemen’de ortaya çıkan çatışma 
koşullarının etkileri hala sürmektedir. Soğuk savaş sonrası dönemde dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkan 
iç savaş ortamlarından farklı olarak bu çatışma ortamlarında şiddeti sonlandırmak gün geçtikçe 
zorlaşmaktadır. Özellikle taraflar arasında müzakere edilmiş bir çözümden ziyade aktörlerden birinin zafer 
elde etme isteğinin çatışma koşullarında tek gerçeklik olarak kabul edilmesi çözümsüzlüğü beraberinde 
getirmektedir. Bu durum soğuk savaş sonrası ortaya çıkan çeşitli savaş yorgunu alanlarında uygulanmaya 
çalışılan çatışma çözümlerini de etkisiz kılmaktadır.  Günümüz iç savaş ve çatışma ortamlarında çözümsüzlüğe 
neden olan çeşitli dinamikler bulunmaktadır. İlk olarak 11 Eylül 2001 (9/11) terör saldırılarından sonra başta 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere küresel ve bölgesel aktörlerin önemli bir kısmı mevcut çatışma 
ortamlarında kendilerine yakın olan bir tarafın kazanmasına yardımcı olmak için uluslararası norm ve kuralları 
kolaylıkla esnetmesi iç savaş süresini uzatabilmektedir. Bir diğer dinamik ise iç savaşla karşılaşan rejim ve 
hükümetlerin tek taraflı zafer kazanmak için mevcut siyasi anlayışlarını meşrulaştırmak ve dış aktörlerden 
destek almak için diğer çatışma tarafını terörist olarak yansıtmasıdır. Son olarak savaş yorgunu olan alanlarda 
çok çeşitli silahlı grupların ortaya çıkmasıyla ve bu oluşumların kendilerine özgü devlet-vari (proto-state) 
kurumlaşmaya gidere yerel halk arasında meşruiyet kazanmaktadırlar. Bu dinamikler kapsamda çalışma, klasik 
çatışma çözüm yaklaşımlarından farklı olarak iç savaş sorunsalında ortaya konulan mücadele anlayışında yeni 
paradigmanın ortaya konulması gerektiğini eleştirel metodolojiyle savunmaktadır. 
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The Changing Nature of Today's Civil Wars in Conflict Un-Resolution 

Hakan KIYICI1 

Abstract 

We observe that the civil wars that have taken place in recent years have spread over a very long period. The 
effects of the civil wars that started in Syria in 2011, Ukraine in 2013 and Yemen in 2014 are still ongoing. 
Unlike the civil wars that emerged in various parts of the world in the post-Cold War era, it is becoming 
increasingly difficult to end the violence in these conflicts. In particular, the acceptance of one of the actors' 
desire for victory as the only reality in conflict conditions, rather than a negotiated solution between the 
parties, leads to the lack of a solution. This situation also renders ineffective the conflict solutions tried to be 
implemented in various war-weary areas that emerged after the Cold War.  There are various dynamics that 
cause insolvency in today's civil wars and conflicts. First, after the terrorist attacks of September 11, 2001 
(9/11), a significant number of global and regional actors, especially the United States of America (USA), 
easily bend international norms and rules to help a side close to them win in existing conflict environments, 
which can prolong the duration of civil wars. Another dynamic is that regimes and governments facing civil 
war portray the other conflict party as terrorists in order to legitimize their current political understanding 
and gain support from external actors in order to achieve unilateral victory. Finally, the emergence of a wide 
variety of armed groups in war-weary areas and their legitimacy among the local population through proto-
state institutionalization. In the context of these dynamics, the study argues with critical methodology that a 
new paradigm should be put forward in the understanding of the struggle put forward in the civil war 
problematic, different from the classical conflict resolution approaches. 

Keywords: New Cold War, Civil war, Conflict resolution, Proxy warfare, Rebel governance 
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Doğu Akdeniz’in Jeopolitiği ve Deniz Yetki Alanının İncelenmesi 
 

Ümmügülsüm SARILAR1 

Öz 

Toplumlar oluşumlarından itibaren su çevrelerini mesken edinmişler ve beşeri faaliyetlerinden ötürü verimli 
coğrafyalara hakimiyet kurma isteklerini diri tutmuşlardır. Bu bağlamda tarihin tekerrür ettiği Doğu Akdeniz 
coğrafyası geçmişte olduğu gibi bugünde istikrarsızlıkları, tehditleri bünyesinde barındırmaktadır. Doğu 
Akdeniz’in Doğu-Batı arasında köprü görevi görmesi, bereketli hilalin deniz alanını oluşturmasının yanı sıra 
son yıllarda ortaya çıkan hidrokarbon rezervlerinin araştırılması bölgeyi kıyıdaş ülkelere ek olarak kıyıdaş 
olmayan ülkeler ve uluslararası kurumlar için de cazibe merkezi haline getirmiştir. Bu çalışma Doğu 
Akdeniz’in jeopolitik, jeostratejik ve tarihsel gelişimlerini, konunun hakimiyeti açısından gerekli görülen 
kavram açıklamalarını, diğer ülke ve kurumlar ile olan ilişkileri incelemektedir. Yazılı ve görsel basın, konu ile 
ilgili literatür taraması, ülkeler arası antlaşmalar ve tüm bunların anlamlı şekilde derlenmesi söz konusu 
çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası camiada giderek önem kazanan bu alanda 
farkındalık oluşturmak ve ülkemizin deniz hukukuna uygun hak ve menfaatlerini Doğu Akdeniz bağlamında 
değerlendirilmesini amaçlamaktadır. 
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Geopolitics of the Eastern Mediterranean and Investigation of Maritime 
Jurisdiction 

Ümmügülsüm SARILAR1 

Abstract 

Societies have inhabited aquatic environments since their formation and have kept their desire to dominate 
fertile geographies alive due to their human activities. In this context, the Eastern Mediterranean geography, 
where history repeats itself, contains instability and threats today, as in the past. The fact that the Eastern 
Mediterranean serves as a bridge between the East and the West, the fertile crescent creates a sea area, as well 
as the exploration of hydrocarbon reserves that have emerged in recent years has made the region a center of 
attraction for non-riparian countries and international institutions in addition to riparian countries. This 
study examines the geopolitical, geostrategic and historical developments of the Eastern Mediterranean, the 
conceptual explanations deemed necessary for the dominance of the subject, and the relations with other 
countries and institutions. Written and visual media, literature review on the subject, agreements between 
countries and the meaningful compilation of all these constitute the method of the study in question. It aims 
to raise awareness in this area, which is becoming increasingly important in the national and international 
community, and to evaluate our country's rights and interests in accordance with the law of the sea in the 
context of the Eastern Mediterranean. 

Keywords: Eastern Mediterranean, Maritime jurisdiction, Geopolitics, Türkiye 
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Türkiye’s Enterprising and Humanitarian Foreign Policy Concept  
 

Serdar YILMAZ1 

Abstract 

“Enterprising and Humanitarian Foreign Policy” concept emphasizes the active and vigorous nature of 
Turkish foreign policy. The concept bears hard and soft power elements. At the same time, it introduces 
Türkiye as a humanitarian state and draws attention to the cooperation, peace and development ties of her 
foreign policy. This study aims to explain Türkiye's South Caucasus policy with the concept of "Enterprising 
and Humanitarian Foreign Policy" adopted in 2018. Since end of the Soviet Union in 1991, Türkiye has 
demonstrated a leading role in humanitarian, conflict resolution and mediation in the South Caucasus. Due 
to the new territorial alteration as Azerbaijan liberated the Karabakh region in 2020, Türkiye’s role has 
increased as she has strengthened her existing strategic relations and established new one. Therefore, the study 
is going to first elucidate the concept and the scope of this new policy and then look for an answer to this 
question: What has Türkiye done in the South Caucaus in line with the the concept of "Enterprising and 
Humanitarian Turkish Foreign Policy?" 

Keywords: South Caucasus, Turkish foreign policy, New concept 
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Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politika Anlayışı  

Serdar YILMAZ1 

Öz 

“Girişimci ve İnsani Dış Politika” kavramı, Türk dış politikasının aktif ve dinamik yapısını vurgulamaktadır. 
Konsept, sert ve yumuşak güç unsurlarını bünyesinde barındırmaktadır. Aynı zamanda bu yeni kavram 
Türkiye'yi bir insani devlet olarak tanıtmakta ve dış politikasının işbirliği, barış ve kalkınma bağlarına dikkat 
çekmektedir. Bu çalışma, Türkiye'nin Güney Kafkasya politikasını 2018 yılında benimsediği "Girişimci ve 
İnsani Dış Politika" kavramı ile açıklamayı amaçlamaktadır. Azerbaycan'ın 2020'de Karabağ bölgesini 
özgürleştirmesiyle birlikte yeni toprak değişikliği nedeniyle mevcut stratejik ilişkilerini güçlendiren ve yenisini 
kuran Türkiye'nin bölgedeki rolü arttı. Bu nedenle çalışma, öncelikle bu yeni politikanın kavramını ve 
kapsamını açıklayacak ve ardından şu soruya cevap arayacak: "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" anlayışı 
doğrultusunda Türkiye Güney Kafkasya'da neler yaptı?" 

Anahtar Kelimeler: Güney Kafkasya, Türk dış politikası, Yeni konsept 
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Fırsat ve Tehdit Ekseninde Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması 

Erdal BAYAR1 
Adem ÖZER2 

Öz 

II. Dünya Savaşı’nda nükleer silahların kullanılması neticesinde ortaya çıkan tahribat, nükleer teknolojiyi 
savaş sonrası dönemde uluslararası politikanın önemli gündem maddelerinden biri haline getirmiştir. Nükleer 
teknolojinin muhtelif alanlarda (tarım sektöründe, enerji üretiminde, nükleer tıp alanında, uzay 
çalışmalarında) barışçıl amaçlarla kullanılması ancak silaha dönüştürülmemesi konusunda uluslararası 
girişimler hız kazanmıştır. Nitekim 1969 yılında Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması bu 
girişimlerin somut bir örneği olarak ortaya çıkmıştır. Bu antlaşma nükleer silah sahibi ülkelerin- Rusya, ABD, 
Çin, Fransa, İngiltere  elindeki silahlara meşruiyet sağlarken, bu ülkelerin dışındaki aktörlerin ise yalnızca 
barışçıl amaçlarla nükleer teknolojiye erişiminin önünü açmıştır. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi 
rejimi zamanla hem farklı alanlara yayılmış hem de daha derinlik kazanmıştır. ABD Başkanı Barack Obama 
döneminde ‘dünyadaki tüm nükleer silahların ortadan kaldırılması’ (Global Zero) hedefi, nükleer 
silahsızlanma politikaları açısından önemli bir girişim olmuştur. 2017 yılında görüşmelerine başlanılan ve 22 
Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması ise nükleer silahların 
tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik şimdiye kadarki en önemli gelişmeyi ifade etmektedir. Rusya’nın 
Şubat 2022’de Ukrayna’ya saldırısı sonrasında nükleer silahların bir tehdit unsuru olarak kullanılması, nükleer 
güvenliği yeniden en önemli gündem maddelerinden biri haline getirmiştir. Sovyetleri Birliği’nin 
yıkılmasından sonra elindeki nükleer silahları teslim etmesi ve nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlar dışında 
kullanmaması taahhüdüne karşılık kendisine güvence verilen Ukrayna’ya, bizzat güvence veren taraflardan 
biri olan Rusya’nın saldırı düzenlemesi nükleer silahların varlığını daha tartışmalı hale getirmiştir. Bu 
çalışmada Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşmasının, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimi 
üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Antlaşma, nükleer teknolojinin yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılabilmesi 
ve nükleer silahların bu silaha sahip olmayan ülkelere yönelik bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılması için bir 
fırsat olarak değerlendirilecektir. Antlaşmanın mevcut nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminini 
zayıflatacağını iddia eden ve bu antlaşmayı rejim için bir tehdit olarak gören ülkelerin, nükleer silah sahibi 
ülkeler olması bir imtiyazın kaybedilme endişesinin ağır bastığını göstermektedir. Halihazırda nükleer silah 
sahibi olan ülkelerin antlaşmayı imzalamaya yanaşmamaları, her ne kadar antlaşmanın etkisini zayıflatsa da 
uluslararası kamuoyundan alınan ciddi destek gözardı edilmemelidir. Ellerindeki nükleer silahların eskisi gibi 
‘meşru’ görülmeyeceğinden endişe eden ülkelerin bu antlaşmayı bir tehdit olarak değerlendirmesi olağan 
karşılanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Nükleer enerji, Nükleer teknoloji, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi 
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The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons on the Axis of 
Opportunity and Threat 

Erdal BAYAR1 
Adem ÖZER2 

Abstract 

The destruction caused by the use of nuclear weapons in World War II has made nuclear technology one of 
the important agenda items of international politics in the post-war period. International initiatives have 
gained momentum in the peaceful use of nuclear technology in various fields (agriculture, energy production, 
nuclear medicine, space studies) but not turning it into a weapon. As a matter of fact, the Non-Proliferation 
Treaty of 1969 emerged as a concrete example of these initiatives. While this treaty provided legitimacy for 
the weapons in the hands of nuclear weapon countries- Russia, USA, China, France, England- it paved the 
way for actors outside of these countries to access nuclear technology only for peaceful purposes. The nuclear 
non-proliferation regime has spread over time and gained more depth. The goal of "eliminating all nuclear 
weapons in the world" (Global Zero) during the period of US President Barack Obama has been an important 
initiative in terms of nuclear disarmament policies. The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, the 
negotiations of which began in 2017 and entered into force on January 22, 2021, represents the most 
important development to date towards the complete elimination of nuclear weapons. The use of nuclear 
weapons as a threat after Russia's attack on Ukraine in February 2022 has made nuclear security one of the 
most important agenda items again. After the collapse of the Soviet Union, Russia's attack on Ukraine, which 
was given assurances in return for delivering its nuclear weapons and not using nuclear technology for non-
peaceful purposes, made the existence of nuclear weapons more controversial. In this study, the effects of the 
Nuclear Weapons Prohibition Treaty on the nuclear non-proliferation regime will be discussed. The Treaty 
will be evaluated as an opportunity to use nuclear technology only for peaceful purposes and to remove 
nuclear weapons from being a threat to countries that do not have these weapons. The fact that the countries 
claiming that the treaty will weaken the existing nuclear non-proliferation regime and see this treaty as a threat 
to the regime are the countries that have nuclear weapons, which shows that the fear of losing a privilege 
outweighs. Although the refusal of the countries that already have nuclear weapons to sign the treaty weakens 
the effect of the treaty, the serious support received from the international public should not be ignored. It 
should be considered normal for countries that are worried that their nuclear weapons will not be seen as 
"legitimate" as in the past, to consider this treaty as a threat. 

Keywords: Nuclear energy, Nuclear technology, Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), Nuclear 
Weapons Ban Treaty (TPNW), International Atomic Energy Agency (IAEA) 
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Başarısız Devlet Modeli Bağlamında Dayton Barış Antlaşması’nın Bosna-
Hersek’e Etkileri 

Seyfullah GİRİŞEN1 

Öz 

Balkanlar, coğrafi konum olarak Asya ve Avrupa kıtalarının birleşme ve geçiş noktasındadır. Bu durum 
Balkanlar’ın doğuya egemen olmak isteyen Avrupalı süper güçlerin, Avrupa’yı fethetmek isteyen 
İmparatorlukların “mücadele ve çatışma” alanı olmasına neden olmuştur. Geçmiş dönemdeki bu mücadeleler 
ve çatışmalar günümüz Balkan halklarının etnik ve dini yapısının oluşumunda etkili olmuştur. Bu bağlamda 
birçok millet ve dini cemaatlerin yaşamış olduğu Balkanlar, tarih boyunca “istilalar ve savaşlar”ın merkezi 
olmuştur. Tarih boyunca istilalar ve savaşlar sonunda antlaşmalar yapılmıştır. Bu antlaşmalar karşılıklı eşitlilik 
ilkesine dayalı bir yaklaşımın ortaya konulup konulmadığına bakılmaksızın yapılmıştır. Bu durum genelde 
Balkanlar’da özelde de Bosna-Hersek’te ortaya çıkmıştır. Bosna- Hersek 1992 yılında bağımsızlığını ilan 
etmiştir. Ancak uluslararası toplum, Bosna-Hersek’te; Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar arasında süren savaşa üç 
yıl boyunca seyirci kalmıştır. 1995 yılında ABD, AB, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya ve Rusya’nın 
garantörlüğünde, taraflarının da “Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti” olduğu 
Dayton Barış Antlaşması imzalanmıştır. Döneminde, antlaşma bir barış sağlamıştır ancak Bosna-Hersek için 
tansiyon düşmemiş ve istikrar hâlen sağlanmış değildir. Bu çalışma günümüzde “Dayton Barış Antlaşması’’ 
nın neden olduğu “siyasi sistem çatışmalarını ve özelliklerini, buna paralel olarak gelişen sosyal ve ekonomik 
sorunların getirmiş olduğu olumsuzlukları” ele almaya çalışacaktır.  
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The Effects of the Dayton Peace Agreement on Bosnia and Herzegovina in 
the Context of the Failed State Model 

Seyfullah GİRİŞEN1 

Abstract 

As a geographic allocation, the Balkans are the junction point of the continents of Africa, Asia and Europe, 
and the transition center and Crossroads of the continent of Antarctica. This caused the Balkans to become 
an area of “struggle and conflict” for European superpowers who wanted to dominate the east and empires 
who wanted to conquer Europe. These struggles and conflicts in the past have been instrumental in the 
formation of the ethnic and religious structure of today's Balkan peoples. In this context, the Balkans, where 
many nations and religious communities have lived, has been the center of “invasions and wars ”throughout 
history. Treaties were made at the end of invasions and wars throughout history. These treaties were made 
regardless of whether an approach based on the principle of mutual equality was put forward. This has 
occurred in the Balkans in general and in Bosnia and Herzegovina in particular. Bosnia and Herzegovina 
declared its independence in 1992. However, the United States and the West have been bystanders for three 
years to the war in Bosnia and Herzegovina between Bosniaks, Croats and Serbs. In 1995, the Dayton Peace 
Agreement was signed under the guarantee of the United States, the EU, France, the United Kingdom, 
Germany and Russia, with the parties being the “Federal Republic of Bosnia and Herzegovina, Croatia and 
Yugoslavia”. The period was also a peace treaty that helped, but still fell and blood pressure stability for Bosnia 
and Herzegovina was not ensured. This study will try to address the political system conflicts and their 
characteristics and the negative effects of the social and economic problems that are developing in parallel 
“caused by the Dayton Peace Agreement. 

Keywords: Bosnia and Herzegovina, EU, Dayton Agreement, Bosniak, Croat, Serb, A New World Order 
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Land Management Practices in Bangladesh: Lessons From Türkiye  

Md Moynul AHSAN1 

Abstract 

Bangladesh is a developing country with its land–man ratio only 0.05 hectares per person, is considered one 
of the lowest in the world. Whereas the land–man ratio is 0.23 hectares per person in Turkiye is also 
considered one of the developing countries in the world. Both Bangladesh and Türkiye poses a long history 
of land administration and management but Bangladesh still poses many loopholes and governance deficits 
in different areas of land management. Based on secondary sources, this study focused both countries on the 
existing institutional structure of land administration, existing administrative challenges, and the digital land 
management practices. The government of Bangladesh aims to make the country’s land management system 
fully digitalised and bring land services to the doorsteps of people in order to ensure proper land 
utilisation/entitlement as per targets of SDGs. It has found that Bangladesh is achieving successive progress 
in land and land-related sectors from the past decades. Turkiye now one of the best practiced countries in 
land management, is making significant contributions on land management both the national and 
international level. The digital land management practices of Türkiye are in reality whereas Bangladesh now 
ahead of reality but it seems very challenging as it requires robust administration, governance and modern 
technology-based practices. As land issues underpin many development goals, and land tenure could ensure 
people’s livelihoods, food security, empowerment, and so on therefore, addressing such development goals 
could ensure a robust development practice for Bangladesh. This study focused that the land surveying and 
cadastre, land record with best-practiced countries' experience like Turkiye is favorable for the improvement 
of land management in Bangladesh. 

Keywords: Land management, SDGs, Digitalisation, Land governance, Bangladesh, Türkiye 
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Post-Pandemic Asian Cities: City Planning and Governance Perspective 

Md Moynul AHSAN1 

Abstract 

The COVID-19 pandemic has pushed the world to a new global order for city planning and governance. It 
is clear that pandemic significantly impacted city life, and still cities are facing an unprecedented trial. Unlike 
other cities in the world, Asian cities have moved toward new innovative and resilient approaches including 
governance innovations that turn to new agendas, new value sets ranging from surveillance, safety nets, care, 
and mutuality. Asian cities are somewhat different from other regional cities in the world due to their nature, 
density, rapid growth and development, culture, trends of development, and methods of preparing and 
combating pandemics. This study highlights existing city planning and governance practices of 5 major Asian 
cities such as Ankara, Beijing, Dhaka, Singapore and Tokyo. This study evaluates city planning of these five 
cities and determines the gap between being an post-pandemic adaptive and resilient city and meeting future 
challenges induced by the pandemic, aiming to forecast the future direction of city planning and governance. 
Good governance becomes a significant matter for these Asian cities as they need to overcome such new 
challenges as well as new policy agendas in city governance. This study highlights how city authorities provide 
governance priorities in order to ensure more inclusive, resilient planning and governance focusing on public 
health and wellbeing infrastructure, nature based solutions, etc. Successful city governance more specifically 
builds back better effort, polycentric mega-city regions, digital governance, green city action plans etc. can 
make the future cities more resilient and safer for all. 

Keywords: Post-pandemic City, Asian cities, City planning, City governance 
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Uluslararası Sistemde Demokratik Rejimlere Yönelik Artan Tehditler 

Seda Gözde TOKATLI1 

Öz 

Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan 11 Eylül siyasi ve 2008 ekonomik krizi sonrasında hegemon gücün 
sistem içerisindeki hakimiyeti zayıflamaya başlamış, küresel ekonomik durgunluk, küresel terör, küresel gelir 
dağılımında yaşanan krizler, iç savaşlar ve ya artan göç hareketliliği ise aşırı sağın güç kazanmasına ve yükselen 
güçlerin de ortaya çıkan bu boşluğu doldurmasına yol açmıştır. Liberalizmin Batılı olmayan ülkelere hizmet 
edememesinden değil, küreselleşmeden zararlı çıkan Batılı toplumlara hizmet edememesinden kaynaklanması, 
özellikle ABD’nin, böylesi bir düzen içinde sadece kendi dar ulusal çıkarlarına ve maddi çıkarlarına odaklı bir 
dış politika izlemesi uluslararası düzenin işleyişine olası olumsuz etki doğurduğu gibi Amerikan istisnacılığını 
da olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu çerçevede, Batı merkezli küresel düzene meydan okuyan devletlerden 
özellikle Rusya ve Çin yönetim modelleri arasında bulunan benzerliklere çalışma kapsamında yer verilecek, 
değerler yayma amacı gütmeyen kalkınma odaklı müttefiklik ilişkileri ve otoriteryanizm çalışmalarına verilen 
destek de incelenecektir. Benzer şekilde, AB içerisinde küresel sisteme yönelik olumsuz algının artması da 
Avrupa içerisindeki demokratik yapılara zarar vermiş, AB içerisinde otoriter ve aşırı milliyetçi ideolojinin 
güçlenmesi, artan göç dalgaları ve devletçi duygulara yönelik artan ilgi de Avrupa ülkelerinin ortak karar alma 
mekanizmalarını ve demokratik kurumların geleceğini olumsuz yönde etkilemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Küreselleşme, Uluslararası sistem 
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Increasing Threat to Democratic Regimes in the International System 

Seda Gözde TOKATLI1 

Abstract 

The post-Cold War period, the political and economic crisis that emerged in 2008 in the aftermath of 9/11, 
the system began to weaken the dominance of the hegemonic power, the global economic recession, global 
terrorism, global crises in the distribution of income, civil wars and increasing migration and mobility to gain 
power of the extreme right has led to the rising powers emerging to fill the gap. The failure of liberalism to 
serve non-Western countries is not the pernicious consequence of globalization's failure to serve Western 
communities, especially in the United States, such a scheme is simply foreign policy aimed at its own narrow 
national interests, and the pursuit of material interests. Potentially adversely affected, like the American, 
which has negatively affected the exceptionalism of the international order. In this context, the similarities 
found between the management models of Russia and China, especially from the states challenging the 
Western-centered global order, will be included in the study, and development-oriented alliance relations 
aimed at spreading values and support for authoritarianism studies will be deciphered. Similarly, the negative 
perception towards the increase of the global system in Europe within the EU democratic structures, causing 
damage to the strengthening of authoritarian and nationalist ideology within the EU, increased waves of 
immigration, and the growing interest of the European countries also statist emotions towards joint decision-
making and had a negative impact on the future of democratic institutions.  

Keywords: Democracy, Globalization, International system 
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Dış Yardımlar Üzerinden Türk Dış Politikasını Dönemlendirmek (2002-
2022) 

Ferit BELDER1 

Öz 

Ülkelerin dış yardım faaliyetleri, sadece yardım yapan ülkelerin materyal kapasitelerini göstermesi açısından 
değil aynı zamanda ulusal anlatıların öz imgelerini de göstermesi bakımından uzun zamandır araştırmaların 
önemli bir konusu olmayı sürdürüyor.  Bunun yanında, yardım donörlüğünün çoğullaşması da yükselen 
güçlerin artan görünürlüğüne ve onların alternatif uluslararası işbirliği vizyonlarına ışık tutmaktadır. Son on 
yıllarda meydana gelen bu çoğullaşma içerisinde uluslararası kalkınma işbirliği AKP (Adalet ve Kalkınma 
Partisi) döneminde Türk Dış Politikasının da entegre bir parçası haline gelmiştir. Her ne kadar Türk Dış 
Politikası içerisinde dış yardımların belirli rolü devam etmiş ve hatta artmış olsa da coğrafi dağılım, yardım 
miktarı, sektörel dağılım, aktörler ve yardımların dile getirilme biçimlerinde ve öncelik ile sonuçlarında 
hükümetlerin değişen dış politika stratejileri ve bölgesel gelişmelerin beklenmedik sonuçlarından doğan 
değişiklikler meydana gelmiştir. Bu bağlamda, bu çalışma dış politika gündemindeki süreklilik ve kopuş 
noktalarını analiz ederek dış yardımlardaki bu değişikliklerin nasıl ve niçin meydana geldiğini 
değerlendirmektedir. Bununla uyumlu bir şekilde, bu çalışma Türk dış yardımları üzerinden dış politika 
dönemselleştirmesi getirmeyi amaçlamaktadır. Bunu yapmak için ilk olarak AKP hükümetleri döneminde 
Türk Dış Politikası içerisinde dış yardımın rolünü kısaca Orta Asya, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika gibi çeşitli 
bölgelerdeki dış politika faaliyetleri üzerinden özetlemektedir. İkinci olarak, farklı dış yardım pratikleri ile dış 
politika gündemindeki değişiklikler arasındaki paralellikleri tespit etmek amacıyla farklı dış yardım pratikleri 
tarihsel bir bağlam içerisinde ele alınmaktadır. Son olarak, Türk yardım performansının ülkenin dış politikada 
karşılaştığı fırsatlar ve kısıtlara bağımlı olduğu analiz edilmektedir. Bu bağlamda, çalışma Türk dış 
yardımlarının değişik zamanlarda farklılaşan coğrafi, ekonomik, siyasi ve insani önceliklerinin Türk Dış 
Politikasının dönüşümü üzerine aydınlatıcı bir anlatı sunduğunu iddia etmektedir.  
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Periodization of Turkish Foreign Policy Through the Foreign Aids (2002-
2022) 

Ferit BELDER1 

Abstract 

Foreign aid activities of countries have long been significant topics of research as they not only show the 
material capacities of the aid providers but also self images of the national narratives. The pluralization of aid 
donorship also shed light on growing appearances of the emerging/rising powers and their alternative visions 
of international cooperation. Within this pluralization in the last decades, the international development 
cooperation has been an integral part of the Turkish Foreign Policy under the Justice and Development Party 
(JDP). Despite of the significant role of the foreign aids in Turkish Foreign Policy has continued and even 
grown over time, the geographical distribution, amount of aid, sectoral distribution, actors, articulation of 
the aids and also priorities and outcomes have changed as a result of the changing foreign policy strategies of 
the governments and unexpected consequences of regional developments. In this regard, this paper assesses 
why and how these changes in foreign aid occur by analyzing the continuities and changes of the foreign 
policy agenda. In line with this, it attempts to bring a periodization of foreign policy through the Turkish 
foreign aid activities. To do so, it firstly briefly summarizes the role of the foreign aid in Turkish Foreign 
Policy under the JDP governments by discussing foreign policy activities across the regions like Central Asia, 
Balkans, Middle East, and Africa. Secondly, it examines different types of aid practices in a historical context 
to identify parallels between different types of aid activities and changing foreign policy agendas. Lastly, it 
analysis how the Turkish aid performance is dependent on the opportunities and limitations that the 
country’s foreign policy faces. In this context, this paper claims that the changing geographical, political, and 
humanitarian priorities of Turkish foreign aid in different periods brings an illustrative narrative on the 
transformation of the Turkish Foreign Policy in general. 

Keywords: International cooperation, Development, Turkish foreign policy 
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Siyasal Modernleşme ve Katılma: Malatya Örneğinde Siyasal Elit Dönüşümü 
(1995-2023) 

Hüdayi SAYIN1 
Kerem YILDIRAK2 

Öz 

Siyasal katılma, toplumsal kaynak ve değerler dağıtımında karar alma mekanizmalarını etkileme ve görev alma 
yolu olarak tanımlanabilir. Siyasal katılım, modernleşme mekanizmalarının kurumsallaşmasının göstergesidir 
ve merkezileşme süreçleri ile paralel gelişir. Toplum, siyasal katılım aracılığıyla merkezi siyaset mekanizmasını 
yönlendirir ve devamlılığını sağlar. Geleneksel ve modern toplum arasındaki farkın katılımın alanı ve 
yoğunluğu olduğu genel kabul görmüştür. Katılım alanı ve yoğunluğunun genişlemesi, siyasalın 
demokratikleşmesini ve modernleşmenin geleceğe taşınmasını sağlar. Modernleşmenin düzeyi, siyasal 
kurumsallaşmanın yerelde etkileri ile bu değişim/dönüşümün merkezileşme yönünde gelişimi ile açıklanabilir. 
Bu araştırma, Anadolu taşrasında bir büyükşehir olan Malatya’da modernleşme sürecini, siyasal katılma 
davranışında yaşanan değişim ve dönüşümler üzerinden analiz etme gayretleri ile başlamıştır. Araştırma, 
Hüdayi Sayın’ın 1995 yılında İnönü Üniversitesi’nde yürüttüğü yüksek lisans çalışmasının güncellenerek, 
güncellenmiş aynı örneklem grubuna uygulanması ve dönüşüm ve gelişimlerin tartışılması ile yerel 
modernleşme seviyesinin tespitini amaçlamaktadır. Araştırma kendisini, TBMM’de var olan siyasal partilerin 
yerel yöneticileri ile sınırlamıştır. Bu yöneticilere güncellenen anket uygulanmış, elde edilen bulgular, Sayın 
tezi ve İl’de katılma temalı diğer tezler ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. Bu çerçevede yerel katılma davranışına 
dair literatürde var olan diğer çalışmalardan da yararlanılmıştır. Araştırma örneklemini oluşturan TBMM’de 
var olan partilerin Malatya merkez ilçe yönetici sayısı 153’tür. Bu örneklemin % 59’una (90 kişi) erişilmiştir. 
Anket uygulaması esnasında yöneticilerle mülakatlar yapılmış, bulguların analizinde bu mülakatlardan 
yararlanılmıştır. 
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Political Modernization and Participation: Political Elite Transformation in 
the Case of Malatya (1995-2023) 

Hüdayi SAYIN1 
Kerem YILDIRAK2 

 

Abstract 

Political participation can be defined as a way of influencing and taking part in decision-making mechanisms 
in the distribution of social resources and values. Political participation is an indicator of the 
institutionalization of modernization mechanisms and develops in parallel with centralization processes. 
Society directs and maintains the central political mechanism through political participation. It is generally 
accepted that the difference between traditional and modern society is the scope and intensity of 
participation. The expansion of the area and density of participation ensures the democratization of the 
political and the carrying of modernization to the future. The level of modernization can be explained by the 
local effects of political institutionalization and the development of this change/transformation towards 
centralization. This research started with efforts to analyze the modernization process in Malatya, a 
metropolitan city in the Anatolian province, through the changes and transformations in the behavior of 
political participation. The research aims to determine the level of local modernization by updating Hüdayi 
Sayın's graduate study at İnönü University in 1995, applying it to the same updated sample group, and 
discussing transformations and developments. The research limited itself to the local administrators of the 
political parties existing in the Grand National Assembly of Türkiye. An updated questionnaire was applied 
to these administrators, and the findings were discussed by comparing them with Mr.'s thesis and other theses 
with the theme of participation in the province. In this context, other studies in the literature on local 
participation behavior were also used. The number of Malatya central district administrators of the parties 
existing in the Grand National Assembly of Türkiye, which constitutes the research sample, is 153. 59% (90 
people) of this sample were reached. During the survey application, interviews were made with the managers 
and these interviews were used in the analysis of the findings. 
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Pandemi Sonrası Milli Eğitimin Stratejik Planlanması Üzerine Bir Literatür 
Taraması 

                                                        Mahmut BİNGÖL1 

Öz 

Milli Eğitim Bakanlığının kuruluşu, ileriye yönelik amaç, hedef ve stratejiler yürütebilmesi için geçmişte neleri 
başardığı, hangi alanlarda amaçlarına  ulaştığı ya da başarısız olduğu ve bu başarısızlıkların nedenleri; mevcut 
durumda hangi olanaklara sahip olduğu; hangi yönlerinin geliştirilebileceği ; kontrolü dışındaki iyi ya da kötü 
gelişmelerin neler olduğunun değerlendirildiği durum analizi bölümünde kurumsal arka plan, uygulanmakta 
olan stratejik planın değerlendirilmesi, mevzuatın değerlendirilmesi, üst politika belgelerinin 
değerlendirilmesi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi, ortaklar, kurum içi, PESTLE ve 
GZFT değerlendirmelerine özet olarak yer verilmiştir. Eğitimin devlet hizmeti olduğu fikri, dünyada meydana 
gelen gelişmelere paralel olarak ilk kez II. Mahmut döneminde gündeme gelmiş, tanzimat döneminde bu 
konuda ciddi gelişmeler meydana gelmiştir.  Tanzimat Dönemi’ne kadar eğitim vakıflar ve çeşitli dini 
örgütlenmeler eliyle yürütülürdü. Islahat Fermanı ile alınan bir kararla eğitim hizmetleri Maarif Nezareti emri 
altına verilmiştir. Bu gelişme ile birlikte, Bakanın emri ile sıbyan mektebi, mektebi rüştiye ve ilmiye daireleri; 
1866 yılında da ders kitaplarını hazırlamak için  Telif ve Tercüme Dairesi kurulmuştur. Eğitim sistemimiz 
kapsamında ilk yasal çalışma 1 Eylül 1869 tarihinde çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’dir. Bu bir 
tüzük çalışmasıdır.  Bu tüzük çalışmasında eğitim hakkı, eğitim yönetimi, eğitim sisteminin belirlenmesi, 
eğitim ödenekleri, öğretmen yetiştirme ve istihdamı, taşra teşkilatı ve sınav sistemleri düzenleme kapsamına 
alınmıştır. Bu tarihten 2010 yılına kadar çeşitli tüzükler ve yönetmeliklerle eğitim sistemimiz planlanmaya 
çalışılmış olsa da eğitim sistemimize yönelik ilk kapsamlı stratejik planlama 2010-2014 yılları arasında 
yapılmıştır. Bunun ardından 2015-2019 ve 2019-2023 yıllarını kapsayan iki stratejik planlama daha 
yapılmıştır. COVID-19 olarak adlandırılan ve dünya genelinde salgına dönüşen pandemi sürecinden sonra 
dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de hem iş hayatında hem de eğitim sistemlerinde yeni durumlar ortaya 
çıkmıştır. Bu yeni durumların yönetilebilmesi yeni ve özgün stratejik planlar, yeni araştırma alanlarının 
varlığını gerektirmiştir. Bu çalışmamızda ülkemizde ve dünyada pandemi sonrası eğitim sistemlerinde ulusal 
ve kurumsal düzeyde yürütülen çalışmaları inceledik.  
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A Literature Review on Strategic Planning of National Education after the 
Pandemic 

   Mahmut BİNGÖL1 

Abstract 

The establishment of the Ministry of National Education, what it has achieved in the past in order to carry 
out future goals, objectives and strategies, in which areas it has achieved its goals or failed, and the reasons for 
these failures; what possibilities it currently has; which aspects could be improved; In the situation analysis 
section, in which good or bad developments beyond the control of the company are evaluated, the 
institutional background, the evaluation of the strategic plan being implemented, the evaluation of the 
legislation, the evaluation of the upper policy documents, the determination of the fields of activity and 
products and services, the partners, in-house, PESTLE and SWOT evaluations are summarized. place is given. 
The idea that education is a state service was first introduced in the Second World War in parallel with the 
developments in the world. It came to the agenda during the reign of Mahmut II, and serious developments 
took place in this regard during the Tanzimat period. Until the Tanzimat Period, education was carried out 
by foundations and various religious organizations. With a decision taken with the Reform Edict, education 
services were given under the command of the Ministry of Education. With this development, with the order 
of the Minister, primary school, secondary school and ilmiye departments; In 1866, the Copyright and 
Translation Office was established to prepare the textbooks. The first legal work within the scope of our 
education system was the Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, which was issued on September 1, 1869. This is 
bylaw work. In this regulation, the right to education, education management, determination of the 
education system, education allowances, teacher training and employment, provincial organization and 
examination systems are included in the scope of regulation. Although our education system was tried to be 
planned with various statutes and regulations from this date until 2010, the first comprehensive strategic 
planning for our education system was made between 2010-2014. After that, two more strategic plans were 
made covering the years 2015-2019 and 2019-2023. After the pandemic process, which is called COVID-19 
and turned into an epidemic worldwide, new situations have emerged in both business life and education 
systems in our country as well as in the world. Managing these new situations necessitated the existence of 
new and original strategic plans and new research areas. In this study, we examined the studies carried out at 
the national and institutional level in the post-pandemic education systems in our country and in the world. 
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Yeni Güvenlik Tehditleri ve Ülkeleri İstikrarsızlaştırma Çalışmaları: 
İran Üzerinden Bir İnceleme 

Hatice DÖNMEZ1 

Öz 

Soğuk Savaş Döneminin sonuna kadar askeri alanla sınırlı olan güvenlik olgusu küreselleşmenin ortaya 
çıkardığı yeni tehditlerle birlikte bir dönüşüm sürecine girmiştir.  Bu yeni dönemde ülkelerin güvenliğini 
tehlikeye atan en önemli tehdit artık askeri alana özgü olan “savaş” değil “istikrarsızlık” olmuştur. Bu açıdan 
küresel güç mücadelesinde ülkelerin en sık başvurduğu yöntemlerden biri rakip ülkeyi istikrarsızlaştırma 
faaliyetleri ile etkisiz hale getirmek olmuştur. Yeni bir güvenlik sorunu olarak ülkelerin istikrarsızlaştırılmasını 
konu edinen bu çalışmada istikrarsızlaştırma faaliyetleri İran üzerinden ele alınmıştır. Bu bağlamda ülkelerin 
istikrarsızlaştırılmasında etkili olan unsurların neler olduğu ve ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel 
özellikleri ile tarihsel geçmişlerinin ülkelerin istikrarsızlaştırılmasında ne ölçüde etkili oldukları, araştırmanın 
temel sorularını oluşturmaktadır. Sorular doğrultusunda İran’ın sahip olduğu siyasi, sosyal, ekonomik, askeri 
vb. özellikleri üzerinden nasıl istikrarsızlaştırılabileceğini ortaya koymayı amaçlayan çalışmada doküman 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Giriş kısmı haricinde üç bölümden oluşan çalışmada öncelikle güvenlik 
kavramı ve yeni güvenlik tehditlerinin neler olduğundan bahsedilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında İran’ın 
tarihsel geçmişi ile siyasi, sosyal, ekonomik ve coğrafi özellikleri hakkında bilgi verildikten sonra analiz kısmını 
oluşturan üçüncü bölümde ise ikinci bölümde verilen bilgiler ışığında İran’ı istikrarsızlığa sürükleyebilecek 
risk unsurları tespit edilerek bu unsurların düşman ülkeler tarafından ülke aleyhine nasıl kullanılacağı üzerine 
bir değerlendirmede bulunulmuştur.  
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New Security Threats and Stabilization of Countries: A Study on Iran 

Hatice DÖNMEZ1 

Abstract 

The security phenomenon, which was limited to the military field until the end of the Cold War Period, has 
entered a transformation process with the new threats posed by globalization. In this new era, the most 
important threat that endangered the security of countries is now "instability", not the "war" specific to the 
military field. In this respect, one of the most common methods used by countries in the global power struggle 
has been to neutralize the rival country with destabilizing activities. In this study, which deals with the 
destabilization of countries as a new security problem, destabilization activities are handled through Iran. In 
this context, the main questions of the research are what are the factors that are effective in the destabilization 
of the countries and to what extent the political, social, economic and cultural characteristics of the countries 
and their historical backgrounds are effective in the destabilization of the countries. In line with the questions, 
the political, social, economic, military, etc. that Iran has. The document analysis method was used in the 
study, which aims to reveal how it can be destabilized through its features. Apart from the introduction, the 
study, which consists of three parts, firstly talks about the concept of security and what new security threats 
are. In the second part of the study, after giving information about Iran's historical background and political, 
social, economic and geographical features, in the third part, which constitutes the analysis part, the risk 
factors that may lead Iran to instability are determined in the light of the information given in the second 
part, and how these elements will be used against the country by the enemy countries an assessment has been 
made.  

Key Words: Security, Threat, Destabilization, Iran 
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Yargı Bağımsızlığı ve Yargı Kararlarının Ekonomik Gelişime Etkisi: 
Türkiye Örneği 

Abdullah YOLCU1 

Öz 

Hukuk tarihinin ortaya çıkışından bugüne kadar insanların yargı mekanizmalarından beklentileri; herhangi 
bir otorite tahakkümünde olmamaları ve taraflar arasındaki ihtilafın çözümünde adil olmalarıdır. Makine ve 
sermayeye dayalı üretim gücünü erken tamamlayan devletler kurulan bu yeni sistemin kalıcı olabilmesi adına 
hukuki meşruluğunu tamamlamak zorundadır. Bu bakımdan öncelikle istikrarlı siyasi politikalar eşliğinde 
adil çözümler üreten hukuk kurallarının oluşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede oluşan siyasi politika ve 
hukuk ne kadar güçlü olursa devlet paydaşları tarafından güven kazanmaktadır. Ülkelerin gelişimi tüm hızıyla 
devam etmekte olduğundan günümüzde de siyasi politikanın istikrarlılığı ve hukuk sisteminin güvenilirliği 
devletin dış kaynaklardan beslenebilmesi yatırım alabilmesi adına son derece önemli konular arasındadır. 20 
yılı aşkın bir süredir aynı siyasî partinin iktidarda olduğu ülkemizde, yabancı sermaye hareketliliği lineer bir 
çizgi izlememiş; bazı dönemlerde artan girişlerin, bazı dönemlerde ise ani çıkışların gerçekleştiği 
gözlemlenmiştir. 1982 Anayasanın ikinci maddesinde geçen hukuk devleti ilkesinin yargılama süreci, derece 
ve yüksek yargı organlarınca verilen kararlar dikkate alınarak yatırımların zedelenip zedelenmediği çalışma 
kapsamında değerlendirilecektir. Yargı mekanizmasına duyulan güvenin yalnızca suç ve ceza politikasının 
gelişimini etkilediğini düşünmek son derece yanlıştır. Bir ülkenin yargı mekanizmasına duyulan ulusal ve 
uluslararası güven neticesinde o ülkenin kalkınma hızı gerçekleştirilen yatırımlar doğrultusunda şüphesiz ki 
artacaktır. Bu çalışmada genel olarak yargı bağımsızlığı kavramı ele alınmakla birlikte güven endeksindeki 
düşüşe yargı kararlarının etkisi de incelenecektir. Bu bağlamda hem yargı bağımsızlığının hem de yargıda 
istikrarlı kararların ülkenin ekonomik gelişimine olan katkısı ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yargı kararları, Yargı bağımsızlığı, Ekonomik gelişme 

Jel Kodları: K40. 

 

 

 

 

 

 
1 Öğr. Gör., Bingöl Üniversitesi, ayolcu@bingol.edu.tr, ORCID:0000-0002-6156-9685



2nd International Congress on Economics and Administrative Sciences 
January, 19-20, 2023, Bingöl University 

Abstract Book 
 

          328 

 

The Effect of Judicial Independence and Judicial Decisions on Economic 
Development: The Case of Türkiye 

Abdullah YOLCU1 

Abstract 

From the emergence of the history of law until today, people's expectations from judicial mechanisms are that 
the judgement should not be under the domination of any authority and that it should be fair in resolving the 
dispute between the parties. States that have completed their production power based on machinery and 
capital early have to complete their legal legitimacy in order for this new system to be permanent. In this 
respect, first of all, it is necessary to establish legal rules that produce fair solutions accompanied by stable 
political policies. The stronger the political policy and law formed within this framework, the more trust the 
state gains from its stakeholders. Since the development of countries continues at full speed, the stability of 
political policy and the reliability of the legal system are among the most important issues for the state to be 
able to feed from external sources and receive investment. In our country, where the same political party has 
been in power for more than 20 years, foreign capital mobility has not followed a linear line; it has been 
observed that there have been increased inflows in some periods and sudden outflows in other periods. In the 
context of the 1982 Constitution's second article on the rule of law, the study will evaluate whether 
investments have been damaged or not by taking into account the decisions of local courts and high judicial 
bodies. It is extremely wrong to think that the trust in the judicial mechanism only affects the development 
of crime and criminal policy. As a result of the national and international trust in the judicial mechanism of 
a country, the development rate of that country will undoubtedly increase in line with the investments made. 
In this study, although the concept of judicial independence will be discussed in general, the effect of judicial 
decisions on the decline in the confidence index will also be examined. In this context, the contribution of 
both judicial independence and stable judicial decisions to the economic development of the country will be 
tried to be revealed.  
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Zincir Marketler ile Tedarikçi Teşebbüslerin Fiyatlama Davranışlarına 
İlişkin Rekabet Kurulu Tarafından Verilen Kararların Şirket Yöneticilerinin 

Sorumluluğu Kapsamında Değerlendirilmesi 

Fatma GÖRGÜLÜ1 

Öz 

Rekabet Kurulu, zincir marketler ile tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarına ilişkin 28.10.2021 tarihinde vermiş 
olduğu bir kararda fiyatların danışıklı olarak tüketici aleyhine yükseltilerek kartel oluşturdukları gerekçesiyle beş zincir 
market ve bir tedarikçi hakkında toplamda yaklaşık 2,7 milyar TL idari para cezası vermiştir(RKHK m. 4). Rekabet 
Kurulu, bu soruşturmanın devamı niteliğinde on beş tedarikçinin zincir marketlerdeki fiyatlama davranışlarını incelemiş 
ve yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin fiyat artışına yönelik beş büyük 
zincir market ile koordinasyon sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturduklarını tespit 
etmiştir. Bu nedenle Rekabet Kurulu, on üç tedarikçi hakkında dolaylı olarak raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek 
ihlal türlerinden kartel ve/veya yeniden satış fiyatının tespiti sebebiyle yaklaşık 878 milyon TL idari para cezasına karar 
vermiştir. Rekabet Kurulunca verilen yüksek miktardaki verilen idari para cezaları, anonim şirketlerde yönetim kurulu 
ve yöneticilerinin rekabet ihlallerinden sorumlu olup olmayacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Şirket yöneticileri,  
görevlerini gereği gibi yerine getirmeyerek veya tedbirli bir yönetici gibi davranma yükümlülüğünü ihlal ederek şirketi 
zarara uğratabilmektedir. 6102 sayılı TTK m. 553 ve 369 hükümlerinde şirketi zarara uğratan şirket yöneticilerinin 
şirketler hukuku kapsamında sorumlu olacağı düzenlenmektedir. Yöneticilerin aleyhine hukuki sorumluluk yoluna 
başvurulabilmesi için kanun ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali, zarar ve kusur şartının ispat edilmesi 
gerekmektedir. Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezaları ve RKHK m. 57 maddesi kapsamında doğan 
tazminatların şirket açısından zarar oluşturup oluşturmadığının tespiti sorumluluğun saptanması bakımından önem arz 
etmektedir. Sorumluluğun tespitinde diğer önemli bir husus, şirket yöneticilerinin tedbirli bir yönetici gibi davranıp 
davranmadığının tespit edilmesidir.  Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin özen ve gözetim yükümlülüğü, 
rekabet ihlalleri neticesinde bahsi geçen kişilere sorumluluk yüklemektedir.  Rekabet ihlalleri sonucunda oluşan zararlar, 
önlenebilir nitelikte olduğundan şirket yöneticilerinin özen yükümlülüğü kapsamındadır. Ayrıca özen 
yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğinin tespitinde kullanılan kriterlerden biri olan  “işadamı kararı” kriterinin 
Rekabet Kurulu kararında belirtilen kartel anlaşması şeklindeki rekabet ihlallerine uygulanması mümkün değildir.  
Çünkü, “işadamı kararı” ilkesi yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin sadece hukuka uygun eylemleri için geçerli 
olup kanuna, esas sözleşmeye, iç yönergeye aykırı fiillerini kapsamamaktadır. Perakende satış fiyatlarının tespitine yönelik 
“topla-dağıt karteli” niteliğindeki anlaşmalar ve uyumlu eylemler tartışmasız bir şekilde 4054 sayılı Kanun ile 
yasaklanmaktadır. Bu nedenle yönetim kurulu üyeleri yada yöneticileri kartelin oluşmasına yönelik fiil ve kararlarından 
dolayı TTK m. 369 hükmü gereğince  sorumludur.  İhlal konusu eylem, yönetim yetkisinin devredildiği müdürler ile 
diğer alt kademe yöneticiler tarafından gerçekleştirilmişse, bu durumda görev ve yetkinin devredildiği kişilerin  seçiminde 
ve  çalışmalarının gözetiminde makul derecede özen gösterilip gösterilmediğine bakılması gerekir. 
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Evaluation of the Decisions of the Competition Board Regarding the Pricing 
Behaviour of Chain Markets and Supplier Undertakings within the Scope of 

Liability of Company Managers 

Fatma GÖRGÜLÜ1 

Abstract 

In a decision dated 28.10.2021 regarding the pricing behaviour of chain supermarkets and supplier undertakings, the 
Competition Board imposed an administrative fine of approximately TRY 2.7 billion on five chain supermarkets and 
one supplier on the grounds that they formed a cartel by raising prices in collusion to the detriment of consumers (Art. 
4 of the Competition Act). As a continuation of this investigation, the Competition Board investigated the pricing 
behaviour of 15 suppliers in chain supermarkets and as a result of the investigations and assessments, the Competition 
Board determined that some of the suppliers party to the investigation formed a cartel to determine the shelf prices of 
the supermarkets by coordinating with 5 large chain supermarkets for price increases.  Therefore, the Competition Board 
imposed an administrative fine of approximately TRY 878 million on 13 suppliers for cartel and/or resale price fixing, 
which are the types of violations that may indirectly lead to an increase in shelf prices. The high amount of administrative 
fines imposed by the Competition Board has raised the question of whether the board of directors and executives of 
joint stock companies should be liable for competition violations. Company managers may cause damage to the 
company by failing to fulfill their duties duly or by breaching the obligation to act as a prudent manager. Articles 553 
and 369 of the TCC No. 6102 stipulate that company managers who cause damage to the company shall be liable under 
company law. In order to apply for legal liability against the directors, the violation of the obligations arising from the 
law and the articles of association, damage and fault must be proved. It is important to determine whether the 
administrative fines imposed by the Competition Board and the damages arising from Article 57 of the Competition 
Act constitute damages for the company in order to determine the liability. Another important issue in determining 
liability is to determine whether the company's directors have acted as a prudent manager.  The duty of care and 
supervision of the members of the board of directors and executives of the company imposes liability on these persons 
as a result of competition violations.  Since the damages arising from competition violations are preventable, they are 
within the scope of the duty of care of company managers. In addition, it is not possible to apply the "businessman's 
decision" criterion, which is one of the criteria used to determine whether the duty of care is fulfilled, to the competition 
violations in the form of cartel agreements stated in the Competition Board decision.  This is because the principle of 
businessman's judgement applies only to the lawful acts of the board members and executives, and does not cover acts 
contrary to the law, articles of association or internal directives. Agreements or concerted practices in the nature of 
"aggregate-distribute cartel" for the determination of retail sales prices are unquestionably prohibited by Law No. 4054. 
Therefore, the members of the board of directors or executives should be held liable for their acts and decisions that lead 
to the formation of a cartel, to the extent that they have an influence pursuant to Article 369 of the TCC. If the act in 
breach is committed by the managers and other lower level managers to whom the management authority has been 
delegated, then it should be examined whether reasonable care has been taken in the selection of the persons to whom 
the duties and powers have been delegated and in the supervision of their work. (TCC Art. 553/2-3) 
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Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Pişmanlık ve Islah Kurumları Harici Getirilen 
Etkin Pişmanlık Kurumu 

Bilal Bektaş1 

Öz 

Türkiye’de vergi kanunlarında etkin pişmanlık müessesesi uygulanmamakta bunun yanında pişmanlık ve 
ıslah kurumları varlığını sürdürmekteydi. 7394 sayılı yasa ile geçici bir madde(Geçici m.34) ile Vergi Usul 
Kanunu’na etkin pişmanlık düzenlemeleri eklenmiştir. Etkin pişmanlık hükümleri yalnızca VUK 
359.maddede yer alan suçlara özgü uygulanacaktır. Zira Etkin Pişmanlık hükümleri yalnızca ilgili kanun 
maddesi için geçerlidir, hangi suç tipi için uygulanacaksa yalnızca o suç tipini ile alakalı uygulanabilmektedir. 
İlgili düzenleme kapsamında yargılamanın her aşamasında etkin pişmanlık hükümleri işletilebilecektir. 
Soruşturma ve kovuşturma akabinde infaz aşamalarında uygulanabilir durumdadır. Yeni düzenlemeyle etkin 
pişmanlıktan faydalanma koşulları da sıralanmış, hangi şartlarda geçerli olacağına açıklık getirilmiştir. Suçun 
faili vergi mahkemelerinde dava açamayacak, açılmış ise bundan feragat etmesi gerekecek, kanun yollarına 
başvurma hakkını kullanamayacak, kullanmış ise feragat etmesi gerekecek gibi koşullar sıralanmış ve koşulları 
ortaya konulmuştur. Bu koşulların ortaya konulması suçun caydırıcılığını akamete uğratacağı meselesi 
tartışmalı konuların başındadır. Yapılan düzenlemeyle bir yandan cezaların üst sınırları artırılmakta ancak öte 
yandan etkin pişmanlık hükümleriyle cezalar hafifletilmektedir. Bu da devletin cezalandırma amacına aykırılık 
teşkil ederek caydırıcılık noktasında zafiyete neden olabilecektir. Cezalarda yapılan indirimlerin de adaletli 
şekilde uygulanmadığı görülmekte, yargılama aşamalarında oranların dengeli dağılım göstermemesi bir başka 
adaletsizliğe yol açabilecektir. İnfaz aşamasında yapılan etkin pişmanlık indirimiyle soruşturma aşamasında 
yapılanın aynı olması hukuki açıdan tartışılması gerekli bir başka konudur. Çalışmamızda getirilen bu 
kurumun hukuki niteliği, hükümleri tartışılacak ve etkin pişmanlığın detayları ve sonuçları ele alınmaya 
çalışılacaktır. Yargı kararlarına da değinerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ilkeleri bağlamında 7394 sayılı 
kanunla getirilen etkin pişmanlık kurumu tarafımızca değerlendirilecek ve ortaya çıkma ihtimali olan 
sorunlara açıklık getirilmeye çalışılacaktır. Kaçakçılık suçunun caydırıcılığı noktasındaki eksikliğin ekonomik 
olarak yansımaları da dikkate alınacaktır. 
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Effective Repentance in Tax Evasion Crimes except Penitence and 
Rectification Institution 

Bilal Bektaş1 

Abstract 

In Türkiye, there was no effective repentance system in tax laws, and besides, penitence and rectification 
institutions continued to exist. With the law numbered 7394, effective repentance regulations were added to 
the Tax Procedure Law with a temporary article (Temporary Article 34). The provisions of effective remorse 
will only be applied to the crimes in Article 359 of the VUK. Because the provisions of Effective Repentance 
are only valid for the relevant article of law, and for which type of crime it is applicable, it can only be applied 
for that type of crime. Within the scope of the relevant regulation, effective repentance provisions can be 
applied at every stage of the proceedings. It is applicable at the stages of investigation and prosecution 
followed by execution. With the new regulation, the conditions for benefiting from effective regret were also 
listed, and it was clarified under which conditions it would be valid. Conditions such as the perpetrator of the 
crime will not be able to file a lawsuit in the tax courts, if it has been filed, he will have to waive it, he will not 
be able to use his right to apply to legal remedies, and if he has used it, he will have to waive. The issue that 
the establishment of these conditions will hinder the deterrence of crime is one of the most controversial 
issues. With the regulation made, on the one hand, the upper limits of the penalties are increased, but on the 
other hand, the penalties are reduced with the effective repentance provisions. This, in turn, may be in 
violation of the state's purpose of punishment and may lead to weakness in deterrence. It is seen that the 
reductions in penalties are not applied fairly, and the fact that the rates are not evenly distributed at the trial 
stages may lead to another injustice. The fact that the effective remorse reduction made during the execution 
phase is the same as the one done during the investigation phase is another issue that needs to be discussed 
from a legal point of view. In our study, the legal nature and provisions of this institution will be discussed 
and the details and consequences of effective regret will be tried to be discussed. By referring to the judicial 
decisions, we will evaluate the effective repentance institution introduced by the Law No. 7394 in the context 
of the principles of the Turkish Penal Code No. 5237, and we will try to clarify the problems that may arise. 
The economic repercussions of the lack of deterrence for smuggling will also be taken into account. 
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Anonim Ortaklığın Çağrı Usulüne Uyulmadan Yapılan Genel Kurul 
Toplantısı İçin Bakanlık Temsilcisinin Görevlendirilmesi Talebi1 

İsmail AKBAŞ2 
Öz 

Anonim ortaklık genel kurulu aldığı kararlar ile ortaklığın iradesini açıklar. Genel kurul kararlarının anonim 
ortaklık bakımından önemi ve etkisi göz önünde bulundurularak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) 
m.407/3 hükmü uyarınca belirlenen hallerde, anonim ortaklık genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı 
temsilcisinin bulunması zorunlu tutulmuştur. Genel kurul esasen yetkili kurul veya kişinin kanunda ve esas 
sözleşmede öngörülen usulde çağrısı üzerine toplanır. Çağrı ile korunan hukuki menfaate halel getirmemek 
kaydıyla, usulüne uygun bir çağrı yapılmadan genel kurul toplantısı yapılabilmesi de TTK m.416 hükmünde 
düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca genel kurulda bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri 
itirazda bulunmadığı takdirde, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu 
toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler. TTK m.416 uyarınca yapılacak genel kurul toplantılarında 
da gerektiği takdirde Bakanlık temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisi, “Anonim Şirketlerin Genel 
Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında 
Yönetmelik”  m.35 ve m.36 uyarınca talep edilmelidir. Yönetmeliğin m.35/1 hükmü ilk iki cümlesinde çağrı 
yetkililerine göre Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesini talep edebilecek kişileri belirlemiştir. Hükmün son 
cümlesi uyarınca, yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına 
imkan bulunmaması ve münhasıran yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla çağrı usulüne uyulmadan 
genel kurul toplantısı yapılmak istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin birlikte başvurusu 
üzerine Bakanlık temsilcisinin görevlendirilmesi talep edilebilir. Çağrı usulüne uyulmadan yapılan genel kurul 
toplantılarında pay sahipleri gündemi oybirliği ile belirleyebilir (TTK m.416). Yönetmelik m.36 hükmü 
uyarınca Bakanlık temsilcisi talebine eklenecek belgeler arasında toplantı gündemi de bulunmaktadır. 
Yönetmeliğin anılan hükümleri çağrı usulüne uyulmadan yapılacak genel kurul toplantılarında Bakanlık 
temsilcisi talebine dair prosedürde tereddütlere ve sorunlara yol açabilecektir. Bundan dolayı anılan 
hükümlerin TTK m.416 hükmüne uygun olarak yorumlanması ve yönetmelikte bir kısım değişikliğin 
yapılması gereklidir. Çalışmamızda konunun teorik zemininden yola çıkarak yapılabilecek yorum ve değişiklik 
önerisi sunulmaktadır.  
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Request For the Appointment of A Ministry Representative For the General 
Assembly Meeting of A Joint Stock Company Held Without Complying 

with the Call Procedure 

İsmail AKBAŞ1 
Abstract 

The general assembly of the joint stock company expresses the will of the company with its resolutions. 
Considering the importance and impact of the general assembly resolutions for joint stock companies, 
pursuant to Article 407/3 of the Turkish Commercial Code No. 6102 (TCC), the presence of a representative 
of the Ministry of Trade is mandatory at the general assembly meetings of joint stock companies.  The general 
assembly convenes upon the call of the authorised board or person in accordance with the procedure 
stipulated in the law and the articles of association. Provided that the legal interest protected by the call is not 
prejudiced, Article 416 of the TCC regulates that a general assembly meeting may be held without a proper 
call.  Pursuant to this article, the holders of all shares or their representatives may convene as a general assembly 
and adopt resolutions as long as the quorum is present in the general assembly, unless one of them raises an 
objection, without complying with the procedure regarding the call for a general assembly meeting. In the 
general assembly meetings to be held pursuant to TCC Art 416, a representative of the Ministry must be 
present, if necessary. The representative of the Ministry must be requested pursuant to Article 35 and Article 
36 of the "Regulation on the Procedures and Principles of the General Assembly Meetings of Joint Stock 
Companies and the Ministry Representatives to be present at these Meetings". In the first two sentences of 
Art. 35/1 of the Regulation, the persons who may request the appointment of a Ministry representative 
according to the call authorities are determined. Pursuant to the last sentence of the provision, in the event 
that the board of directors is not present or it is not possible to constitute a quorum for the board of directors 
meeting and it is desired to hold a general assembly meeting without complying with the call procedure for 
the sole purpose of electing the members of the board of directors, the Ministry may request the appointment 
of a representative upon the joint application of the shareholders or their representatives. In general assembly 
meetings held without complying with the call procedure, shareholders may determine the agenda by 
unanimous vote (TCC Art.416). Pursuant to Article 36 of the Regulation, the meeting agenda is among the 
documents to be attached to the request for a Ministry representative. The aforementioned provisions of the 
Regulation may lead to hesitations and problems in the procedure regarding the request for a representative 
of the Ministry in the general assembly meetings to be held without complying with the call procedure. 
Therefore, it is necessary to interpret the aforementioned provisions in accordance with Article 416 of the 
TCC and to make some amendments to the Regulation. In our study, we propose an interpretation and 
amendment proposal based on the theoretical background of the subject. 

Keywords: Joint stock company, General assembly, Call, Ministry representative 
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Sermayenin Pay Sahibine İade Yasağında “Sermaye” Unsurunun Olan Hukuk 
(“De Lege Lata”) ve Olması Gereken Hukuk (“De Lege Feranda”) Açısından 

Değerlendirilmesi 
Abdullah ALP1 

Öz 

Türk Ticaret Kanunu’nda sermayenin korunması ilkesinin bir uzantısı olarak sermayenin pay sahibine iadesi 
yasağı düzenlenmiştir (TTK m.480/3). Mukayeseli hukuku incelediğimizde benzer düzenlemenin İsviçre 
Borçlar Kanunu m.680/2 (OR. Art 680/2) ve Alman Paylı Ortaklıklar Kanunun m. 57/1 (§ 57/1AktG) 
hükmünde yer aldığını görülmektedir. Alman hukuku uygulamasında “sermaye” esas sermayenin dışındaki 
malvarlığını kapsayacak şekilde geniş yorumlanmaktadır. İsviçre hukukunda ise “sermayenin” dar 
yorumlandığını görmekteyiz. Bu farklılığın sebebi İsviçre Hukukunda esas sermayenin dışında kalan 
malvarlığını koruyan ayrı bir kanun hükmünün mevcut olmasıdır. İsviçre Hukukunda OR Art. 678/2 
hükmü, sermayenin dışında kalan malvarlığının pay sahibine örtülü olarak aktarılmasını önleyen bir 
düzenleme olarak ele alınmıştır. Alman Hukukunda olduğu gibi Türk Hukukunda da İsviçre hukukunda 
düzenlenen OR Art. 678/2 hükmü benzeri bir hüküm bulunmamaktadır. Öğretide farklı hukuk düzenlerinin 
uygulamaları belirtilmiştir. Alman Hukukunda “sermaye”, malvarlığı olarak anlaşılabilecek şekilde geniş 
yorumlanmaktadır. Hukukumuzda da sermaye dışındaki malvarlığının örtülü aktarımının önlenmesi için, 
sermayenin geniş yorumlanmasının bir “zorunluluk” olduğu öğretide ifade edilmiştir. Bununla beraber 
Öğretide iade yasağı kapsamındaki “sermaye” unsurunun esas sermaye olarak anlaşılması ve dar yorumlanması 
gerektiği de ifade edilmektedir. Alman hukukunda örtülü sermaye aktarımı yasağının ayrı bir yasal dayanağı 
yoktur. Bu eksiklik sermayenin iadesi yasağında “sermaye” unsurunun mal varlığı olarak geniş yorumlanması 
yönündeki uygulamayla giderilmiştir. Kanaatimizce esas sermayenin dışında kalan malvarlığını korumak 
anonim şirket alacaklılarını ve ekonomik düzeni korumak açısından bir gerekliliktir. Bununla beraber, olan 
hukuk (de lege lata) açısından sermayenin pay sahibine iadesi yasağında “sermaye“ unsurunu malvarlığını 
kapsayacak şekilde geniş yorumlamamızı mümkün kılan bir düzenleme mevcut değildir. Diğer taraftan olması 
gereken hukuk (de lege feranda) bakımından “sermaye” unsuru malvarlığını kapsamalıdır görüşünü 
savunulmaktadır. Bununla beraber TTK m.358 hükmünün 6335 sayılı kanun ile TTK m. 358 madde hükmü 
değiştirilmeden önce pay sahiplerinin şirkete borçlanması kural olarak yasaktı. Değişiklikten sonra pay 
sahibinin şirkete borçlanması istisnai durumlarda yasak hale gelmiştir. Diğer bir anlatımla şirkete 
borçlanabilmek kural, borçlanma yasağı istisna hale gelmiştir. Böylece borçlanma yoluyla pay sahibine 
malvarlığının aktarılmaması yönündeki koruma daha sınırlı kalmıştır. Malvarlığının borçlanma yoluyla pay 
sahibine aktarılması konusunda oluşan kanun boşluğunun yorum yoluyla doldurulmasının mümkün 
olmadığı kanaatindeyiz. Yürürlükte olan kanun hükümleri uygulaması ile olası hak kayıplarının ve güvencesiz 
bir ticari işlem düzeninin önüne geçmek açısından kanun boşluğu giderilmelidir. Bu amaçla TTK ya hüküm 
eklenmesi ve kanun boşluğunun yasama organı eliyle giderilmesinin, şirket alacaklılarının korunması 
bakımından, yerinde olacağı görüşündeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Sermayenin iade yasağı, Sermayenin korunması, TTK m.480/3 

Jel Kodları: K22, K33, K41, K49. 

 
1 Arş. Gör., Marmara Üniversitesi, abdullah0alp@gmail.com, ORCID:0000-0003-0466-8027



2nd International Congress on Economics and Administrative Sciences 
January, 19-20, 2023, Bingöl University 

Abstract Book 
 

          336 

 

Evaluation of the "Capital" Element in the Prohibition of Return of Capital 
to the Shareholder in terms of De Lege Lata and De Lege Feranda 

Abdullah ALP1 
Abstract 

The Turkish Commercial Code regulates the prohibition of returning the capital to the shareholder as an 
extension of the principle of capital protection (Art. 480/3 TCC). When we examine the comparative law, 
we observe that a similar provision is regulated under Art. 680/2 of the Swiss Code of Obligations (OR. Art. 
680/2) and Art. 57/1 of the German Shareholders' Partnership Act (§ 57/1AktG). In German law, "capital" 
is interpreted broadly to include assets other than the share capital. In Swiss law, on the other hand, "capital" 
is interpreted narrowly. The reason for this difference is that there is a separate legal provision in Swiss law 
that protects the assets other than the share capital. Pursuant to OR Art. 678/2 is considered as a provision 
preventing the implicit transfer of assets other than the share capital to the shareholders. As in German law, 
there is no provision in Turkish law similar to OR Art. 678/2 in Swiss law. In the doctrine, the practices of 
different legal systems are indicated. In German law, "capital" is interpreted broadly to be understood as assets. 
In our law, it is stated in the doctrine that the broad interpretation of capital is a "necessity" in order to prevent 
the disguised transfer of assets other than capital.However, it is also stated in the doctrine that the "capital" 
element within the scope of the prohibition of return should be understood as the share capital and should 
be interpreted narrowly. In German law, there is no separate legal basis for the prohibition of disguised capital 
transfer. This deficiency has been overcome by the practice of broadly interpreting the "capital" element as 
assets in the prohibition of return of capital. In our opinion, protecting the assets other than the share capital 
is a necessity in order to protect the creditors of the joint stock company and the economic order. 
Nevertheless, in terms of the law as it is (de lege lata), there is no regulation that enables us to interpret the 
"capital" element in the prohibition of returning the capital to the shareholder in a broad manner to cover the 
assets. On the other hand, in terms of the law that should be (de lege feranda), we advocate that the element 
of "capital" should cover the assets. Nevertheless, before the amendment of Article 358 of the TCC by Law 
No. 6335, it was prohibited in principle for shareholders to incur debts to the company. After the 
amendment, the shareholder's indebtedness to the company has become prohibited in exceptional cases. In 
other words, being able to borrow to the company has become the rule, while the prohibition of borrowing 
has become the exception. Thus, the protection against the transfer of assets to the shareholder through 
borrowing has become more limited. We are of the opinion that it is not possible to fill the gap in the law 
regarding the transfer of assets to the shareholder through borrowing through interpretation. The legal gap 
should be eliminated in order to prevent possible loss of rights and an insecure commercial transaction order 
with the application of the provisions of the law in force.For this purpose, we are of the opinion that it would 
be appropriate to add a provision to the TCC and to eliminate the legal gap by the legislative body in order 
to protect the company creditors. 
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Payın Gerçek Değerinin Hesaplanmasına İlişkin Esas Sözleşme Hükmünün 
Hâkimi Bağlayıcılığı1 

Gözde PİŞKİN2 

Öz 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 340’ta “emredici hükümler ilkesi” düzenlenmiştir. Söz konusu 
hüküm uyarınca “Esas sözleşme, bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak Kanunda buna 
açıkça izin verilmişse sapabilir. Diğer kanunların, öngörülmesine izin verdiği tamamlayıcı esas sözleşme 
hükümleri o kanuna özgülenmiş olarak hüküm doğururlar.” Anonim şirket esas sözleşmesinin içeriği TTK 
m. 339/2’de sayılmış olmakla birlikte; kanunun çeşitli hükümlerinde, öngörülmeleri koşuluyla esas 
sözleşmede bulunması zorunlu hususlardan bahsedilmiştir. Mehaz hüküm AktG §23/5’ten farklı olarak Türk 
hukukunda emredici hükümler ilkesi yalnızca anonim şirketlere değil, limited şirketlere de uygulanmaktadır 
(TTK m. 579). TTK m. 577/ 1(k)’da hükmolunduğu üzere, ortağa şirketten çıkma hakkının tanınması 
halinde ödenecek olan ayrılma akçesinin türü ve tutarı şirket sözleşmesinde öngörülmesi şartıyla bağlayıcı 
olacaktır. Söz konusu hüküm uyarınca limited şirket sözleşmesinde gerçek değerin ne şekilde hesaplanacağına 
ilişkin bir düzenlemenin geçerli bir şekilde yapılabileceği görülmektedir. Bu düzenleme karşısında anonim 
şirket esas sözleşmesinde gerçek değerin tespitinde kullanılacak yönteme ilişkin yapılan düzenlemelerin 
niteliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Gerçek değere ilişkin şirket ile şirketten ayrılan pay sahibi arasında 
gündeme gelecek bir uyuşmazlıkta hâkimin söz konusu esas sözleşme hükmü ile bağlı olup olmadığı önem arz 
eden bir husustur. Nitekim esas sözleşme hükümlerinin tamamı aynı hukuki etkiyi haiz olmayıp; esas 
sözleşmenin korporatif ve şekli hükümleri arasında ayrım yapılmaktadır. Korporatif hükümler şirket 
düzeninde hüküm ifade etmesine karşın, şekli hükümler borçlar hukuku zemininde hüküm doğurur. Etki 
alanı bağlamında korporatif hükümler, esas sözleşmeyi imzalayan kuruculara ek olarak şirket tüzel kişisini, 
dolayısıyla şirket organlarını, organ üyelerini ve kuruluştan sonra pay iktisap ederek şirkete sonradan 
katılanları bağlar. Şekli hükümler ise yalnızca taraflar arasında geçerlidir. Konuya ilişkin olarak emredici 
hükümler ilkesi ışığında bir değerlendirme yapılacak olursa, esas sözleşmede bulunan gerçek değerin tespitine 
ilişkin bir yöntemin hukuki niteliğinin korporatif olacağı ve hâkimin hükümle bağlı olduğu sonucuna 
ulaşmak mümkün görünmektedir. Zira söz konusu bu hüküm Kanun hükmünden sapma değil bilakis onu 
tamamlama olarak nitelendirilebilir.  
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The Binding Force of the Provision of the Articles of Association Regarding 
the Calculation of the Real Value of the Shares 

Gözde PİŞKİN1 
Abstract 

Article 340 of the Turkish Commercial Code No. 6102 regulates/rules “the principle of mandatory 
provisions”. According to the aforementioned article: “The articles of association may deviate from the 
provisions of this Code regarding to joint stock companies if only permitted explicitly by this Code. Any 
supplementary provision included in the articles of association as permitted by another law is interpreted in 
the sense of that law.” Although the content of the articles of association of a joint stock company is listed in 
Article 339/2 of the TCC, the mandatory matters to be included in the articles of association are stipulated 
in various provisions of the TCC. Unlike the precedent provision AktG §23/5, under the TCC, the principle 
of mandatory provisions applies not only to joint stock companies, but also to limited liability companies 
(Art. 579 TCC). Article 577/1(k) of the TCC regulates, the type and amount of the dissociation 
compensation to be paid in case the partner is granted the right to withdraw from the company shall be 
binding, provided that it is stipulated in the company contract. As per Art. 577/1 (k) of the TCC it is obvious 
that a regulation on how to calculate the real value of the capital share shall be valid in limited liability 
company contracts. In the face of this regulation, it is necessary to determine the legal nature of the provisions 
in the articles of association of a joint stock company regarding the method to calculate the real value of the 
shares. Whether the judge is bound by the article of association regarding the calculation method constitutes 
an important matter in a dispute between the joint stock company and its shareholder. In fact not all 
provisions of the articles of association have the same legal effect; a distinction shall be made between the 
corporative and formal provisions of the articles of association. While corporative provisions are governed by 
the corporate law, formal provisions are governed by the law of obligations. In addition to the founders who 
sign the articles of association, corporative provisions bind the legal entity of the company, therefore its 
organs, its shareholders and those who subsequently join the company by share acquisition. Formal 
provisions are valid only between the parties. If an evaluation is made in the light of the principle of 
mandatory provisions, the legal nature of the provisions relating to real value calculation in the articles of 
association may be considered as corporative which also the judge is bound by them. This is because those 
provisions may not be seen as a deviation from the TCC but rather a complement to it. 

Keywords: Principle of mandatory provisions, Real value, Real value valuation, Articles of association, 
Company contract, Corporative provisions, Formal provisions. 
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Limited Şirkette Çıkar Çatışmalarına Bir Kalkan Olarak Bağlılık 
Yükümlülüğü1 

   Selman Yavuz GÖKCE2 

Öz 

Çıkar çatışmaları sebebiyle ortaklık ilişkilerinin çalkantılı olduğu durumlarda can simidi olarak çoğunlukla 
bağlılık yükümlülüğüne başvurulur. Zira bu tarz ihtilafların giderilmesinde başvurulabilecek en etkili 
araçlardan bir tanesi şirket ortakları ve yöneticileri için kabul edilen sadakat borcu, yani TTK’daki ifadesiyle 
bağlılık yükümlülüğüdür. Bağlılık yükümlülüğünün ne olduğu, neyi ifade ettiği ile ilgili olarak doktrinde 
çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Çoğunlukla kabul edildiği üzere bağlılık yükümlülüğü, bir hukuki ilişki 
çerçevesinde yüklenilen borçlardan bir tanesidir ki, bu yükümlülüğe tabi olan taraf, diğer tarafın menfaatlerini 
korumak, gözetmek ve bu menfaatlere zarar vermemek borcu altına girer. Bu noktada belirtilmesi icap eden 
iki önemli husus vardır. İlki, bağlılık yükümlülüğünün hukuki bir zorunluluk olarak ortaya çıkmasıdır. Bir 
başka anlatımla, bir hukuki ilişki kapsamında bağlılık yükümlülüğünden bahsedebilmek için söz konusu bu 
yükümlülüğün hukuken öngörülmüş olması gereklidir. İkinci husus, bağlılık yükümlülüğüne hayat veren 
hukuki ilişkinin bağlılık yükümlülüğünün sınırlarını belirlediğidir. Yani bağlılık yükümüne tabi olan tarafın 
menfaat koruma borcu uçsuz bucaksız değildir. Hukuki ilişki ile güdülen temel amaç bağlılık yükümünün 
sınırını oluşturur. Ayrıca bağlılık yükümüne tabi olan tarafın korunmaya değer meşru menfaatleri de bağlılık 
yükümlülüğünün diğer bir sınırıdır.6102 sayılı yeni TTK limited şirkette ortaklar ve müdürler bakımından 
bağlılık yükümlülüğünü hüküm altına almıştır. Bunun sebebi olarak şirketin işleyişinin sıhhati konusunda 
bir tehdit olan şirket içi bireysel çıkar çatışmalarının önlenmesi ve şirketin menfaatlerinin korunması amaç 
olarak gösterilebilir. Bu noktada izah edilmesi gereken kavram şirket menfaati kavramıdır. Çünkü kanun 
koyucu şirket menfaatinin ne olduğunu belirtmemiştir. Bağlılık yükümlülüğünün muhatapları, şirket 
menfaati kavramının bilinmesi ile yükümlülüğe uygun davranış gerçekleştirilebilmektedir. Peki, şirketin 
menfaatleri her durumda öncelikli midir? Bir ortağın veya müdürün şahsi çıkarlarını her zaman ikinci plana 
atması gerekli midir? Kanun lafzı itibariyle değerlendirilse bu soru olumlu cevaplanmalıdır. Fakat bu tutum 
her zaman isabetli olmayabilir. İşte biz bu çalışmada şirketin menfaati kavramını açıkladıktan sonra ortakların 
ve müdürlerin şahsi çıkarlarının şirket menfaati karşısındaki konumunu ortaya koymaya çalışılacaktır.  
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Obligation of Loyalty as a Shield to Conflicts of Interest in a Limited 
Liability Companies 

Selman Yavuz GÖKCE1 
Abstract 

In cases where partnership relations are turbulent due to conflicts of interest, the obligation of loyalty is often 
invoked as a lifeline. Indeed, one of the most effective tools that can be used to resolve such conflicts is the 
fidelity obligation accepted for the shareholders and managers of the company, in other words, the obligation 
of loyalty in the TCC. Various definitions have been made in the doctrine regarding what the obligation of 
loyalty is and what it means. As it is mostly accepted, the obligation of loyalty is one of the obligations 
undertaken within the framework of a legal relationship, whereby the party subject to this obligation is under 
the obligation to protect and observe the interests of the other party and not to harm these interests. There 
are two important points to be noted at this point. The first is that the obligation of loyalty arises as a legal 
obligation. In other words, in order to be able to talk about the obligation of loyalty within the scope of a 
legal relationship, this obligation must be stipulated by law. The second point is that the legal relationship 
that gives life to the obligation of loyalty determines the limits of the obligation of loyalty. In other words, the 
obligation to protect the interest of the party subject  to the duty of loyalty is not endless. The main purpose 
pursued by the legal relationship constitutes the limit of the obligation of loyalty. In addition, the legitimate 
interests of the party subject to the obligation of loyalty, which are worthy of protection, are another limit of 
the obligation of loyalty. The new TCC No. 6102 stipulates the obligation of loyalty for the shareholders and 
managers in the limited liability company. The reason for this is to prevent individual conflicts of interest 
within the company, which is a threat to the health of the company's functioning, and to protect the interests 
of the company. At this point, the concept that needs to be clarified is the concept of company interest. 
Because the legislator has not specified what the company's interest is. The addressees of the obligation of 
loyalty must know what is in the interest of the company so that they can comply with the obligation. But do 
the interests of the company always take precedence? Does a shareholder or director always have to put his or 
her personal interests second? This question should be answered in the affirmative if the law is evaluated in 
terms of its wording. However, this attitude may not always be accurate. In this study, after explaining the 
concept of the company's interest, we will try to reveal the position of the personal interests of the 
shareholders and directors against the company's interest. 
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Uluslararası Suçun “Yeşil Tonu”: Ekosid Tartışmaları 

Adem ÖZER1 
Erdal BAYAR2 

Öz 

Tarihsel kökeni itibariyle modern bir nosyon olarak ortaya çıkan ekosid kavramının ilk örneğini Vietnam 
Savaşı oluşturmaktadır. ABD ordusunun Vietnamlılara karşı daha rahat konvansiyonel bir savaş 
yürütebilmesi adına kullanmış olduğu portakal gazının meydana getirdiği çevresel tahribat cezalandırma 
mekanizmasını gerekli kılmıştır. Ekoside ilişkin çeşitli mecralarda meydana gelen tartışmalar başlangıçta 
politik, ardından ise hukuksal bir hal almıştır. Bunun somut tezahürünü ise Stop Ecocide International ve 
Stop Ecocide Foundation öncülüğünde büyüyen uluslararası hareket oluşturmaktadır. Ekosistemin büyük 
ölçekli ve sistematik bir şekilde yok edilmesini uluslararası bir suç haline getirme amacı taşıyan hareket üç ortak 
hedef etrafında birleşmektedir. Söz konusu hedefler ise Uluslararası Ceza Mahkemesi(UCM)’nin temel 
işlevlerini belirleyen Roma Statüsü’ne beşinci bir uluslararası suç olarak ekosidi dâhil etmek; ekosidin ulusal 
ve bölgesel düzeyde bir suç olarak tanınmasını sağlamak ve ekosidi suç sayan tüm mevzuatın etkili bir şekilde 
uygulanmasını takip etmek ve hedeflerle ilgili ya da hedeflere ulaşmada yardımcı olacak tüm eylemleri 
gerçekleştirmek olarak ortaya çıkmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda Haziran 2021’de çok sayıda 
uluslararası hukukçudan oluşturulan bağımsız heyetin hazırlamış olduğu ortak metinde ekosidin tanımı 
yapılmış ve Roma Statüsü’nde öngörülen değişiklikle ekosid uluslararası bir suç kategorisine alınmıştır. Şayet 
ekosid uluslararası bir suç olarak kabul edilirse UCM dahilinde insana zarar vermenin kovuşturma için ön 
koşul olmadığı tek suç olacaktır. Gezegenin güvenliği, doğal kaynakların kitlesel sömürüsü ve yıkımı ve çevre 
suçlarının büyük çapta işlenmesi gibi ahlaki gerekçeler ekosidi bir “suç” kategorisine sokulabilirken 
“uluslararası bir suç” haline getirmesi hâlihazırda mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın temel 
amacı UCM kapsamında ekosidin uluslararası bir suç olarak ele alınmasının önündeki engelleri tartışmaktır.  
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The “Green Shade” of International Crime: The Ecocide Discussion 

Adem ÖZER1 
Erdal BAYAR2 

Abstract 

The Vietnam War is the first example of the concept of ecoside, which emerged as a modern notion due to its 
historical origin. The environmental damage caused by the orange gas used by the US army in order to 
conduct a more advantageous conventional war against the Vietnamese necessitated the punishment 
mechanism. Discussions on the ecoside that took place on various platforms initially became political and 
then legal. The concrete reflection of this is the growing international movement under the leadership of Stop 
Ecocide International and Stop Ecocide Foundation. The movement, which aims to make the large-scale and 
systematic destruction of the ecosystem an international crime, unites around three common goals. The 
relevant targets are: Include ecocide as a fifth international crime in the Rome Statute, which sets out the 
essential functions of the International Criminal Court (ICC);  to ensure that ecocide is recognized as a crime 
at the national and regional level; to monitor the effective implementation of all legislation criminalizing 
ecocide and to take all actions related to or assisting in achieving the objectives. Accordingly the definition of 
ecocide was made in the joint text prepared by the independent committee composed of many international 
lawyers in June 2021. In addition, with the amendment foreseen in the Rome Statute in the relevant text, 
ecoside has been included in the category of an international crime. If ecocide is recognized as an international 
crime, it will be the only crime under the ICC where harming human beings is not a prerequisite for 
prosecution. Moral Justification such as safety of the planet, mass exploitation and destruction of natural 
resources and environmental criminality on a massive scale include ecocide in a “crime”. However, it is 
currently not possible for these reasons to make ecocide an "international crime". In this context, the main 
purpose of the study is to discuss the obstacles to the acceptance of ecocide as an international crime within 
the scope of the ICC. 
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