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Covid-19 Pandemi Sürecinin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Aslan1
Yusuf Kılıç2
2Hasan

1Adıyaman

Üniversitesi
Kalyoncu Üniversitesi Doktora Öğrencisi

Özet
2019 yılı Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve bütün dünyaya hızlı bir şekilde yayılan yeni tip
Koronavirüs (Covid-19) salgını, sadece insan sağlığını tehlikeye atmakla kalmamış, ayrıca sosyal,
politik ve ekonomik alanlarda da etkisini göstermiştir. Virüsün daha fazla insana yayılmasının
önüne geçmek amacıyla hükümetler tarafından alınan tedbirler tüketicilerin satın alma
davranışları üzerinde değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmanın amacı, Ahorsu vd. (2020)
tarafından geliştirilen Covid-19 Korkusu Ölçeği (Fear of COVID-19 Scale) ile Lins ve Aquino’nun
(2020) geliştirmiş olduğu Panik Satın Alma Ölçeği (Bulding a Panic Buying Scale) kullanılarak
Covid-19 korkusunun satın alma davranışları üzerindeki etkisini analiz etmektir. Çalışmanın
evreni, Avusturya Cumhuriyeti başkenti Viyana’da 18 yaşını doldurmuş ve T.C vatandaşı olan
kişilerden oluşmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket uygulanması
kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23.0 programı ile analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Covıd-19, Pandemi, Tüketici Davranışı, Panik Satın Alma

The Effect of the Covıd-19 Pandemic Period On Consumer Purchasing Behaviors
Abstract
The new type of coronavirus (Covid-19) pandemic, which emerged in late-December 2019 in
China and spread rapidly all over the world, not only endangered human health, but also showed
its effect in social, political and economic fields. Measures taken by governments aimed to stem
the spread of the virus to more people have brought about changes in the purchasing behavior of
consumers. The aim of this research is analyzing the effect of fear of Covid-19 on purchasing
behaviors by using the Fear of COVID-19 Scale developed by Ahorsu et al. (2020), and the Panic
Buying Scale developed by Lins and Aquino (2020). The universe of the study consists of people
who are 18 years of age and Turkish citizens in Vienna, the capital of the Republic of Austria. In
the study, questionnaire application, one of the quantitative research methods, was used. The
obtained data were analyzed with the SPSS 23.0 program.
Keywords: Covıd-19, Pandemic, Consumer Behavior, Panic Buying
1
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Tüketici Dindarlığının Marka Bağlılığına Etkisinin Demografik Değişkenler
Açısından İncelenmesi
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ünsalan1
1Nevşehir

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Özet
Günümüzde işletmeler arası rekabet hem ulusal hem de uluslararası düzeyde artmıştır. Artan
rekabet ortamında işletmeler bünyelerindeki markalara tüketicilerin bağlılık düzeyi arttıkça
rakip firmaların rekabetçi faaliyetlerine karşı tüketicilerin duyarlılığı azalmaktadır. Marka
bağlılığı arttıkça daha düşük fiyat, daha yüksek kalite veya farklı tutundurma faaliyetlerine ilgi
göstermezler çünkü bağlı oldukları markalar ile sadece fonksiyonel değil duygusal bir bağ da
kurmaktadırlar. Ayrıca yeni müşteri kazanmak eldeki müşteri tutmaktan daha maliyetli
olmasından dolayı markaya bağlı müşteriler oluşturmak işletmeler için maliyet düşürücü bir
unsurdur. Bu sebeplerden dolayı işletmeler marka bağlılığı oluşturulması sürecinde tüketicilerin
davranışlarını etkileyecek unsurları iyi analiz etmeleri önemlidir. Tüketici davranışlarını
etkileyen faktörlerden bir tanesi de alt kültürün önemli bir boyutu olan tüketici dindarlık
düzeyidir. Tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını etkileyen bir diğer önemli faktör ise tüketicilerin
demografik özellikleridir. Bu çalışmanın amacı olarak tüketici dindarlık düzeyi ile marka bağlılığı
arasındaki ilişki araştırılmış ve demografik değişkenler açısından incelenmesi
gerçekleştirilmiştir. Marka sadakati oluşturmak isteyen yöneticilere tüketici dindarlık düzeyi ve
demografik değişkenlerin marka bağlılığı ile olan ilişkisi açıklamaya çalışması bu çalışmanın
önemini ortaya koymaktadır. Araştırma kapsamında anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve
Nevşehir ilinde yaşamakta olan 244 tüketiciye anket uygulanmış ve araştırmanın hipotezlerinin
testi için t-testi ve ANOVA testi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tüketici Dindarlığı, Marka Bağlılığı, Demografik Değişkenler

Investigation of the Effect of Consumer Religion on Brand Loyalty in Terms of
Demographic Variables
Abstract
Nowadays, competition among firms has increased both at the national and international level. In
an increasingly competitive environment, whereas the level of consumer loyalty to the increases,
the sensitivity of the consumers to the competitive activities of the rival companies decreases. As
brand loyalty increases, consumers do not show interest in lower price, higher quality or different
2
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promotional activities because consumers establish not only a functional bond but also an
emotional bond with the brands which they are affiliated with. In addition, since gaining new
customers is more costly than retaining existing customers, creating brand loyal customers is a
cost-reducing factor for firms. For these reasons, it is important for firms to analyze the factors
that will affect the behavior of consumers in the process of creating brand loyalty. One of the
factors affecting consumer behavior is the level of consumer religiosity, which is an important
dimension of the subculture. Another important factor affecting the consumer behavior is the
demographic characteristics of consumers. The main purpose of this study, the relationship
between the level of consumer religiosity and brand loyalty was investigated and analyzed in
terms of demographic variables. The importance of this study is that it tries to explain the
relationship between consumer religiosity and demographic variables to brand loyalty to
managers who want to create brand loyalty. A questionnaire was applied within the scope of the
research and a questionnaire was applied to 244 consumers living in Nevşehir and t-test and
ANOVA test were used to test the hypotheses of the research.
Keywords: Consumer Religiosity, Brand Loyalty, Demographic Variables
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Tüketicilerde Yeşil Ürün Farkındalığı ve Çevresel Duyarlılığın Yeşil Ürün Satın
Alma Eğilimi ile İlişkisi
Dr. Öğretim Üyesi Nur Çağlar Çeti̇nkaya1
1Çankırı

Karatekin Üniveristesi
*Corresponding author: Nur ÇAĞLAR ÇETİNKAYA
Özet
Sanayileşme teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte kaynakların bilinçsiz kullanılması
sonucu giderek artan üretim ve tüketim, doğal çevrenin zarar görmesine neden olmuştur. Ortaya
çıkan bu olumsuz durum neticesinde çevresel sorunlara karşı daha duyarlı olan bireyler çevresel
konularda farkındalık oluşturacak davranışlar sergilemektedir. İşletmelerin üretim aşamalarında
çevreye verdikleri zarar tüketicilerin dikkatini çekmekte, işletmeleri ise yeni pazarlama
anlayışlarına sürüklemektedir. Tüketicilerin çevresel korumaya yönelik artan eğilimleri
işletmeleri doğaya zarar vermeyen mal ve hizmet üretmeye yönlendirmekte bu sayede çevresel
sorumluluğa sahip olduklarını da gösterme fırsatı yakalamaktadır. Bir ürün ya da markanın
tüketici zihninde oluşturduğu algı olarak tanımlanan farkındalık; pazarlama sürecinin ilk ve
önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. Çevre esas alınarak bir ürünün özelliklerinin ve
faydalarının öğrenilmesini ifade eden yeşil farkındalık, yeşil pazarlama anlayışı açısından büyük
önem taşımaktadır. Çevreye duyarlı tüketicileri etkilemek amacıyla önemli bir araç olan yeşil
pazarlama anlayışı işletmelerin çevreye duyarlı faaliyetlerine yönelik farkındalığı artırıcı
pazarlama faaliyetlerini içermektedir. Bu araştırma, tüketicilerin yeşil ürün farkındalığı ve
çevresel duyarlılığın yeşil ürün satın alma eğilimi ile olan ilişkisini incelemektedir. Bu doğrultuda
kolayda örnekleme yolu ile katılımcılardan elde edilen veriler ile gerçekleştirilen analizler
sonucunda yeşil ürün farkındalığı ve çevresel duyarlılığı yüksek olan tüketicilerin yeşil ürün satın
alma eğiliminde oldukları, yeşil ürün farkındalığı ve çevresel duyarlılığı düşük olan tüketicilerin
ise yeşil ürün satın alma eğiliminde olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Pazarlama, Tüketici Davranışı, Çevresel Pazarlama

The Relationship of Consumers' Green Product Awareness and Environmental Sensitivity
with Green Product Purchase Tendencies
Abstract
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Increasing production and consumption as a result of the unconscious use of resources together
with the developments in industrialization technologies have caused damage to the natural
environment. As a result of this negative situation, individuals who are more sensitive to
environmental problems exhibit behaviors that will raise awareness about environmental issues.
The damage caused by the enterprises to the environment during the production phase draws the
attention of the consumers and drags the enterprises to new marketing approaches. The
increasing tendency of consumers towards environmental protection directs businesses to
produce goods and services that do not harm the nature, and thus they have the opportunity to
show that they have environmental responsibility. Awareness, which is defined as the perception
created by a product or brand in the mind of the consumer; constitutes the first and important
stage of the marketing process. Green awareness, which expresses the learning of the features and
benefits of a product based on the environment, is of great importance in terms of green
marketing. The understanding of green marketing, which is an important tool in order to influence
environmentally sensitive consumers, includes marketing activities that increase awareness of
environmentally sensitive activities of enterprises. This research examines the relationship
between consumers' green product awareness and environmental awareness and their tendency
to purchase green products. In this direction, as a result of the analyzes carried out with the data
obtained from the participants by means of convenience sampling, it was concluded that
consumers with high green product awareness and environmental sensitivity tend to buy green
products, while consumers with low green product awareness and environmental sensitivity do
not tend to buy green products.
Keywords: Green Marketing, Consumer Behavior, Environmental Marketing
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Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgelendirmesinin (Yek-G) Yeşil Pazarlama
Kavramı Kapsamında Değerlendirilmesi
Ece Koçak1
1Ankara

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Özet
Sürdürülebilir enerji tüketiminin meydana getirilmesinde nihai enerji tüketicilerinin rolü
yadsınamaz olsa da tüketicilere doğru tercihler yapabilmeleri için gerekli bilgiyi ve teknolojiyi
sağlamak hususunda hem üreticilere hem de tedarikçi işletmelere bazı sorumluluklar
düşmektedir. Bu çalışmanın amacı, YEK-G sistemine ilişkin ulusal verileri ortaya koyarak, yeşil
pazarlama kavramı ile ilişkisini ve nihai tüketiciler ile tedarik işletmeleri kapsamında faydalarını
belirtmektir. Yeşil enerjinin talep gördüğünün farkına varan üreticiler ve tedarikçiler, sundukları
enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini tüketicilere kanıtlama çabası göstermeye
başlamışlardır. Yeşil sertifika sistemi hem tedarikçiler hem de nihai üreticilere tükettikleri/satışa
sundukları enerjinin yenilenebilir enerjiden karşılanmasını sağlama ve bunu kanıtlama imkanı
sunan bir uygulamadır (Aune, Dalen & Hagem, 2010). Yeşil pazarlama, tıpkı toplumsal pazarlama
gibi işletmelerin toplumun genelini ilgilendiren çevre korunumu ve sürdürülebilirlik gibi konuları
merceğe alan bir felsefeye sahiptir. Yeşil pazarlama kavramıyla birlikte anılan eko-etiketleme
veya yeşil sertifika gibi kavramlar ise, bir ürünün doğa dostu yollarla üretildiğini ve üretim
sürecinde sürdürülebilirliğin dikkate alındığını belirtmektedir (Alagöz, 2007). YEK-G uygulaması
bir yeşil pazarlama uygulaması olarak ele alındığında hem nihai enerji tüketicileri hem de enerji
tedarikçileri ve üreticileri açısından çeşitli faydalar sunmaktadır. Uygulama kapsamında hem
nihai elektrik tüketicilerinin elde ettikleri elektrik enerjisinin kaynağıyla ilgili şüpheleri yeşil
sertifika sayesinde giderilmiş olmakta hem de serbest katılım esaslı piyasasında alınıp satılabilen
sertifika sayesinde yenilenebilir enerji üreticilerine teşvik sağlanmaktadır. Yeşil pazarlama
karması elemanlarından olan yeşil tutundurma faaliyetine bir örnek teşkil eden YEK-G sertifikası
uygulaması sayesinde tükettikleri enerjinin doğaya zarar vermeden üretilmesine önem veren
elektrik tüketicilerine, aldıkları enerjinin temiz kaynağı hakkında bilgi edinme hakkı verilmiş
olmaktadır. EPİAŞ EXIST Şeffaflık Platformundan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz üç ay
içerisindeki (20.08.2021 ile 20.11.2021 tarihleri arasındaki) toplam itfa miktarı (197.996 mwH)
ve ikili anlaşma miktarı (197.996 mwH) karşılaştırıldığında, sistem henüz yeni olmasına rağmen
daha fazla teşvik ve tanıtım çalışmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Pazarlama iletişimi
kapsamında tanıtıcı faaliyetler, kurum içi ve akademik eğitimler uygulanabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Enerji Tüketimi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji
Piyasaları, Yeşil Sertifika, Yeşil Pazarlama
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Sürdürülebilir Lüks: Sistematik Bir Literatür Taraması
Arş. Gör. Dr. Neslişah Özdemir1
1Kastamonu

Üniversitesi

Özet
Son yıllarda tüketicilerin sürdürülebilirliğe giderek daha fazla meyilli olması nedeniyle
lüks alanında bir paradigma kayması yaşandığı ifade edilmektedir (Ki ve Yim, 2007). Lüks
alıcılar çevreye zarar vermeyen yüksek kaliteli ürünler aradığı için lüks endüstrisi
sürdürülebilirliğe doğru ilerlemektedir (Voyer ve Beckham, 2014). Sürdürülebilirlik lüks
sektöründe yaygın bir konu haline geldiğinden; marka yöneticileri, akademisyenler ve
politika yapıcıları üzerinde önemle durmaktadır. Bu çerçevede, bu araştırmada
sürdürülebilir lüks kavramının incelenmesi, bu kavrama yönelik araştırmaların nerede ve
nasıl yürütüldüğünün değerlendirilmesi; sürdürülebilir lüksün ilişkili olduğu kavramların
ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Web of Science ve Scopus veri
tabanlarında pazarlama ve tüketici davranışlarına odaklanan hakemli dergilerdeki
sürdürülebilir lüks ile ilgili makaleler incelenerek sistematik bir literatür taraması
yapılmıştır. Belirlenen makaleler ile literatürde sürdürülebilir lüks kavramının çalışılma
durumu değerlendirilmiş ve sürdürülebilir lüks üzerine yayınların sayısında artış olduğu
görülmüştür. Materyalizmin, statü güdülerinin, hedonik ihtiyaçların ve değerlerin
sürdürülebilir lüks tüketimin ilişkili olduğu kavramlar arasında yer aldığı tespit
edilmiştir. Gerçekleştirilen sistematik literatür taraması ile bu alandaki eğilimler ortaya
konulmakta ve gelecek çalışmalara ışık tutulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Lüks, Yeşil Lüks, Sistematik Literatür Taraması
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Vergi Yarışı Teorisi ve Kent Üstünlüğü
Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Yılmaz1
1Sinop

Üniversitesi

Özet
Bu çalışmanın amacı vergi yarışı teorisini kent üstünlüğü literatürü ile ilişkisi açısından ele
almaktır. Kent üstünlüğü düşük hızda fiziki ve beşeri sermaye birikiminin eşlik ettiği ve
sonucunda kent işgücü artığının oluştuğu bir şehirleşme sürecidir. Vergi yarışı teorisi ise kamu
harcamalarının bölgesel dağılımını işgücünün coğrafi kompozisyonu ile ilişkilendirir. Vergi yarışı
teorisi ile kent üstünlüğü arasındaki teorik ilişkiye rağmen, vergi yarışı teorisinin çıkış noktası
kamu malı teorisidir. Bu çalışma bu literatüre vergi yarışı teorisinin kent üstünlüğü fenomenine
dair dolaylı sonuçlarını ön plana çıkartarak katkı yapmaktadır. Ek olarak, bu çalışma vergi yarışı
teorisinde, rakip bir kamu malının kaynakların bölgesel dağılımına etkisini incelemektedir. Bu
amaç doğrultusunda, bu çalışma araştırma metodolojisi olarak vergi yarışı literatürünü
taramıştır. Bu literatürde vergi yarışı modellerinde işgücünü mobilize eden faktörleri tespit
etmiştir. Bunu yaparak, hangi varsayımlar altında vergi yarışı modellerinde işgücünün optimal
olmayan bölgesel dağılıma ulaştığını belirlemiştir. Bu çalışmanın ulaştığı sonuca göre kentlerin
ideal altyapı ile rekabetçi vergi oranları sunması daha muhtemeldir, ve bu durum kent
üstünlüğünün ortaya çıkmasına sebep olabilir. Vergi yarışı modellerinde, üretimde emeğin getirisi
ve kamu malının tabiatına dair varsayımlar vergi oranlarındaki mekansal eşitsizlik olduğunda
işgücünün hangi yönde hareket edeceğinin temel belirleyicileridir. Vergi yarışı literatürü
üretimde emek ve sermayeye sabit getiriler olduğunu varsaymaktadır. Ek olarak, bu literatür
konu aldıkları kamu malının hem rakip olmadığını hem de dışlanamadığını varsayar. Bu
varsayımlardaki değişiklik bireylerin vergi oranı daha yüksek olan yere taşınmasına sebep
olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Vergi Yarışı, Kent Üstünlüğü, Kamu Malı, Kaynakların Bölgesel Dağılımı

The Theory of Tax Competition and Urban Primacy
Abstract
The purpose of this paper is to explore the aspect of the theory of tax-competition that links it to
the literature of urban primacy. Urban primacy is the urbanisation process that is characterised
by a relatively low rate of physical and human capital accumulation and the emergence of urban
labour surplus. The theory of tax competition relates the regional allocation of public expenditure
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to the geographical composition of labour. Despite the theoretical connection between the models
of tax competition and urban primacy, the literature of the former stems from the public good
theory. This paper contributes to this literature by bringing forward the implications of the theory
of tax competition for the studies of urban primacy. It further examines the impact of a rival public
good on the regional allocation of resources in the theory of tax competition. For this purpose, this
study reviews the literature of tax competition. It identifies the factors that motivate the
movement of labour in the models. In doing so, it determines under which assumptions the models
of tax competition lead to suboptimal regional allocation of the workforce. The paper finds that,
in the models of tax competition, cities are more likely to offer competitive tax rates with desirable
amenities that constitute public goods, which can lead to urban primacy. In the models, returns to
labour in production, and the assumptions regarding the nature of the public good are main
determinants of the direction of the labour movement in response to disparities in spatial tax rate.
The literature of tax competition assumes constant returns to capital and labour in production. It
also assumes that the public good in question is both nonrival and nonexcludable. Relaxing these
assumptions causes individuals in the models to move to the city with the higher tax rate.
Keywords: Tax Competition, Urban Primacy, Public Good, Regional Allocation of Resources
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1Sakarya
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Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Özet
Çevre vergileri çoğu ülkelerde çevre sorunlarını çözmede etkin mali araçlardan birisi olarak
kullanılmaktadır. Bu vergiler yeşil vergi reformları aracılığıyla vergi sistemlerine eklenmektedir.
Çevre dostu enerji politika hedeflerine ulaşmada (çevre koruma, dışsallıkların içselleştirilmesi,
enerjide etkinlik sağlanması vb.) enerji türleri üzerine koyulan vergilerden yararlanılmaktadır. Bu
çalışmada Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’de uygulanan çevresel vergi ve benzeri
yükümlülükler değerlendirilerek çevresel sürdürülebilirliğe katkısı tartışılmaktadır. Çalışmanın
dikkat çeken hususlarından birisi Avrupa Birliği ülkelerinde tarım alanında çevre vergisi
uygulayan ülke sayısının az olmasıdır. Bir diğeri ise ulaşım ve enerji alanında tüm birlik üyesi
ülkelerin vergi almasıdır. Türkiye’de ise çevre vergileri AB yada OECD ülkelerindeki
uygulamalarla örtüşmemektedir. Çünkü bu ülkeler çevre vergilerinin üzerine kondukları mal ve
hizmetlerin maliyetini arttırıcı etkisini çevreye zararlı olmayan faaliyet/proje yaparak gidermeye
çalışmaktadırlar. Bu sayede teknolojik anlamda da gelişme göstermektedirler. Çalişmada sırasıyla
çevre vergilerinin bazı Avrupa Birliği ülkelerinde yerel yönetim düzeyinde uygulanması, çevre
vergisi gelirleri ile enerji vergilerinin toplam çevre vergileri içindeki payı, toplam çevre vergisi
gelirlerinin GSYH’daki payı ve enerji vergilerinin toplam çevre vergileri içindeki payı, çevreyi
korumaya yönelik olarak yapılan kamu harcamaları, Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’nin
çevresel performans indeksi’ndeki konumları ve son kısımda Türkiye’de çevre dostu yenilenebilir
enerjiye yönelik uygulanan çevresel vergiler yer almaktadır. Çalışmanın önemli bulgularından bir
diğeri Türkiye’deki motorlu taşıtların AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında daha çevreci bir bilinçle
vergilendirilmesi gereğidir. Çünkü Türkiye’de motorlu taşıtlar bir servet unsuru olarak
görülmekte ve vergi miktarı buna göre hesaplanmakta olup AB’nde ise bir çeşit yol ve çevre vergisi
olarak değerlendirilmekte ve vergi miktarı yakıt tüketimi, ağırlık, silindir hacmi kriterleri CO2
emisyonu üzerine yoğunlaşmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’nin çevresel performans
indeksi değerlerine bakıldığında Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti ve Almanya çevresel etkinlik
göstergeleri açısından en yüksek performansı gösteren ülkelerdir. Türkiye toplam 178 ülke içinde
66. sırada yer almaktadır. Öte yandan AB’deki ülkelerin 10 yıllık çevresel performanslarındaki
iyileşmenin değişim oranına bakıldığında Estonya (%15,91), Slovenya (%15.16), Romanya
(%10,91), Litvanya (%9,06) değerleri ile en yüksek oranlara sahip ülkelerdir. Bu ülkelerin çevre
performanslarını artırdıkları sonucuna varılabilir. Bu veriler aynı zamanda bu ülkelerin çevre
harcamalarını da arttırdıklarını gösterebilir.
Anahtar Kelimeler: Çevre Vergileri, Sürdürülebilirlik, İklim, Avrupa Birliği ve Türkiye.
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The Effect of Environmental Taxes On Sustainable Climate in the European Union and
Turkey
Abstract
Environmental taxes are used as one of the effective financial tools in solving environmental
problems in many countries. These taxes are added to tax systems through green tax reforms.
Taxes on energy types are used to achieve environmentally friendly energy policy targets
(environmental protection, internalization of externalities, efficiency in energy, etc.). In this study,
environmental taxes and similar obligations applied in European Union countries and Turkey are
evaluated and their contribution to environmental sustainability is discussed. One of the striking
aspects of the study is that the number of countries that apply environmental tax in the field of
agriculture in the European Union countries is low. Another is the taxation of all union member
countries in the field of transportation and energy. In Turkey, environmental taxes do not coincide
with the practices in EU or OECD countries. Because these countries are trying to eliminate the
cost-increasing effect of environmental taxes on the goods and services on which they are placed,
by making activities/projects that are not harmful to the environment. In this way, they are also
developing in terms of technology. In the study, the application of environmental taxes at the local
government level in some European Union countries, the share of environmental tax revenues
and energy taxes in total environmental taxes, the share of total environmental tax revenues in
GDP and the share of energy taxes in total environmental taxes, public expenditures to protect the
environment, The positions of the European Union countries and Turkey in the environmental
performance index, and in the last part, the environmental taxes applied for environmentally
friendly renewable energy in Turkey. Another important finding of the study is that motor vehicles
in Turkey should be taxed in a more environmentally friendly manner compared to EU countries.
Because in Turkey, motor vehicles are seen as an element of wealth and the tax amount is
calculated accordingly, while in the EU it is considered as a kind of road and environmental tax
and the tax amount focuses on fuel consumption, weight, cylinder volume criteria, CO2 emissions.
Considering the environmental performance index values of the European Union countries and
Turkey, Luxembourg, Czech Republic and Germany are the countries that show the highest
performance in terms of environmental efficiency indicators. Turkey ranks 66th among 178
countries. On the other hand, when we look at the rate of change in the improvement in the 10year environmental performance of the countries in the EU, Estonia (15.91%), Slovenia (15.16%),
Romania (10.91%), Lithuania (9.06%) are the countries with the highest rates. . It can be
concluded that these countries have increased their environmental performance. These data may
also indicate that these countries have increased their environmental expenditures.
Keywords: Environmental Taxes, Sustainability, Climate, European Union and Turkey.
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Yeşil Hastanelerin Gerekliliği Üzerine Nitel Bir Araştırma
Dr. Gülfer Büyüktaş Gayır1
1Diyarbakır

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

Özet
Tüm canlı yaşamını tehdit edecek boyutlara ulaşan küresel ısınma, su ve çevre kirliliği, oldukça
sınırlı olan doğal kaynakların aşırı derecede bilinçsizce kullanılması ve atıkların yönetilememesi
gibi büyük sorunlar hem bugünü hem de gelecek nesilleri tehdit etmektedir. Bugünü ve yarını
güvenceye almak için ekolojik dengeye uyumlu bir yaşam modeli oluşturulması tüm ülkelerin ve
yöneticilerinin birincil sorumluluğundadır. Bu bağlamda insan sağlığının korunmasında,
geliştirilmesinde, hastalıkların teşhis ve tedavisinde büyük önemi olan hastanelerin de sağlığa
ayrılan kıt kaynaklarla kaliteden ödün vermeden, sağlık hizmetlerinin verimliliğini arttıracak
sürdürülebilir yeşil hastane uygulamalarıyla yeşil dünya içindeki yerini alması gerekmektedir.
Hastaneler insan sağlığı açısından büyük öneme sahip olmakla birlikte enerjinin de yoğun olarak
tüketildiği mekanlardır. Yeşil hastane uygulamalarının öneminden hareketle hazırlanan bu
çalışmanın amacı; nitel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeliyle yerli ve yabancı
literatür taramasıyla elde edilen bilgiler ışığında “Yeşil Hastaneler, Önemi ve Gerekliliği”
konusunu irdelemektir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Hastane, Yeşil Hastane.
A Qualitative Research on the Necessity of Green Hospitals
Abstract
Major problems such as global warming, water and environmental pollution, excessive
unconscious use of very limited natural resources, and inability to manage wastes threaten both
today and future generations. It is the primary responsibility of all countries and their managers
to create a life model compatible with ecological balance in order to secure today and tomorrow.
In this context, hospitals, which are of great importance in the protection, development, diagnosis
and treatment of human health, should take their place in the green world with sustainable green
hospital practices that will increase the efficiency of health services without sacrificing quality
with the scarce resources allocated to health. Although hospitals are of great importance in terms
of human health, they are places where energy is consumed intensively. The aim of this study,
which was prepared based on the importance of green hospital practices; The aim of this study is
to examine the subject of "Green Hospitals, Importance and Necessity" in the light of the
information obtained by scanning the domestic and foreign literature with the scanning model,
which is one of the qualitative research methods.
Keywords: Keywords: Health Services, Hospital, Green Hospital
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Finansal Raporlama Kapsamında Sürdürülebilirlik Raporları
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Üniversitesi
Kalyoncu Üniversitesi

Özet
Muhasebe, işletme ile ilgili değer hareketlerini önce kaydeden süreç sonunda elde edilen
verileri işletme içi ve dışı bilgi kullanıcılarının yararlanmasına sunan bir bilim dalı ve bilgi
sistemidir. Muhasebe bu görevini yerine getirirken, sosyal sorumluluk kavramına uygun hareket
etmek zorundadır. Yani, hiçbir paydaşın menfaat ve çıkarlarını özellikle korumak güdüsüyle
hareket etmez. Toplumu oluşturan bütün tarafların çıkarlarının gözetilmesi ilkesinden hareketle
bilgi üretiminde gerçeğe uygun, şeffaf, tarafsız ve dürüst davranmak durumundadır. Yakın
zamana kadar, işletme yönetimleri başta olmak üzere ortaklar, çalışanlar vd. en temel amaç olarak
kâr etmeye odaklanmışlardır. Ancak bu sayede amaçlarına ulaşabileceklerine inanmışlardır.
İşletmeler kısa vadede daha yüksek tutarlarda kar elde etmek amacıyla her türlü girişimlerde
bulunmuş ve uygunsuz birçok yola başvurmuştur. Daha çok satarak kar elde etmek için daha fazla
üretim yapmak, üretim faktörlerinin, doğal kaynakların ve çevrenin sorumsuzca kullanımı
sonucunu doğurmuştur. Günümüzde insanoğlu ekolojik sistemi oluşturan canlı ve cansız varlıklar
arasındaki bütünlük ve etkileşimin en büyük tehdidi haline gelmiştir. Ekolojik sistemin bir parçası
olan çevreden yararlanarak ihtiyaçlarını karşılama konusunda doğayı tahrip eden insanoğlu,
teknolojik gelişmelerin sunduğu olanakları da kullanarak adeta çevre üzerinde bir üstünlük
kurma çabasına girişmiştir. İnsanoğlu ekonomik sistemin bir parçası olmaktan çıkıp, sahiplik
içgüdüsüyle hareket etmeye başlamıştır. Doğayı ve doğal kaynakları serbest-sahipsiz mal olarak
görerek ekosisteme verdiği tahribatı her geçen gün daha da artırmıştır. Ancak hızla artan çevre
sorunları, çevresel ve doğal kaynakların aslında sınırlı ve tükenebilir kaynaklar olduğunun fark
edilmesine ve anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Bu süreçte en temel işletmecilik prensibi olan
işletmenin sonsuz bir yaşam süresine sahip olması ve faaliyetlerin sürdürülebilirliği konusu göz
ardı edilmiştir. İnsanlığın ihtiyacını karşılayacak mal ve hizmetleri üretmek için kurulan
işletmeler, insanlığın içinde yaşadığı doğayı yok etme noktasına getirerek canlı yaşamı tehdit eder
hale getirmiştir. Temel iktisat kuramı kapsamında, üretim eylemine katılan üretim faktörleri
üretimden kendilerine düşen payı; kar, ücret, rant, faiz vb. adlarla alırken üretimin olmazsa olmazı
olan çevre ve doğaya pay verilmemektedir. Üretim faktörlerinin nispeten güçlü tarafları, üretim
maliyetlerine kendilerine düşecek payı ekleyerek kazanma çabası içerisine girerken, savunmasız
ve zayıf doğa ve çevre için bir payın ayrılması düşünülmemiştir. Bu durum faydasından
yararlanılan doğal kaynakların yenilenmesi için yeterince bir fon oluşturulamaması sonucunu
doğurmuştur. Bu sonuç doğal çevrenin ve içindeki kaynakların bozulmasına, tükenmesine,
doğadaki yaşam döngüsünün başta insanlar ve bütün canlılar için gittikçe bozulmasına neden
olmuştur. Sanayileşmenin çevre sorunlarına neden olduğu öncelikle sanayileşmiş ülkelerde
13

International Sustainable Business and Economic Strategies Congress (10-11 Aralık 2021)
(Uluslararası Sürdürülebilir İşletmecilik ve Ekonomi Stratejileri Kongresi) 10-11 December 2021

görülmüştür. Çevre sorunlarının bütün insanlığı ilgilendirdiği ve ancak küresel bir bakış açısıyla,
ilgili bütün katılımı ve katkılarıyla çözülebileceği düşüncesine ulaşılmıştır. Bu bağlamda
Muhasebe bilim dünyası konuya duyarsız kalmamıştır. İşletmelerin neden olduğu çevresel
sorunların muhasebe sürecine dâhil edilmesi sonucunda “Yeşil Muhasebe veya Çevre
Muhasebesi” olarak adlandırılan bir uzmanlık muhasebe dalı ortaya çıkmıştır. Geleneksel
muhasebe anlayışı, maliyetleri finansal bakış açısı ile değerlendirmekte, üretim ve tüketimin
sosyal maliyetlerini dikkate almamaktadır. Buna karşılık çevre muhasebesi, sosyal sorumluluk
ilkesini tam ve geniş anlamıyla dikkate almaktadır. Çevre maliyetlerinin daha ayrıntılı olarak takip
edilmesine ve mali tablolarda çevresel maliyet olarak raporlanmasına imkân sağlamaktadır. Yeşil
muhasebe, çevresel kaynakları ve bunlardaki değişiklikleri göz önünde bulunduran ve ülkenin
sürdürülebilir kalkınması ve büyümesi için politikalar geliştirmek üzere bilgi üretmeye yardımcı
olmaktadır. Çevre muhasebesi (yeşil muhasebe), tüketim ve üretim faaliyetlerinin ardından doğal
kaynaklarda meydana gelen yıpranma ve azalışları belirleyerek işletmelerin mali tablolarında
çevresel maliyet olarak sunulmasını hedeflemektedir. “Çevre ve doğal kaynaklar atalarımızdan
kalan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız paha biçilmez varlıklar” olduğunun herkes
tarafından kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Aksi halde, dünya büyük çevre felaketlerinin daha
sıklıkla ortaya çıkacağı bir gezegen olacaktır. Bulunduğu konumu ve statüsü ne olursa olsun,
dünya ekosistemi içinde yaşayan insanoğlunun, çevre ile barışık yaşaması gerekir. Çevreyi ve
doğal kaynakları korumanın bir maliyeti olduğunun bilinmesi gerekir. Bu maliyetleri doğru bir
şekilde hesaplamak, ilgililerinden tahsil etmek ve en verimli şekilde ekosisteme geri dönüşümünü
sağlamak kamu yöneticileri başta olmak üzere işletme sahiplerine ve yöneticilerine düşen bir
görevdir. İşletmeler, daha kuruluş aşamasında iken çevreye vereceği zararın tazmininin yanı sıra
tüketecekleri doğal kayakların bedelini de mali tablolarında göstermelidirler. Bu çalışmada,
sürdürülebilir kalkınma için işletmelerin muhasebe sistemlerinde çevresel maliyetlerin dikkate
alınması ve raporlanması konuları sosyal sorumluluk ilkesi bağlamında ele alınarak
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporları, Finansal Raporlama
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Manipülasyonun Borsanın Gelişimine ve Borsa Yatırımcısına Etkisi
Doç. Dr. Osman Uluyol1
1Adıyaman

Üniversitesi

Özet
Ülkenin kalkınması ve refahı için reel kesimin gelişmesi, reel kesimin gelişmesi için de bu
kesime öz sermaye desteği sağlayacak olan borsaların gelişmesi önemlidir. Bunun anlamı
şirketlere uzun vadeli kaynak sağlayan sermaye piyasalarının henüz istenilen büyüklüğe
ulaşmamış olmasıdır. Türk finans sistemine bu açıdan bakıldığında bankacılık sisteminin
neredeyse finansal sistemin tamamına hâkim olduğu görülmektedir. 2020 yılı itibariyle
bankacılığın finansal sistem içindeki oranı %87,5’tir. Banka dışı finansal kesimin yani sermaye
piyasasının ağırlığı ise sadece %12,5 oranındadır. Gelişmiş ekonomilerde sermaye piyasasının
yani banka dışı finansal kesimin ağırlığının çok daha fazla olması gerekir. Şirketler kesimine uzun
vadeli öz kaynak desteği sağlanması açısından bu gereklidir. Sermaye piyasasının önemli bir
kurumu olan borsaların gelişmesinin önünde çeşitli engeller bulunmaktadır. Kişi başına milli
gelirin yetersizliği, tasarrufların yetersizliği, bireysel yatırımcıların borsaya girerek şirketlere
ortak olma bilincinin gelişmemiş olması gibi nedenlerin yanında bir de manipülasyon isminde bir
piyasa hastalığı da borsayı gizli bir şekilde için için yemektedir. Manipülasyon Sermaye Piyasası
Kanunu’na göre cezai müeyyide gerektiren bir eylemdir. Kısaca manipülasyon borsada yapay fiyat
ve işlem hacmi hareketleri oluşturarak diğer yatırımcıları yanlış yönlendirmek suretiyle haksız
kazanç sağlama işlemidir. Manipülasyon yapanlar borsaya yeni giren tecrübesiz yatırımcıları
hedef alarak onları tuzağa düşürmek suretiyle paralarını alabilmektedirler. Sonuçta kırılan
güvenden dolayı yatırımcılar borsadan uzaklaşmakta ve büyüme gerçekleşememektedir.
Çalışmada manipülasyon konusu teorik olarak açıklandıktan sonra Borsa İstanbul’da yaşanan
manipülasyon olaylarından örnekler verilecek, manipülasyonun finansal sisteme verdiği
zarardan bahsedilecek ve manipülasyonun önlenebilmesi için öneriler geliştirilmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Manipülasyon, Borsanın Gelişimi, Borsa Yatırımcısı

The İmpact of Manıpulatıon to the Development of the Stock and On Stock Market
Investors
Abstract
It is important for the development and welfare of the country to develop the real sector, and
for the development of the real sector, the development of stock markets, which will provide
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equity support to this sector, is important. This means that the capital markets that provide longterm resources to companies have not reached the desired size yet. Looking at the Turkish
financial system from this point of view, it is seen that the banking system dominates almost the
entire financial system. As of 2020, the rate of banking in the financial system is 87.5%. The weight
of the non-bank financial sector, namely the capital market, is only 12.5%. In developed
economies, the weight of the capital market, that is, the non-bank financial sector, should be much
higher. This is necessary in order to provide long-term equity support to the corporate sector.
There are various obstacles to the development of stock markets, which is an important institution
of the capital market. In addition to reasons such as insufficient per capita income, insufficient
savings, and the lack of awareness of individual investors to become partners with companies by
entering the stock market, a market disease called manipulation secretly eats the stock market.
Manipulation is an action that requires a penal sanction according to the Capital Markets Law. In
short, manipulation is the process of making unfair profits by misdirecting other investors by
creating artificial price and trading volume movements in the stock market. Manipulators can get
their money by targeting inexperienced investors who are new to the stock market and trap them.
As a result, due to the broken trust, investors move away from the stock market and growth cannot
occur. In the study, after the subject of manipulation is explained theoretically, examples of
manipulation events in Borsa Istanbul will be given, the damage caused by manipulation to the
financial system will be mentioned, and suggestions will be made to prevent manipulation.
Keywords: Manipulation, Stock Market Development, Stock Investor
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Çevre Muhasebesi / Yeşil Muhasebe Konusunda Türkiye’de Yapılan Lisansüstü
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Özet
Küreselleşme ile birlikte sanayi ve toplum bilinçsiz bir şekilde çarpık bir hal almaya başlamıştır.
Kıt olan doğal kaynakların işletme faaliyetleri de bilinçsiz ve sorumsuz bir şekilde kullanması,
çevreye ciddi tahribatlar vermeye başlamıştır. Önüne geçilemez bir boyut haline gelen çevre
kirliliği toplumun her kesiminin ortak çözümünü gerektiren bir sorun haline gelmiştir. Çevre
sorunları ile yakından bağlantılı olan işletmelerin de bu konuda adım atması kaçınılmaz olmuştur.
İşletmenin fonksiyonları arasında yer alan muhasebe alanında da çevre hassasiyeti artmıştır. Bu
noktada çevre muhasebesi ya da yeşil muhasebe kavramı uygulamada ve akademik
araştırmalarda yer almıştır. Günümüzde muhasebe uygulamalarında yer bulan çevre muhasebesi
üzerine yapılan lisansüstü tez çalışmalarının farklı parametreler ile incelenmesi bu araştırmanın
amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın kapsamını 1995-2020 yalları arısında çevre muhasebesi
ve yeşil muhasebeyle ilgili yapılmış olan lisansüstü tez çalışmaları oluşturmaktadır. Çalışma 2021
Haziran ayında tamamlanmış olup elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Araştırmanın
sonucunda, çevre muhasebesi/yeşil muhasebeyle ilgili yazılmış 38 adet tez tespit edilmiştir.
Yazılan bu tezlerin en fazla 2019 yılında tamamlandığı, tez danışmanlarının ağırlıklı olarak Prof.
Dr. Unvanına sahip olduğu ve tez çalışmalarının çoğunluğunun Akdeniz Üniversitesinde yapıldığı
belirlenmiştir. Ayrıca, tez yazarlarının ağırlıklı olarak kadın olduğu ve 2021 yılının ilk altı ayında
çevre muhasebe/yeşil muhasebe ile ilgili herhangi bir tez çalışmasının yapılmadığı da tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Çevre Muhasebesi, Yeşil Muhasebe
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Özet
Günümüzde işletmelerin küresel rekabet içinde varlıklarını sürdürebilmeleri sadece finansal
rakamlarının iyi olmasına bağlı olmaktan çıkmıştır. İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri
konusunda ise sürdürülebilirlik kavramı öne atılmış ve bu doğrultuda ekonomik, sosyal ve
çevresel sorumluluklar ekseninde kurumsal sürdürülebilirlik kavramı oluşmuştur. İşletmelerin,
çevresel, sosyal ve ekonomik alandaki risklere ilişkin sürdürülebilirlik politikaları oluşturmaları
ve yatırımcılara bilgi akışını sağlama misyonu ile Borsa İstanbul bünyesinde Sürdürülebilirlik
Endeksi hesaplanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde işlem görme
hakkı elde eden altı bankanın, endekse dahil olmadıkları dönem 2013 yılı ve dahil oldukları 2020
dönemi için borsa performans göstergelerinin anlamlı farklılık gösterip göstermediği Paired t
testi yardımıyla araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan analiz sonucunda, hisse fiyatı
haricinde fiyat/kazanç oranı, piyasa değeri/defter değeri, işlem hacmi ve nakit akış oranı
değişkenleri için anlamlı farklılık elde edilmiştir. Dikkat çekici nokta, endekse dahil olduktan
sonra bankalar için sadece işlem hacminin artış göstermesidir. Sürdürülebilirlik endeksi yeni bir
endekstir ve derinlik kazanmamıştır. Endeks derinleştikçe bankaların hisse senedi değerlerinde
ve diğer performans göstergelerinde yarattığı etkinin zaman içinde olumlu duruma dönüşeceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik Endeksi, Bankalar, Borsa Performansı, İ̇statistik Analiz
Statistical Evaluation of Stock Exchange Performance of Banks Traded in the
Sustainability Index
Abstract

Abstract Today, the survival of businesses in global competition is not only dependent on good
financial figures. The concept of sustainability has been brought forward in terms of the
sustainability of businesses and in this direction, the concept of corporate sustainability has been
formed on the axis of economic, social and environmental responsibilities. The Sustainability
Index is calculated within Borsa İstanbul with the mission of businesses to create sustainability
policies regarding environmental, social and economic risks and to provide information flow to
investors. The aim of this study is to investigate whether the stock market performance indicators
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of the six banks that have the right to be traded in the BIST Sustainability Index for 2013, when
they were not included in the index, and for the period of 2020, when they were included, with
the help of Paired t-test. As a result of the analysis made for this purpose, a significant difference
was obtained for the price/earnings ratio, market value/book value, trading volume and cash flow
rate variables, except for the stock price. The remarkable point is that only the trading volume
increased for banks after they were included in the index. The sustainability index is a new index
and has not gained depth. As the index deepens, it is thought that the effect of banks on stock
values and other performance indicators will turn into a positive situation over time.
Keywords: Sustainability Index, Banks, Stock Market Performance, Statistical Analysis
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Özet
İçinde bulunduğumuz yüzyıl işletmeleri amaçları konusunda, muhasebe kârını artırmayı
amaçlayan anlayış yerine, kârlılığın artırılmasının yanı sıra işletmeyi ön plâna çıkaran kimi
değerlerin de kabul edilip uygulanmasını içeren anlayışa yöneltmektedir. Bu değişim bizi
sürdürülebilirlik kavramına götürmektedir. Sürdürülebilirlik kavramına bakıldığında, öncelikli
olarak çevre koruması ile ilgili ortaya çıkmış olmakla beraber ekonomik ve toplumsal boyutları
da içine alacak biçimde geliştiği görülmektedir. İşletmeler, uzun dönemli kârlılığın sağlanmasında,
çevre korumasının gözetilmesi ve sosyal adaletin gerekliliğine inanmaktadır. Böylelikle
sürdürülebilirliğin üç temel boyutunun karşılıklı bağımlı ilişkisi gerekliliğinin de altı
çizilmektedir. Sürdürülebilirlikten sürdürülebilirlik raporlamasına geçişte ise en temel nokta,
sürdürülebilirlik raporları ile işletme yönetimi ve paydaşlar arasındaki iletişim ve şeffaflığın
sağlanmasıdır. Sürdürülebilirlik raporlaması, paydaşlara işletmenin yönetim stratejileri, karar
alma yaklaşımları ve öngörüleri ile ilgili bilgi edinme ve değerlendirme yapma fırsatı verirken,
finansal ve finansal olmayan performans arasındaki ilişkiyi de göstermektedir. İşletmelerin
finansal ve finansal olmayan bilgilerini kamu ile paylaşmalarında bir aracı olarak görülen
sürdürülebilirlik raporları, bazı ülkelerde yasalarca zorunlu kılınmış iken, ülkemiz gibi bazı
ülkelerde ise gönüllülük esasına dayanan bir uygulamadır. İşletmeler için nispeten yeni bir
kavram olan sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması konusunda rehber olmak ve farklı
işletmelerce hazırlanmış olan raporları kendi içinde standardize etmek amacıyla bazı rehberler
ve standartlar oluşturulmuştur. Bu rehber ve standartlardan en yaygın olanları Küresel
Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi
Standartları Kurulu (Sustainability Accounting Standards Board – SASB) dur. Çalışmanın amacı
sürdürülebilirlik olgusu ve muhasebe arasındaki etkileşimi, SASB tarafından yayınlanan
standartlar
çerçevesinde
incelemektir.
Literatürde,
Türkiye’de
sürdürülebilirlik
raporlamamasının incelenmesi amacıyla yapılmış pek çok çalışma bulunmakta ancak
sürdürülebilirlik muhasebesi standartları ve bu standartları yayınlayan kurul ile ilgili çok az
sayıda çalışma bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik muhasebe standartları ile uyumlu raporlama,
işletmelere finansal ve finansal olmayan performans göstergeleri arasında bağlantı kurma, uzun
vadeli plânlama, marka değerinin yükseltilmesi, piyasaya güven sinyali verilmesi ve kârlılığın
artırılması gibi önemli konularda katkı sağlamaktadır. Çalışma ile SASB’ın irdelenmesi ve
ülkemizdeki mevcut konumunun ortaya konması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik Raporlaması, Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları,
Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu
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Kırsal Kalkınmada Tarımsal Kooperatifçiliğin Rolü Üzerine Bir İ̇̇nceleme0
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Köse1
1Hasan

Kalyoncu Üniversitesi

Özet
Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması için ülkede mevcut tüm
sektörlerin gelişmesi gerekmektedir. Sanayi devrimi ile birlikte ülkeler yoğun olarak sanayi
sektörüne yönelik yatırımlar yapmıştır. Özellikle tarım sektörü çok fazla ihmal edilmiştir. Son
yıllarda nüfusunda hızla artmasıyla tarım sektörü yeniden önem arz etmeye başlamıştır. Tarım
sektörüne yapılan yatırımlar kırsal kalkınma kavramını da ön plana çıkarmıştır. Kırsal
kalkınmada temel hedef tarımda sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Bu aynı zamanda çiftçinin gelir
düzeyinin artması, yaşam kalitesinin iyileşmesi anlamına da gelmektedir. Burada kooperatiflere
de önemli görevler düşmektedir. Kırsalda kurulan tarımsal kooperatifler bölgede istihdam ve
üretim artırması, yeni iş olanaklarını ortaya çıkarması, bireylerin özellikle de kadınların
ekonomiye katılmasına olanak sağlaması gibi bir takım avantajları bulunmaktadır. Bu çalışmanın
amacı tarımsal kooperatiflerin kırsal kalkınmadaki rolünün vurgulanmasıdır. Bu bağlamda önceki
çalışmalar, hazırlanmış olan raporlar ve tarımsal kooperatif örnekleri ele alınarak tartışılacaktır
Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma, Tarımsal Kooperatifçilik, Sürdürülebilir Kalkınma.
A Study On the Role of Agricultural Cooperatives in Rural Development
Abstract
In order to ensure sustainable economic growth and development, all existing sectors in the
country need to be developed. With the industrial revolution, countries have invested heavily in
the industrial sector. Especially the agricultural sector has been neglected too much. With the
rapid increase in population in recent years, the agricultural sector has started to gain importance
again. Investments in the agricultural sector have also brought the concept of rural development
to the fore. The main goal in rural development is to ensure sustainability in agriculture. This also
means an increase in the income level of the farmer and an improvement in the quality of life.
Cooperatives also play an important role here. Agricultural cooperatives established in rural areas
have some advantages such as increasing employment and production in the region, revealing
new job opportunities, and enabling individuals, especially women, to participate in the economy.
The aim of this study is to emphasize the role of agricultural cooperatives in rural development.
In this context, previous studies, prepared reports and examples of agricultural cooperatives will
be discussed.
Keywords: Rural Development, Agricultural Cooperatives, Sustainable Development.
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Bölgesel Ürünlerin Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkısı
Dr. Öğretim Üyesi Müge Burcu Özdemi̇r1
1İstanbul

Aydın Üniversitesi

Özet
Ulusal kalkınmaya giden yol, bölgesel kalkınmanın önemini anlamaktan geçmektedir. Bölgesel
kalkınmayı sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda planlamak ise sınırlı dünya kaynaklarının
etkin tahsisine katkı sağlayacaktır. Böylece doğaya dost bölgesel ürünler sürdürülebilir kalkınma
kapsamında üretim süreçlerine dahil edilecektir. Bölgesel ürünlerin girdi olarak kullanımı,
doğanın daha fazla tahrip olmasının önüne geçeceği gibi bölgesel istihdama, yatırıma ve ulusal
kalkınmaya da olumlu yansıyacaktır. Özellikle sanayi yönlü gelişmiş ülkelerin mevcut üretim
modelleri ve kullanılmakta oldukları girdilerin niteliği, karbon salınımını artırmakta ve zararlı
kimyasalların kontrolsüz deşarjını çoğaltmaktadırlar. Karbon salınımında en fazla pay sahibi olan
ilk üç ülke sırasıyla, Amerika, Çin ve Rusya, hammadde ve aramalı tercihleri ile küresel ısınmanın
artışında rol oynamışlardır. Tek başına ABD’nin karbon emisyonundaki rolü %20 oranındadır.
Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında kabul ettiği “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden
önemli ikisi “2020’ye kadar kabul edilmiş uluslararası çerçevelere göre kimyasalların ve tüm
atıkların yaşam döngüsü boyunca çevreye duyarlı yönetimini sağlamak ve insan sağlığına ve
çevreye olan zararlı etkilerini en aza indirebilmek için bu atıkların havaya, suya ve toprağa
salınımını önemli miktarda azaltmak” ve “Gelişmekte olan ülkeleri daha sürdürülebilir ve üretim
ve tüketim modellerine geçmek için bilimsel ve teknolojik kapasitelerini geliştirmeleri konusunda
desteklemek “dir. Dolayısıyla ülkeler atık üretimini minimum seviyede tutan, doğayla dost ve
gelecek nesillerin bugünkü çıkarlarını gözeten ürünler üretmeyi hedeflemelilerdir. Doğaya ve
insan sağlığına zararlı sentetik girdiler yerine, sürdürülebilir ve organik olan girdilerin
kullanılmasının tercih edilmesi ile “temiz” çıktılar elde etmek mümkün olacaktır. Bu çalışmada
seçili iki bölgesel ürün olan kökboya (Rubia Tinctorum L.)ve Anadolu palamut meşesinin (Quercus
Ithaburensis) , üretim süreçlerinde nasıl girdi olarak kullanılabileceği ve bölgesel kalkınmayı
sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ne şekilde destekleyebileceği üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma, Bölgesel Ürünler, Bölgesel
Kalkınma, Uluslararası Ticaret
Contribution of Regional Products to Sustainable Development
Abstract
The way to national development will be possible by understanding the importance of regional
development. Planning regional development in line with sustainability goals will contribute to
the effective allocation of limited world resources. Thus, environmentally friendly regional
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products will be included in the production processes within the scope of sustainable
development. The use of regional products as input will positively impact regional employment,
investment and national development. The current production models of industrially developed
countries and the quality of the inputs they are using increase carbon emissions and increase the
uncontrolled discharge of hazardous chemicals The top three countries, which have the largest
share in carbon emissions, respectively, America, China and Russia, played a role in the increase
in global warming with their raw material and intermediate goods preferences. “2030 Sustainable
Development Goals” adopted by the United Nations are “To ensure environmentally friendly
management of chemicals and all wastes throughout their life cycle and to minimize their harmful
effects on human health and the environment, according to international frameworks accepted
until 2023 to significantly reduce the emissions of these wastes to the air, water and soil” and “To
support developing countries in developing their scientific and technological capacities to move
to more sustainable and production and consumption models”. Therefore, countries should aim
to produce products that keep waste production to a minimum, are environmentally friendly and
take into account the current interests of future generations.It will be possible to obtain “clean”
outputs by preferring the use of sustainable and organic inputs instead of synthetic inputs that
are harmful to nature and human health. In this study, it is emphasized how the two selected
regional products, madder (Rubia Tinctorum L.) and (Quercus Ithaburensis), can be used as inputs
in the production processes and how they can support regional development in line with
sustainability goals.
Keywords: Sustainability,sustainable Development, Regional Product, Regional Development,
International Trade

23

International Sustainable Business and Economic Strategies Congress (10-11 Aralık 2021)
(Uluslararası Sürdürülebilir İşletmecilik ve Ekonomi Stratejileri Kongresi) 10-11 December 2021

Presentation ID / Sunum No = 16
Oral Presentation / Sözlü Sunum
ORCID ID: 0000-0003-1434-2581,

Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Yeşil Yıkamaya Eleştirel Bir Bakış
Arş. Gör. Dr. Ezgi Kovancı1
Arş. Gör. Dr. Duygu Yıldız Karakoç2
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Özet
Çevre sorunlarının şiddetlenmesiyle birlikte sürdürülebilirlik kavramı, kalkınma, üretim,
tüketim, kentleşme gibi birçok alanda öncelik haline getirilen politika ereklerinden biri olmuştur.
Özellikle sürdürülebilir kalkınma kavramı çevrenin korunmasını ve doğal kaynakların akılcı
yönetimini sağlamak için uluslararası kuruluşlar ve ulusal hükümetler tarafından geniş ölçüde
benimsenmiştir. Paydaşlardan bir diğeri olan şirketler ise çevre koruma bilincinin kamuoyunda
artması ve tüketicilerin doğa dostu ürünleri tercih etmesi nedeniyle sürdürülebilir kalkınma
anlayışı doğrultusunda hareket etmek zorunda kalmış, ürünlerini ve hizmetlerini bu kapsamda
üretmeye ve pazarlamaya başlamışlardır. Ancak bu süreç diğer yandan şirketlerin çevrecilik
etiketi olarak kullandıkları “yeşil yıkama” (greenwashing) kavramını gündeme getirmiştir. Yeşil
yıkama kavramı bazı şirketlerin çevre konusunda kamuoyu duyarlılığını sömürmeye yönelik bir
şirket stratejisi aynı zamanda da paydaşlarını yanıltmaya yönelik bir yöntem olarak tasvir
edilmektedir. Şirketlerin piyasaya sundukları ürünlerin ya da faaliyetlerinin çevre dostu gibi
gösterilmesiyle tüketicilerin tercihlerinin manipüle edilmesi anlamına gelen yeşil yıkama kavramı
özünde şirketlerin kar etme amacı güderek kullandıkları bir pazarlama taktiğidir. Bu bağlamda
çalışmanın amacı literatürün sistematik bir incelemesini yaparak yeşil yıkama kavramının
sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma açısından nasıl algılandığını ortaya koymaktır.
Özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşmada yeşil yıkamanın ortaya çıkardığı
zorluklar çalışma açısından önemlidir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk
bölümünde yeşil yıkama kavramının tanımı, içeriği ve nasıl geliştiği ele alınmıştır. İkinci bölümde
uluslararası ve ulusal şirketlerin “yeşil yıkamayı” nasıl gerçekleştirdiği örnekler üzerinden
incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise sürdürülebilir kalkınma amacı ile yeşil yıkama
uygulamaları arasındaki ters yönlü ilişki ortaya konmuştur. Çevreci ve sürdürülebilir politikaların
şirketler açısından yüksek maliyetler doğuracağı kabul edilmekle birlikte ekonomik kaygılar ve
çevreci uygulamalar arasında uzlaşı sağlanabileceği, yeşil yıkama gibi yanıltıcı uygulamaların
sürdürülebilirlik politikalarına zarar verdiği ve çevre korumada en etkin paydaşlardan biri
olabilecek şirketlerin etkisini azalttığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Yeşile Boyama, Şirket Çevreciliği,
Sürdürülebilirlik
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A Critical Review of Green Washing in the Context of Sustainable Development
Abstract
With the exacerbation of environmental problems, the concept of sustainability has become one
of the policy objectives that have been prioritized in many areas such as development, production,
consumption and urbanization. In particular, the concept of sustainable development has been
widely adopted by international organizations and national governments to ensure
environmental protection and rational management of natural resources. Companies, another of
the stakeholders, had to act in line with the understanding of sustainable development due to the
increase in environmental awareness in the public and consumers' preference for nature-friendly
products, and they started to produce and market their products and services within this scope.
However, this process, on the other hand, brought up the concept of "greenwashing", which
companies use as an environmental label. The concept of greenwashing is depicted as a strategy
of some companies to exploit public awareness about the environment, as well as a method to
mislead their stakeholders. The concept of green washing, which means manipulating the
preferences of consumers by presenting the products or activities of companies to the market as
environmentally friendly, is essentially a marketing tactic used by companies with the aim of
making a profit. In this context, the aim of the study is to make a systematic review of the literature
and to reveal how the concept of green washing is perceived in terms of sustainability and
sustainable development. In particular, the challenges of greenwashing in reaching the
Sustainable Development Goals (SDGs) are important for work. The study consists of three parts.
In the first part of the study, the definition, content and development of the concept of green
washing are discussed. In the second part, how international and national companies carry out
“greenwashing” is examined through examples. In the last part of the study, the inverse
relationship between the goal of sustainable development and greenwashing practices has been
revealed. Although it is accepted that environmental and sustainable policies will cause high costs
for companies, it has been concluded that economic concerns and environmental practices can be
compromised, misleading practices such as green washing harm sustainability policies and
reduce the impact of companies that can be one of the most effective stakeholders in
environmental protection.
Keywords: Sustainable
Sustainability

Development,

Green
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Özet
Sürdürülebilirliğin en yaygın kullanılan tanımlarından biri Birleşmiş Milletleri Dünya Çevre ve
Kalkınma Komisyonunun 1983 yılında gerçekleştirdiği konferansın ardından 1987'de yayınlanan
ortak geleceğimiz ya da daha popüler adıyla Brutland Raporunda yer almıştır. Bu raporda
sürdürülebilirlik "gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden mevcut
neslin ihtiyaçlarını karşılamak" olarak tanımlanmıştır. Bunu mümkün kılmanın temel şartı
çevresel etkinin minimize edilerek mevcut dünya kaynaklarını korumaktır. Bu yüzden çevresel
etkileri bireylerden çok daha fazla olan işletmelerin bu etkiyi ölçmeleri oldukça önemlidir. Karbon
ayak izi bu etkilerin sonucudur. Karbon ayak izi bir faaliyetin doğrudan ve dolaylı olarak neden
olduğu veya bir ürünün kullanım ömrü boyunca biriken toplam CO2 emisyonu ölçüsüdür. Bu
çalışmanın temel amacı madencilik sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin çevresel
harcamalarından yararlanarak karbon ayak izini hesaplamak ve emisyon maliyetleri ile bu
maliyetlerin üretim maliyetleri içerisindeki yerini tespit etmektir. Karbon ayak izinin
hesaplanmasında kullanılan emisyon faktörleri İngiltere İşletme, Enerji ve Sanayi Stratejisi
Bölümü veri tabanından elde edilmiştir. Hesaplamalarda 2006 Ulusal Sera Gazı Envanterleri için
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Yönergelerinden yararlanılmış ve Tier I yaklaşımı
kullanılmıştır. Böylelikle karbon ayak izini ölçmek isteyen benzer işletmeler için bir örnek
uygulama geliştirilmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Karbon Ayak İzi, Madencilik Sektörü

Calculation of Carbon Footprint and Cost Within the Framework of Sustainability
Activities in a Mining Enterprise
Abstract
One of the most widely used definitions of sustainability was included in Our Common Future, or
more popularly, the Brundtland Report, published in 1987 after the United Nations World
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Commission on Environment and Development's conference in 1983. In this report, sustainability
is defined as "meeting the needs of the present generation without compromising the ability of
future generations to meet their needs". The basic condition of making this possible is to protect
the existing world resources by minimizing the environmental impact. Therefore, it is essential
for businesses that have more environmental impacts than individuals to measure this impact.
The carbon footprint is the result of these effects. A carbon footprint is a measure of the total CO2
emissions caused directly or indirectly by activity or accumulated over the lifetime of a product.
The main purpose of this study is to calculate the carbon footprint of a business operating in the
mining sector by using the environmental expenditures and, to determine the emission costs and
the place of these costs in the production costs. The emission factors used in the calculation of the
carbon footprint were obtained from the UK Department of Business, Energy and, Industrial
Strategy database. In the calculations, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Guidelines for 2006 National Greenhouse Gas Inventories were used and the Tier I approach was
used. Thus, an application guide will be developed for similar businesses that want to measure
their carbon footprint.
Keywords: Sustainability, Carbon Footprint, Mining Industry
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Sürdürülebilir Üretim Göstergelerinin AHP Yöntemiyle Önceliklendirilmesi
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Özet
Son on yılda kaynakların oldukça sınırlı hale gelmesi ve geleneksel üretim modellerinin
olumsuz çevresel ve toplumsal etkileri, sürdürülebilir üretimin önemini ortaya çıkarmıştır.
Özellikle imalat sektöründe elde edilecek başarının ülke ekonomilerine de büyük ölçüde katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Bu açıdan, üretimin gelecek nesiller üzerindeki olumsuz etkilerini
en aza indirmeyi amaçlayan sürdürülebilir üretimin değerlendirilmesi gerek imalat sektörlerinde
sürdürülebilir üretim tekniklerinin benimsenmesinde gerekse uygulanmasında hayati bir rol
oynamaktadır. Bu noktada, sürdürülebilir üretim düzeyinin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde
kullanılan göstergelerin farkındalığının artırılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, ortaya
çıkan ihtiyaca çözüm getirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma ile imalat sektörü
temsilcilerinin üretimde sürdürülebilirliği sağlama noktasında yoğunlaşmaları gereken öncelikli
göstergeler belirlenmiştir. Bu kapsamda geniş bir literatür araştırması sonucu belirlenen 3 ana ve
bunlara bağlı 12 adet alt gösterge AHP Yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar
ekonomik göstergelerin sürdürülebilir üretim açısından en fazla ağırlığa sahip olduğunu
göstermektedir. En az ağırlığa sahip ana gösterge ise sosyal göstergelerdir. Bununla birlikte
maliyet/kâr göstergesi, istihdam göstergesi ve atık göstergesi bulundukları ana göstergeler
içerinde en fazla ağırlığa sahip göstergeler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Üretim, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Ahp

Prioritization of Sustainable Production Indicators With Ahp Method
Abstract
The fact that resources have become very limited in the last decade and the negative
environmental and social effects of traditional production models have revealed the importance
of sustainable production. It is thought that the success to be achieved in the manufacturing sector
will greatly contribute to the national economies. In this respect, the evaluation of sustainable
production, which aims to minimize the negative effects of production on future generations,
plays a vital role in adopting and applying sustainable production techniques in the manufacturing
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sectors. At this point, the need to raise awareness of the indicators used in determining and
evaluating the sustainable production level arises. This study was carried out to find a solution to
the emerging need. With the study, priority indicators were determined that the manufacturing
sector representatives should focus on ensuring sustainability in production. In this context, 3
main and 12 sub-indicators, which were determined as a result of a wide literature search, were
analyzed using the AHP Method. The results show that economic indicators have the highest
weight in terms of sustainable production. The main indicator with the least weight is social
indicators. At the same time, it has been concluded that the cost/profit, employment, and waste
indicators have the highest weight among the main indicators.
Keywords: Sustainable Production, Multi-Criteria Decision Making Methods, Ahp
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Sürdürülebilir Üretimin Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özgüner1
1Hasan

Kalyoncu Üniversitesi

Özet
Son yıllarda hızla artan nüfus ve buna bağlı olarak sürekli artış gösteren talep, bunun yanında
hızla tükenen kaynaklar ve küresel ısınma, çevre kirliliği, enerji fiyatlarının artması gibi fiziki
koşulların kötüleşmeye başlaması küresel çapta sürdürülebilirlik farkındalığının artmasına zemin
hazırlamıştır. Artan bu farkındalık sayesinde üretim işletmeleri karlılığın ötesinde, tüm
paydaşların refahını içeren bütünsel bir yaklaşımı benimsemeye zorlamaktadır. Bu yaklaşımı
temsil eden sürdürülebilir üretim; olumsuz çevresel etkileri en aza indiren, enerji ve doğal
kaynakları koruyan, çalışan ve tüketiciler için güvenli bir ortam sağlamayı amaçlayan bir anlayışa
sahiptir. Özellikle işletmeler ve ülkeler açısından sürdürülebilir performans artışlarına yaptığı
önemli katkılar sayesinde bu yaklaşım son on yılda oldukça önemli hale gelmiştir. Sürdürülebilir
performans artışlarının sağlanabilmesi noktasında sürdürülebilir üretimin önündeki engelleri
ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu çalışma ile sürdürülebilir üretimin önündeki engellerin
belirlenmesi ve bu engellerin önem düzeyenine göre önceliklendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bunun yanında, bu engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerilerini önem düzeyine
göre belirlemek çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda yapılan literatür
araştırması neticesinde 8 adet engelleyici faktör belirlenmiş ve bu engeller Entropi yöntemi
kullanılarak değerlendirilmiştir. Yine 9 adet çözüm önerisi ise SWARA yöntemi kullanılarak önem
düzeyleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular finansal kısıtlamaların sürdürülebilir üretimin
önündeki en önemli engel olduğunu göstermektedir. Yine sonuçlar, sürdürülebilir üretim için
yasal mevzuatın güçlü bir şekilde uygulanması ve destekleyici yasaların çıkartılması önerisinin en
önemli çözüm yolu olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Üretim, Entropi, Swara.

Obstacles to Sustaınable Productıon and Suggestıons for Solutıons
Abstract
In recent years, the rapidly increasing population and the constantly increasing demand, as well
as the rapidly depleting resources and the deterioration of physical conditions such as global
warming, environmental pollution, and increase in energy prices have paved the way for
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increasing awareness of sustainability on a global scale. Thanks to this increasing awareness,
production companies are forced to adopt a holistic approach that includes the welfare of all
stakeholders, beyond profitability. Sustainable production represents this approach; It has an
understanding that minimizes negative environmental impacts, protects energy and natural
resources, and aims to provide a safe environment for employees and consumers. This approach
has become very important in the last decade, especially thanks to its significant contributions to
sustainable performance increases for businesses and countries. To achieve sustainable
performance increases, it is necessary to remove the obstacles to sustainable production. This
study, it is aimed to identify the obstacles in front of sustainable production and prioritize these
obstacles according to their importance. In addition, it is another aim of the study to determine
the solution proposals for the elimination of these obstacles according to the level of importance.
As a result of the literature research conducted in this context, 8 blocking factors were determined
and these barriers were evaluated using the Entropy method. Again, 9 solution proposals
determined to overcome these obstacles were analyzed with the SWARA method and the
importance levels of the factors were determined. The findings show that financial constraints are
the most important obstacle to sustainable production. Again, the results showed that the strong
implementation of the legislation and the enactment of supportive laws for sustainable
production is the most important solution.
Keywords: Sustainable Production, Entropy, Swara.
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Endüstri 4.0’ın Etkisiyle Gelişen Lojistik 4.0: Sistematik Bir Literatür İncelemesi
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Özet
Pazarlarda değişen ve gelişen müşteri gereksinimiyle karşı karşıya olan işletmeler, aynı
zamanda günümüz endüstrisinde temel değişikliklere sebep olan küresel rekabetle de karşı
karşıyadırlar. İşletmelerin, rekabet koşulları ve üretimdeki zorluklar gibi sorunlarla başa
çıkmalarının temel çözüm yollarından biri Endüstri 4.0’dır. Yakın geçmişte yaşanılan dijital
dönüşüm, Endüstri 4.0’a geçiş için önemli bir zemin hazırlamıştır. Özellikle lojistik sektörü olmak
üzere diğer sektörleri de etkisi altına alan Endüstri 4.0, otonom ve akıllı sistemlerden oluşan
Lojistik 4.0’ın oluşum ve gelişimine olanak sağlamıştır. Endüstri 4.0’ın devamında doğan ve
gelişen Lojistik 4.0’ın önemli konuları arasında güvenlik, erişim kolaylığı, hızlı bilgi işleme vb.
bulunmaktadır. Lojistik 4.0’ın işletme içindeki ve dışındaki tüm süreçleri kontrol ederek
bütünleştireceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı literatür taraması olup; bu çerçevede
gerçekleştirilen literatür çalışmalarını inceleyerek öncesinde Endüstri 4.0’ın ortaya çıkışını ve
lojistik sektörüne etkisini, sonrasında ise Lojistik 4.0’ın ortaya çıkışını, bileşenlerini, teknik
unsurlarını açıklamaktır. Kavramsal çerçeve niteliğindeki çalışma; işletmelerin lojistik görevlerini
daha etkin şekilde yerine getirmeleri, teknolojileri ve gelecekteki stratejileri doğru belirlemeleri
ve mevcut ile gelecekteki talepler için yeni teknolojik çözümleri geliştirmeleri adına
kullanılabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Lojistik 4.0, Endüstri 4.0, Sistematik Literatür Taraması
Logistics 4.0 That İs Developed by the İnfluence of İndustry 4.0: A Systematic Literature
Review
Abstract
Businesses face changing and developing needs of customers in the market, and at the same
time face global competition that is causing fundamental changes in today's industry. One of the
solution methods of coping with challenges such as competition conditions and difficulties in
production is Industry 4.0 for businesses. The digital transformation experienced in the recent
past has prepared an important foundation for the transition to Industry 4.0. Industry 4.0, which
affects other sectors, especially the logistics sector, has enabled the formation and development
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of Logistics 4.0, which consists of autonomous and smart systems. Security, ease of access and fast
information processing are some of the important issues of Logistics 4.0 which was born and
developed in the continuation of Industry 4.0. It is thought that Logistics 4.0 will integrate all
processes inside and outside of the enterprise by controlling them. The aim of this study is
literature review and explains the emergence of Industry 4.0 and its effect on the logistics sector,
and then the emergence of Logistics 4.0, its components and technical elements, by examining the
literature studies carried out in this framework. The study, within the conceptual framework, will
be used for businesses to fulfill their logistics tasks more effectively, to determine the technologies
and future strategies correctly, and to develop new technological solutions for current and future
demands.
Keywords: Logistics 4.0, Industry 4.0, Systematic Literature Review
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Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi
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*Corresponding author: Ceren YEŞİLTUNA
Özet
Günümüzde sürdürülebilir politikalar çerçevesinde yürütülen iş süreçleri rekabet avantajı elde
edebilme noktasında işletmeler için stratejik bir araç konumuna gelmiştir. Bu bağlamda
sürdürülebilirliğin bir işletmenin fonksiyonları için ne kadar önem arz ettiği de karşımıza
çıkmaktadır. Sosyal, ekonomik ve çevresel dönüşüm süreçlerinin getirdiği sosyal sorumluluk,
çevre bilinci, iklim değişikliği vb. yenilikler sürdürülebilirlik kavramını ön plana çıkaran en önemli
etkenler arasında yer almaktadır. Tedarik zinciri yönetiminde de müşteri için değer üretebilmek
ve zincirin paydaşları arasında uzun vadeli stratejik ilişkiler kurabilmek adına işletmelerin
sürdürülebilir politikalar izlemeleri gerekmektedir. Tedarik zinciri yönetiminde sürdürülebilirlik
algısı üzerine kurulan alıcı-tedarikçi ilişkilerinin işletmelerin uzun vadeli strateji planlarının
performansını da arttırdığını söylemek mümkündür. Bütün bu durumlar sürdürülebilirlik üzerine
yapılan çalışmaların artmasına sebebiyet vermiştir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı
sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminin teorik çerçevesini ve bu alanda 2000 yılından
günümüze yapılan çalışmaları incelemektir. Çalışmada Web of Science veri tabanında yer alan
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi konulu 979 makale seçilen kriterler çerçevesinde
incelenmiş ve bibliyometrik analize tabi tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik
Zinciri Yönetimi
Bibliometric Analysis of Sustainable Supply Chain Management Studies
Abstract
Today, business processes carried out within the framework of sustainable policies have
become a strategic tool for businesses to gain competitive advantage. In this context, we see how
important sustainability is for the functions of a business. Innovations such as social
responsibility, environmental awareness, climate change, etc. brought by social, economic and
environmental transformation processes are among the most important factors that bring the
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concept of sustainability to the forefront. In supply chain management, businesses need to follow
sustainable policies in order to create value for the customer and to establish long-term strategic
relationships among the stakeholders of the chain. It is possible to say that the buyer-supplier
relations built on the perception of sustainability in supply chain management also increase the
performance of the long-term strategy plans of the businesses. All these situations have led to an
increase in studies on sustainability. In this context, the main purpose of the study is to examine
the theoretical framework of sustainable supply chain management and the studies carried out in
this field since 2000. In the study, 979 articles on Sustainable Supply Chain Management in the
Web of Science database were examined within the framework of selected criteria and subjected
to bibliometric analysis.
Keywords: Bibliometric Analysis, Sustainable Supply Chain Management, Supply Chain
Management
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Serbest Eczacıların Çatışma Yönetim Tarzlarının İncelenmesi: Adıyaman Örneği̇
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Özet
Bu çalışma, Adıyaman il ve ilçelerinde faaliyet gösteren serbest eczacıların birincil ve ikincil
çatışma yönetim tarzlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda, serbest
eczacıların çatışma yönetimi tarzlarının belirlenmesi için Thomas-Kilmann Çatışma
Envanteri’nden etik ilkeler doğrultusunda yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, anket
kullanılmıştır. Anket formları, Adıyaman il ve ilçelerinde basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle
ankete katılan 87 serbest eczacıya yüz yüze görüşme yoluyla uygulanmıştır. Verilerin analiz
aşamasında frekans analizi, normallik testi, güvenirlik analizi, ortalama analiz, tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) ve ki-kare testinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular
doğrultusunda, çatışma nedenleri arasında bilgi yetersizliği, iletişim sorunu ve muadil ilaç
konularının önemli bir yer tuttuğu gözlenmiştir. Bununla birlikte, araştırmaya katılan serbest
eczacıların yaşadığı çatışma düzeyleri ile ilgili, ortalama açısından en çoktan en aza olacak
şekilde, “hastalar ve/veya hasta yakınları, eczane personeli, rakip eczacılar, hekimler, ecza
deposu pesoneli, ilaç firması personeli ve diğerleri” olarak sıralandığı belirlenmiştir. Ayrıca,
serbest eczacıların çatışma yönetimi tarzları ile ilgili, ortalama değerler esas alınmış olup, en
çok uygulanan yaklaşımdan en az uygulanan yaklaşıma doğru, “kaçınma, uzlaşma, zorlayıcı
ve önleyici” şeklinde dört yönetim tarzının sıralandığı belirlenmiştir. Buna göre, serbest
eczacıların genellikle birincil çatışma yönetim tarzının “kaçınma”, ikincil çatışma yönetim
tarzının ise “uzlaşma” olduğu söylenebilir. Ayrıca, ki kare test sonuçlarına göre, serbest
eczacının kuşak durumu, cinsiyeti, iş deneyimi ve eczane personelinin eğitim durumu ile
yaşanılan çatışmanın sıklığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Diğer taraftan,
ANOVA sonuçları incelendiğinde, serbest eczacıların ortalama çatışma düzeylerinin serbest
eczacıların kuşak durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur (F3,83=2,943;
p<0,05). Buna göre, en yüksek çatışma düzeyinin Bebek Patlaması kuşağında, en düşük
çatışma düzeyinin ise Z kuşağında olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla, serbest eczacının kuşak
durumu gençleştikçe çatışma yönetim tarzının zorlayıcı tarzdan uzlaşma ve kaçınma tarzına
doğru kaydığı söylenebilir. Ancak, serbest eczacının önleyen çatışma yönetim tarzından da
uzak durduğu gözden kaçmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çatışma Yönetim Tarzları, Serbest Eczacılar, Adıyaman
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Özet
Sürdürülebilirliğin önemi, 90’lı yıllarla başlayan, 2000’li yıllarda devam eden ekonomik
krizlerin sonrasında işletmelerin yaşadığı buhranlar sonrasında anlaşılmıştır. İşletmeler bu kriz
ortamlarında varlıklarını devam ettirebilmek, amaç ve hedeflerini tutturabilmek, zorlu kriz
süreçlerini atlatabilmek amacıyla tüm paydaşlar nezdinde güçlü oldukları imajını vermek
amacıyla itibarlarını korumaya çalışmışlardır. İtibar, işletmelerin müşterileri, çalışanları,
tedarikçileri, hisse sahipleri ile kamuoyundaki görünümleri ve algılarının bütününü oluşturan bir
kavramdır. Bu yönüyle İtibar, işletmelere rekabet üstünlüğü ve toplum nazarında saygınlık
kazandıracaktır. İşletme nezdinde iyi itibarın kazanılmasının ise ancak iyi bir itibar yönetimi ile
olacağı açıktır. İtibarı iyi şekilde yöneten işletmeler, tüketicilerle daha hızlı bir iletişime geçerek
sadakat hissi ve marka bağımlılığını artırır, rekabet üstünlüğünü güçlendirir, kaliteli ve mutlu
çalışan kaynağına ulaşır. Böylece yüksek bir krediye sahip olarak sürdürülebilir başarıyı ele
geçirmiş olurlar. İşletmeler açısından itibar ve sürdürülebilirlik ilişkisi kapsamlı yapılan
çalışmalar, onların kriz zamanlarında nasıl bir yönetim sergileyecekleri, iletişimi nasıl
sağlayacakları ve ne tür politikalar izleyecekleri konularında da onlara yol gösterici olacaktır. Bu
analizde, destekleyici araştırmalar çalışması yapılmış ve veri toplama tekniği olarak belgesel
kaynak derlemesi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda ortaya çıkan sonuçlar,
sürdürülebilirliğin işletmeler için çok önemli olduğunu, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için
işletme itibarının oldukça değerli olduğunu ve bunun başarılabilmesi için itibarın başarılı bir
şekilde yönetilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: İtibar, İ̇tibar Yönetimi, Sürdürülebilirlik
An Analysis Study on Sustainability and Reputation Management
Abstract
The importance of sustainability has been understood after the economic crises that started in the
90s and continued in the 2000s, after the crises experienced by the enterprises. In order to
maintain their existence in these crisis environments, to achieve their goals and objectives, and to
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overcome difficult crisis processes, enterprises have tried to protect their reputation in order to
give the image that they are strong in the eyes of all stakeholders. Reputation is a concept that
constitutes the whole of the views and perceptions of enterprises, customers, employees,
suppliers, shareholders, and the public. In this respect, Reputation will give enterprises a
competitive advantage and prestige in the eyes of society. It is clear that gaining a good reputation
in the eyes of the enterprises can only be achieved with good reputation management. Enterprises
that manage reputation well communicate with consumers faster, increase loyalty and brand
loyalty, strengthen their competitive advantage, and reach quality and happy employee resources.
Thus, they have achieved sustainable success by having high credit. Studies conducted on the
relationship between reputation and sustainability in terms of enterprises will also guide them on
how they will manage in times of crisis, how they will communicate and what kind of policies they
will follow. In this analysis, supporting research studies were conducted and the documentary
source compilation method was used as the data collection technique. The results of the analysis
revealed that sustainability is very important for enterprises, enterprises reputation is very
valuable in order to ensure sustainability, and in order to achieve this, it is necessary to manage
reputation successfully.
Keywords: Reputation, Reputation Management, Sustainability.

38

International Sustainable Business and Economic Strategies Congress (10-11 Aralık 2021)
(Uluslararası Sürdürülebilir İşletmecilik ve Ekonomi Stratejileri Kongresi) 10-11 December 2021

Presentation ID / Sunum No = 24
Oral Presentation / Sözlü Sunum
ORCID ID: 1. Yazar: 0000-0003-2131-2305 2. Yazar: 0000-0003-2414-0713

Sürdürülebilirliğin ve Rekabet Avantajının Sağlanmasında Yalın Girişimciliğin
Önemi
Ece Koçak1
Öğr. Gör. Dr. Aybüke Yalçın2
1Ankara
2Ankara

Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Özet
Sürdürülebilirlik felsefesi, hem işletmeler hem de toplum içerisinde yer alan tüm bireylerin
doğal kaynak tüketiminde bilinçli olması gerektiğini savunmaktadır. Günümüzde ölçeği fark
etmeksizin, hedef kitlesindeki tüketicilere değer yaratmayı hedefleyen her bir üretim birimi
çevreye verdiği zararları gerek kamusal politikalar gerekse tüketici kitlesinin değerleri gereği
azaltma gereksinimi duymaktadır. Yalın girişimcilik, piyasa-ürün uyumunu sağlayabilmek
amacıyla ürün geliştirme aşamasında temelden karmaşığa doğru bir süreç izlemeyi
hedeflemektedir (de Faria, Santos & Zaidan,2021). Yalın üretim, hedeflediği tüketici grubunun
üründen beklentilerini öğrenerek ilerler. Böylece doğru tüketici kitlesine doğru ürün sunulmuş
olmakla birlikte, tüketicilerin beklentilerini karşılamayan ürünlerin üretilmesinde yaşanan
kaynak harcamasından kaçınılmış olunmaktadır. Tüketicilerin üründen beklentilerini dikkate
alarak ürün geliştirmeyi hedeflemesi, hem kaynak tüketimini azaltmakta hem de tüketicilerin
değer ve beklentilerine uygun bir ürün geliştirmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, çalışmanın
amacı, yalın girişim kavramının sürdürülebilirlik prensipleriyle ilişkisini ve rekabet avantajı
sağlamada girişimcilere sunabileceği katkıları ortaya koymaktır. Girişimciliğin temelinde hedef
kitlesinde yer alan tüketicilere değer sunabilmek için uygun işletme modelini uygulamayabilme
prensibi bulunmaktadır (Bortolini, Cortimiglia, Danilevicz & Ghezzi, 2018). Girişimler, hem yeni
bir ürünü pazara sunmaya hem de tüketicilerin ürün deneyimlerini ve bu üründen beklentilerini
analiz etmeye çalışırlar. Yalın girişimcilik, minimum uygulanabilir ürün (MVP) dizayn etmeyi ve
en az ölçüde kaynak kullanımıyla en fazla veriyi sağlayarak rekabet avantajı elde etmeyi hedefler
(Zhang,Niu,& Liu,2020). Uluslararası literatürde yer alan çeşitli çalışmalarda da sürdürülebilir
gelişme ile yalın uygulamalar ve girişimciliklerin ilişkisi ele alınmıştır (Zhang, Niu & Liu, 2020;
Baldassarre, Calabretta, Bocken & Jaskiewicz, 2017). Buna göre; sürdürülebilir gelişmenin
sağlanabilmesinde temelini Toyota’nın yalın üretim felsefesinden alan yalın uygulamaların
önemli bir rolü bulunmaktadır. Üretim sürecinde meydana gelen atıkların azaltılmasında ve
tüketicilere sunulacak değerin maksimize edilmesinde yalın girişimcilik metodolojisinin katkı
sunabileceği düşünülmektedir. Ek olarak, günümüz tüketicilerinin satın aldıkları ürünün kullanım
faydasından ziyade üretim sürecindeki çevresel faydasını da dikkate almaya başlamaları yalın
girişimleri çevresel duyarlılığı yüksek pazarlarda rekabetsel açıdan üstün konuma
getirebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Girişimcilik, Yalın Girişimcilik
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Özet
İnsani gelişmenin endeksi ilk olarak 1990 yılında Pakistanlı ekonomist Mahbub ul Haq
tarafından geliştirilmiştir ve 1993 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Gelişme Programında yer
almaktadır. İnsani gelişme endeksi ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kurumkuruluşlar, akademisyenler tarafından tartışılmaya başlandı. İnsani gelişme endeksi ile ilgili
birçok farklı endeks ve hesaplama bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler UNDP tarafından kullanılan
İnsani Gelişme Endeksi (İGE) kapsayıcılık ve bütüncül perspektif açısından daha fazla kabul
görmüştür. İnsani Gelişme Endeksi insanların yaşam süresi, okuryazar oranı, eğitim ve yaşam
düzeyi doğrultusunda hazırlanan bir ölçüm olup bir ülkenin gelişme durumunu göstermektedir.
İnsani Gelişme Endeksi ülkelerdeki üç ana gelişimi incelemektedir. Bunlar uzun ve sağlıklı bir
yaşam, bilgi ve makul yaşam düzeyidir. Birçok ülkede bu dönemde şirketler belli sürelerle
çalışanları işten çıkarmaya yöneltmiş, bu da tüketim ürünlerinin üretimini azaltmıştır. Ayrıca
gelirlerde düşmelere bu karşın sağlık harcamalarında ciddi artışlar olmuştur. Bu da hem bireyler
hem de ülkeler için ek bir maliyet oluşturmuştur. İnsanlar finansal olarak sıkıntılar yaşamaya
başlamıştır. Bu da üretici, tüketici ve diğer kesimlerin satın alma ve harcama davranışlarını
değiştirmeye başlamıştır. Çeşitli kısıtlamalar ve okulların kapatılması gibi alınan sağlık
önlemlerinin dolaylı harcamaları da arttırdığı ortaya çıkmıştır. Covid-19 döneminde sağlık
hizmetlerinde ciddi aksamalar olmuştur. İnsani gelişme ve diğer açılardan (insanın yaşama hakkı,
devletlerin birincil görevi gibi) bakıldığında bu dönemde ülkelerin gelişmişliği ikinci planda
kalmıştır. Endeks ölçümünde yer alan kişi başı milli gelir, okuryazar oranı çok düşük olan
ülkelerde Covid 19 virüsünden ölümlerin düşük olduğunu görmekteyiz. Eğitim, sağlık ve gelir
üzerinde meydana gelen olumsuzluklar insani gelişme endeksinin gerilemesine neden olmuştur.
Ayrıca ekonomilerdeki daralmalar ekonomik kazanımları azalttığı gibi sosyal kırılmaları da
arttırmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnsani Gelişme Endeksi, Covid 19 Salgını
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Possible Effects of the Covid 19 on the Human Development Index
Abstract
The human development index was first developed by Pakistani economist Mahbub ul Haq in
1990 and has been included in the United Nations Development Program since 1993. National and
international institutions-organizations and academics started to discuss the human development
index. There are many different indices and calculations related to the human development index.
The Human Development Index (HDI) used by the United Nations UNDP has gained greater
acceptance for its inclusivity and holistic perspective. The Human Development Index is a
measurement prepared in line with people's life expectancy, literacy rate, education and life level,
and shows the development status of a country. The Human Development Index examines three
main developments in countries. These are a long and healthy life, knowledge and a decent
standard of living. In many countries during this period, companies forced to lay off employees
for certain periods, which reduced the production of consumer products. In addition, despite the
decrease in incomes, there have been serious increases in health expenditures. This created an
additional cost for both individuals and countries. People started to experience financial
difficulties. This has begun to change the purchasing and spending behaviors of producers,
consumers and other segments. It has been revealed that health measures such as various
restrictions and the closure of schools also increase indirect expenditures. In this period, when
looked at from human development and other aspects (such as the right of people to live, the
primary duty of states), the development of countries remained in the background. We see that
deaths from the Covid 19 virus are low in countries with low per capita income and low literacy
rate. The negativities in education, health and income caused the human development index to
decline. In addition, the contractions in the economies not only reduced the economic gains but
also increased the social breakdowns.
Keywords: The Human Development İndex, Covid 19
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Özet
Dünyanın temel gündem konularından biri olan sürdürülebilirlik kavramı gerek akademik
alanda, gerekse özel sektör çalışmalarında önemi giderek artan bir konu haline gelmiştir. Konu ile
ilgili olarak pek çok alanda faaliyet gösteren birçok örgüt, toplumsal ve çevresel bağlamda
çalışmalar yapmakta, bu çalışmalara üniversiteler de destek vererek farkındalık oluşturduğu
gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, Yeşil Üniversiteler Sıralaması olarak ele alınan GreenMetric,
üniversitelerin sürdürülebilirlik programlarının ve üniversiteler tarafından oluşturulan
sürdürülebilirlik politikalarının içeriğini incelemek ve faaliyet alanlarını çıkarmak amacıyla
Endonezya Üniversitesi tarafından başlatılan bir çalışmayı ifade etmektedir. Bu çalışmanın temel
inceleme alanlarını iklim değişikliği, ulaşım, eğitim, su, atıklar ve altyapı alanında yapılan
çalışmalar oluşturmaktadır ve sözkonusu bu alanlarda ölçümler yapılmaktadır. Bu ölçümler,
üniversitelerin sürdürülebilirlik kapsamında yapmış olduğu eğitimler, araştırma faaliyetleri,
enerji verimliliği ve karbon ayak izi gibi çevresel konularda sorular sormaktadır. Çalışmada ele
alınan GreenMetric sistemi, üniversitelerin sözkonusu konulardaki başarıları ve performanslarını
değerlendirmekte, aldıkları puanlara göre üniversiteleri sıralamakta ve uyguladıkları ve
sürdürülebilirlik yöntemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda üniversiteleri teşvik
etmekte ve farkındalık oluşturmaktadır. Her sektör ve çalışma alanında önemi giderek artan
sürdürülebilirlik konusu yükseköğretim kurumları için de oldukça önemli bir yere sahiptir. Çeşitli
platformlar, üniversiteleri sürdürülebilirlik konusunda gösterdikleri çabalarına göre uluslararası
düzeyde değerlendirmekte ve izlemektedir. Bu noktada en önemli platform “Yeşil Ölçüm (Green
Metric)” sistemidir. Çalışmanın Amacı: Bu çalışmada öncelikle, sürdürülebilirlik kavramına kısaca
değinilerek sürdürülebilir üniversitenin tanımı yapılacak, sürdürülebilirlik konusunda
üniversitelerin yapmış olduğu çalışmalar, imzalamış oldukları protokoller ve bunların içerikleri
incelenecektir. Daha sonra sürdürülebilirlik konusunda üniversitelerin yapmış olduğu çalışmaları
değerlendiren “Yeşil Ölçüm (Green Metric)” sistemi detaylı olarak anlatılacak ve 2020 yılı
sonuçlarına göre dereceye giren üniversiteler ile Türkiye’den sıralamaya giren üniversitelerin
yaptıkları çalışmalar ele alınacaktır. Tasarım ve Yöntem: Çalışma nitel araştırma şeklinde, dizayn
edilmiş olup, ikincil kaynaklar üzerinden veri elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Yeşil Üniversite, Greenmetric.
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Hizmetkâr Liderlik Konusunda Ülkemizde Yazılan Tezlerin İncelenmesi̇
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Özet
Bu çalışmada hizmetkar liderlik alanında ülkemizde yazılan tezlerin incelenmesi
hedeflenmiştir. Çalışma amacına yönelik olarak, 24 adet erişime açık teze ulaşılmıştır. Ulaşılan
tezler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmaya dahil olan tezler, yayım yılları, enstitü
isimleri, anabilim dalları, tez türü, değişken sayısı, uygulama alanı, kullanılan ölçeklere göre
sınıflandırılmış ve değerlendirilmiştir. Frekans ve yüzde hesapları yapılmıştır. Elde edilen
sonuçlar doğrultusunda, hizmetkar liderlik konusundaki tezlerin sayıca en çok 2019 ve 2020
yıllarında; tezlerin en fazla Beykent, İstanbul Ticaret, Uludağ, Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri,
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde ve eşit sayıda olduğu; en çok Sosyal Bilimler Enstitüsü’de;
İşletme anabilim dalında olduğu belirlenmiştir. Tezlerin türüne göre, en çok yüksek lisans tezinin
yazıldığı; daha çok iki değişkenli tezlerin çalışıldığı, en çok öğretmenler üzerinde uygulama
yapıldığı ve en çok Van Dierendonck ve Nuijten (2011) tarafından geliştirilen, Duyan (2012)’ın
Türkçeye uyarladığı ölçeğin kullanıldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hizmetkar Liderlik, Hizmetkar Lider, İ̇çerik Analizi
The Evaluation of Theses Wrıtten in Our Country On Servant Leadership
Abstract
In this study, it was aimed to examine the theses written in our country in the field of servant
leadership. For the purpose of the study, it was reached to 24 open-access theses. These theses
were analyzed by content analysis method. Theses included to the study were classified and
evaluated according to publication years, institute names, departments, type of thesis, number of
variables, application area, scales used. Frequency and percentages were calculated. In line with
the results obtained, it was seen the highest number of theses in 2019 and 2020; the theses on
servant leadership are mostly seen in Beykent, İstanbul Ticaret, Uludağ, Eskişehir Osmangazi
Universitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü and also in equal numbers; mostly seen in Social
Sciences Institute; in the department of business administration as department. According to the
type of theses, it was determined that it was seen mostly master's thesis written; mostly bivariate
theses studied. It was determined that teachers sample were mostly prefered as application area
and also for the scale it was used mostly the scale developed by Van Dierendonck and Nuijten
(2011) and adapted into Turkish by Duyan (2012).
Keywords: Servant Leadership, Servant Leader, Content Analysis
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Özet
İşletmelerin sürdürülebilirliği sağlam temeller üzerine kurulmasına bağlıdır. Sağlam temeller
ise yapılacak olan araştırmalar ve bu araştırmalar sonucu elde edilen verilerin iyi analiz
edilmesiyle mümkün olacaktır. Özellikle kuruluş öncesinde yapılacak olan fizibilite analizi
sonucunda oluşturulacak olan iş planları veya fizibilite raporları büyük önem arz etmektedir.
KOBİ’lerin ülke ekonomisinde değeri ve önemi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen
gün artmakta buna paralel olarak devlet destekleri de her geçen gün büyümektedir. Ülkemizde de
KOBİ’lere yönetsel ve finansal destek sağlayan birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bunların
içinde en yaygın olarak bilineni KOSGEB’dir. KOSGEB bu konuda KOBİ’lere farklı destekler
sunmaktadır. Bu desteklerden biri de Girişimci Destek Programıdır. Girişimci desteğinden
faydalanmanın ön şartı KOSGEB tarafından verilen Girişimcilik Eğitimi’ni almaktır. Bu eğitimin
ana amacı yeni işletme kuracak olan girişimci adaylarına kuracakları işletmenin
sürdürülebilirliğini artırmak amacı ile “ben işletme kurmak istiyorum” düşüncesinden başlayıp
fiili olarak işletmenin kurulup faaliyete geçmesine kadarki süreç içerisinde nasıl bir araştırma
yapmalarıdır. Bu süreçte nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda eğiterek sonuçta doğru iş
fikri, doğru hedef pazar, doğru yer ve doğru zamanda işletmelerini kurmalarını sağlamaktır. Bu
çalışmanın amacı KOSGEB Girişimci Desteği kapsamında verilen Girişimcilik Eğitimi’nin
başlangıcından günümüze kadar geçirdiği evreleri ortaya koyarak genel bir değerlendirme
yapmaktır.
Anahtar Kelimeler: Yatırım, İ̇şletme, Kobi̇, Kosgeb, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, İ̇ş Planı

The Effect of KOSGEB Entrepreneurship Training Program on Sustainability of
Enterprises
Abstract
Sustainability of businesses depends on being built on solid foundations. Solid foundations will
be possible with the researches to be done and the good analysis of the data obtained as a result
of these researches. Especially the business plans or feasibility reports to be created as a result of
the feasibility analysis to be made before the establishment are of great importance. The value
and importance of SMEs in the country's economy is increasing day by day in our country as well
44

International Sustainable Business and Economic Strategies Congress (10-11 Aralık 2021)
(Uluslararası Sürdürülebilir İşletmecilik ve Ekonomi Stratejileri Kongresi) 10-11 December 2021

as in the rest of the world, and in parallel with this, supports of government are also growing day
by day. In our country, there are many institutions and organizations that provide managerial and
financial support to SMEs. The most widely known of these is KOSGEB. KOSGEB offers different
supports to SMEs in this regard. One of these supports is the Entrepreneur Support Program. The
prerequisite to benefit from entrepreneurial support is to take the Entrepreneurship Training
given by KOSGEB. The main purpose of this training is to conduct a research on the entrepreneur
candidates who will establish a new business, in order to increase the sustainability of the
business they will establish, from the thought of "I want to establish a business" to the actual
establishment and operation of the business. By training them on what they should pay attention
to in this process, it is ultimately to ensure that they establish their businesses in the right business
idea, the right target market, the right place and the right time. The aim of this study is to make a
general evaluation by revealing the stages from the beginning of the Entrepreneurship Training
given within the scope of KOSGEB Entrepreneur Support Program.
Keywords: Investment, Business, Sme, Kosgeb, Entrepreneurship Training, Business Plan
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Özet
Değişen rekabet koşulları, bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler karşısında işletmeler,
en önemli kaynağının eğitilmiş, geliştirilmiş ve işletme amaçlarına yönlendirilmiş işgücü
olduğunu anlamış ve kalifiye insan sermayesine daha fazla önem vermeye başlamıştır. Bu da
işletme içerisinde eğitime verilen önemi artırmıştır. Eğitim bütçelerine daha büyük pay
ayrılmasıyla birlikte eğitim planları daha detaylı hazırlanmaya başlanmış, en büyük rekabet
avantaj kalemlerinden birinin çalışanın sürekli eğitimi olduğu anlaşılmıştır. Keşifsel araştırma
yöntemlerinden vaka analizi sunularak yapılan bu araştırmada, Türkiye tekstil sektörünün öncü
markalarından LC Waikiki’nin kurumsal akademi çerçevesinde çalışanlarına yönelik uyguladığı
sürekli ve sürdürülebilir eğitim stratejileri ve sertifikasyon programları örneklerle anlatılmakta,
sürekli eğitimin işletme ortak amaçları doğrultusunda çalışan ve süreç verimliliğine etkisi
tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sürekli Eğitim, Mesleki Sürekli Eğitim, Sertifika Programları, Lc Waikiki

Business Management With Continuing Training and Development Center: Case of LC
Waikiki Certificate Program
Abstract
In the face of changing competitive conditions and rapid developments in information
technologies, businesses have realized that the most important resource is the trained, developed
and directed workforce. As a result, it started to give more importance to qualified human capital.
This has increased the importance given to education within the enterprise. With the allocation of
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a larger share to the training budgets, training plans have started to be prepared in more detail,
and it has been understood that one of the biggest competitive advantage items is the continuous
training of the employee. In this research, which is made by presenting a case study from
exploratory research methods, continuous and sustainable training strategies and certification
programs implemented by LC Waikiki, one of the leading brands of the Turkish textile industry,
for their employees within the framework of the corporate academy are explained with examples,
and the effect of continuous education on employee and process efficiency in line with the
common goals of the business is discussed.
Keywords: Continuing Education, Vocational Continuing Education, Certificate Programs, LC
Waikiki
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Özet
Artan nüfus, sanayileşme ve kaynakların tükenmesi gibi problemlerin de etkisiyle tüm dünyada
sürdürülebilir faaliyetler önem kazanmıştır. Literatürde, sürdürülebilir ürünlerin yeşil satın alma
niyetine katkısı ve yeşil marka sadakatine etkisi incelenmiştir. Tüketicilerin sürdürülebilir
çalışmalara karşı algısı olumlu olup, güven ve satın alma niyetine katkıları gösterilmiştir. Ancak
literatürde, sürdürebilirlikle ilgili birçok araştırma olmasına rağmen, tekstil sektöründe
sürdürülebilir ürünlerin, yeşil özgecilik ve güvenin bir arada incelenerek yeşil satın alma eğilimi
arttırdığı ve yeşil marka sadakatine katkı sağladığı incelenmemiştir. Çalışmamız, tekstil
sektöründe sürdürülebilir ürünlerin tüketicideki güven duygusunu ve özgecilik davranışı nasıl
etkilediğini incelemiştir. Bununla birlikte, bu çalışmada, tekstil sektöründe sürdürülebilirliğin
yeşil satın alma niyetine etkisi ve ardından da yeşil marka sadakatine etkisi araştırılmaktadır. Bu
bağlamda, araştırmamız interdisipliner bakış açısıyla yeşil özgecilik ve güven kavramlarının
tüketici davranışlarındaki yerini irdeleyerek, marka sadakati için katkı sunacaktır.
Araştırmamızda, çevrimiçi anket yöntemiyle veri toplanmış ve yapısal eşitlik modellemesi
kullanılmıştır. Yöneticiler için, öncelikli olarak tekstil sektöründe, sürdürülebilir ürünlerle sadık
müşteriler kazanmalarını sağlarken, akademik çalışmalarda da teorik bir boşluğu
doldurmaktadır. Ek olarak, tüketicilerin, tükenen kaynaklarla ilgili farkındalığını artırarak,
sürdürülebilir ürünlere ilgisini çekecek olup, çalışmamızın sosyal bir etkisi de olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Ürün, Yeşil Satın Alma, Marka Sadakati, Markaya Güven
How Trust Towards Green Textile Brands and Green Altruism Affect Green Brand Loyalty:
the Mediation Role of Green Purchase Intention
Abstract
Sustainable activities have gained importance all over the world with the effect of problems such
as increasing population, industrialization and depletion of resources. In the literature, the
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contribution of sustainable products to green purchasing intention and their effect on brand
loyalty have been examined. Consumers' perception of sustainable initiatives is positive, and their
contribution to trust and purchase intention has been shown. However, although there are many
studies on sustainability in the literature, it has not been examined that sustainable products,
green altruism and trust in the textile sector increase green purchase intention and contribute to
green brand loyalty. Our study examined how sustainable products in the textile sector affect the
consumer's sense of trust and altruism. However, in this study, the effect of sustainability in the
textile industry on green purchasing intention and then on green brand loyalty is investigated. In
this context, our research will contribute to brand loyalty by examining the place of green altruism
and trust in consumer behavior from an interdisciplinary perspective. In our research, data was
collected by online survey method and structural equation modeling (SEM) was used. It fills a
theoretical gap in academic studies, while ensuring that managers gain loyal customers with
sustainable products, primarily in the textile sector. In addition, our study will also have a social
impact, by raising awareness of depleted resources and attracting consumers' interest in
sustainable products.
Keywords: Sustainable Products, Sustainable Purchasing , Brand Loyalty, Brand Trust
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Abstract
Sustainability has emerged as a critical perspective over last decades. After the irrefutable
scientific evidences presented, climate change, pollution, biodiversity losses and degradation is
clearly observed and accepted by all humans. Apart, many governments had chosen to set goals
for sustainability. Marketing, focusing on human itself, could not ignore this trend and tried to
center it. As a result, a new perspective started to guide marketing; sustainability instead of
continuous consumption. This idea let to a new term called sustainable marketing. However,
focusing only on sustainability credentials instead of consumer needs results in sustainability
marketing myopia. Whilst sustainability offers good opportunities to companies for
differentiation in the marketplace, it can also put businesses at risk of stakeholders’ backlash
(Maxwell & Lyon, 2011). A very good example of sustainability marketing myopia can be Cola
Turka, a brand of Ülker. In this study, the writer takes the case of Cola Turka as a case study and
tries to explain steps of marketing decisions that let the brand to of sustainability marketing
myopia. Sustainability marketing involves building and maintaining sustainable relationships
with customers, the social environment and the natural environment (Belz, 2006). Thinking of the
marketing challenges of today, all businesses should find a way to transact sustainability to their
marketing ideas. The transition to sustainability marketing involves the integration of social and
environmental criteria into conventional marketing thinking and processes (Peattie & Belz, 2010,
p. 9) without neglecting all stakeholders. REFERENCES Belz, F.-M. (2006). Marketing in the 21st
Century. Business Strategy and the, 15(3), 139-144. Maxwell, J. W., & Lyon, T. (2011). Greenwash:
corporate environmental disclosure under threat of audit. Journal of Economics & Management
Strategy, 20, 3-41. Peattie, K., & Belz, F.-M. (2010). Sustainability marketing: An innovative
conception of marketing. Marketing Review St. Gallen, 27(5), 8-15.
Keywords: Sustainability Marketing, Marketing Myopia, Cola Turca, Ülker, Case Study, Turkey,
Sustainability Marketing Myopia
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Özet
Dünya kaynaklarının tükenmesi sorunu günümüzde önemli bir konudur ve iklim değişikliği de
bu konunun önemini daha da gündeme taşımıştır. Bilinç düzeyi artan tüketicilerin çevre
olaylarına yönelik gösterdikleri yüksek duyarlılık, sürüdürülebilirlik olgusu bağlamında
kaynakların dikkatli kullanımını tetikleyerek birçok bilim alanında tartışılmasına ve
araştırılmasına neden olmuştur. Sürdürülebilirlik, hem “üretim” hem de “tüketim”
alışkanlıklarında dönüşüm gerektirmektedir. Çevre bilinci farkındalığındaki artış, bireysel ve
kolektif hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz tüketim tercihlerimizin evrilmesinde oldukça
etkili bir güce sahiptir. Çevreye duyarlılık bilinci tüketicilerin temiz ve çevreci ürünleri talep etme
eğilimini hızlandırmıştır. Günümüz tüketicileri giderek daha sürdürülebilir çevre dostu
standartlara sahip ürünleri talep etmeye yönelmişlerdir. İşletmeler ise bu talebe yönelik çevre
dostu olarak tarif edilen çevreci ürünler üretmeye başlamışlardır. Tüketicilerin çevre dostu
ürünlere yönelmelerini etkileyen birçok faktör sayılabillir ancak çevreci tüketici davranışının
temelinde tüketicilerin kişisel değerlerinin öne çıktığının altı çizilmelidir. Bu çalışmada; güç,
evrenselcilik, hazcılık, başarı ve iyilikseverlik boyutlarından oluşan kişisel değerlerin çevre dostu
ürün sadakati üzerindeki etkisi ve çevreci tüketici davranışının söz konusu etki üzerindeki rolü
araştırılmıştır. Araştırmanın anakütlesini İstanbul ilinde yaşayan 18 yaş ve üzeri tüketiciler
oluşturmaktadır. Kolayda örneklem yöntemiyle ulaşılan 400 tüketici üzerine anket uygulanarak
yürütülen çalışmanın araştırma modelinin analizinde değişkenlerin birbirlerine olan etkileri
regresyon analiziyle test edilmiş olup elde edilen bulgulardan hareketle çevreci tüketici davranışı
üzerine çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Çevre, Çevreci Tüketici Davranışı, Kişisel Değerler, Çevre
Dostu Ürün.
Effects of Personal Values and Environmentalist Consumer Behavior On Environmental
Friendly Product Loyalty
Abstract
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The problem of depletion of world resources is an important issue today and climate change
has brought the importance of this issue to the agenda. The high sensitivity of consumers, with
the increasing consciousness, environmental events has triggered the careful use of resources in
the context of the sustainability phenomenon, and gave rise to many discussion and researched in
many scientific fields. Sustainability requires transformation in both “production” and
“consumption” habits. The increase in environmental awareness has a very effective power in the
evolution of our consumption preferences, which we determine in line with our individual and
collective goals. Environmental awareness has accelerated the consumers' tendency to demand
clean and environmentally friendly products. Businesses which are described as environmentally
friendly, on the other hand, have started to produce environmentally friendly products. There are
many factors that affect consumers' tendency towards environmentally friendly products, but it
should be underlined that the personal values of consumers come to the fore on the basis of
environmentalist consumer behavior. In this study, the effect of personal values consisting of
power, universalism, hedonism, success and benevolence on environmentally friendly product
loyalty and the role of environmental consumer behavior over the referred effect were
investigated. The population of the research consists of consumers aged 18 and over living in
Istanbul. In the analysis of the research model of the study, which was carried out by applying a
questionnaire to 400 consumers, which were reached by easy sampling method, the effects of the
variables on each other were tested with regression analysis, and various suggestions on
environmental consumer behavior were developed based on the findings.
Keywords: Sustainable Environment, Environmentalist Consumer Behavior, Personal Values,
Environmentally Friendly Product.
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Özet
Purpose – The purpose of this study is to develop a comprehensive understanding of Millennial
and Generation Z consumers’ behavioral intentions influenced by social media towards
purchasing environmentally sustainable apparel.
Design/methodology/approach – This is a theory-synthesized conceptual study based on the
normative conduct theory and the extant literature of environmental marketing.
Findings – Normative social influence promotes consumer's awareness of environmental ethics,
creates an aesthetic concept of sustainable apparel, and recognizes as a luxury trend, make the
word of mouth to the Eco-friendly brands and pro-environmental producers.
Originality/value – The findings are important for further studies on improving social media
marketing with Eco-friendly apparel and green fashion approaches. Theoretical and managerial
implications are discussed.
Anahtar Kelimeler: Consumer Behavior, Sustainable Apparel, Environmental Ethics, Social
İnfluence, Pro-Environmental Produce
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The Interactions of Exchange Rates and Some Selected Macroeconomic Variables: the
Case of Somalia
Abstract

The main target of this study is to investigate the long and short-run interaction between the
exchange rate and the selected macroeconomic indicators like the gross domestic product,
inflation rates, domestic investment, government spending, and the trade openness in Somalia.
The study covers 50 years ranging from 1970 to 2019 and applied various econometric techniques
to estimate the dynamic and the causal relationship between the said variables. At the outset, to
avoid being encountered in the problem of spurious regression, it has been tested the presence of
a unit root in the series using augmented Dickey-Fuller and the Phillips-Perron unit root tests.
After that, the autoregressive distributed lag models (ARDL) specified the autoregressive
distributed lag models and then followed by testing the causality using Toda-Yamamoto
techniques. As the ARDL bound findings depict, there’s a long-run relationship among the
analyzed series. The findings found a positive relationship between exchange rate and economic
growth. Likewise, the trade openness variable has been ascertained that it has a positive
relationship with exchange rates. A negative relationship has been observed between the
exchange and inflation rate. Similarly, according to the results of the ARDL, the same nexus is
found between domestic investment and the exchange rate. The government expenditure variable
was found to have a mixed impact on the exchange rate. Notably, the study revealed the negative
impact of the civil war, as it's likely to cause the exchange rates to depreciate against the US dollar.
According to the findings of the causality test, it has been observed one-way causal link ran from
the exchange rate to the whole variables in the analysis except the inflation variable, which had
the opposite causal relationship from inflations to exchange rate.
Keywords: Exchange Rate, Ardl Model, Macroeconomic Variables, Somalia.
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