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Özet
Yoksulluk, tüm dünya da var olan bir olgu olmasıyla en çok etkilenen dezavantajlı grup ise
çocuklardır. Ekonomik, sosyal, psikolojik açıdan çocuklar yoksul sayılabilmektedirler. Göç, hızlı
şehirleşme gibi değişkenler sebebiyle kırdan kente gelişin kentte açtığı yoksulluk çocuklar açısından
etkileri ağır olmaktadır. Çocukların yaşamı ile de birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Çalışmanın
amacı, kentsel yoksulluğun çocukların üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çalışma literatür taranarak
yapılmıştır. Elde edilen bulgular ise, Dünya ve Türkiye de kentlerde yaşayan çocukların yoksullukla
ağır şartlarda mücadele ettiği ve olumsuz sonuçları doğurduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, çocukların
kent yoksulluğu ile mücadele de devlet politikalarıyla desteklenmesinin gerektiği, kent düzenlerinin
daha yaşanabilir bir düzeyde olması gerektiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk Yoksulluğu, Kent Yoksulluğu, Göç
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Urban Poverty and Child Poverty

Abstract
The disadvantaged group, which is affected by poverty as a phenomenon that exists all over the world,
is children.It can be considered poor in terms of economy, social, and psychology. Variables such as
immigration and rapid urbanization are heavier in the dormitories of the countries where the arrival from
the rural to the city has been lost. It has brought many problems with the lives of children. The aim of
the study is to investigate poverty. The study was conducted by scanning the literature. If the available
evidence, the World and Turkey fought in the harsh conditions of poverty and living in urban areas it
has emerged as the negative lead. As an interview, the fight against faced urban poverty may also be
living in the bedside with state policies.

Keywords: Child, Child Poverty, Urban Poverty, Migration
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Özet
Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı ülkelerin kültür, gelenek ve inançlara göre farklılık
göstermektedir. Bu farklılıklar zamanla kadın ve erkek arasında sosyal sorunlar yaratmakta ve
eşitsizlikleri beraberinde getirmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadınların okullaşma,
eğitim, çalışma yaşamı ve siyasi hayata katılımları daha düşük düzeyde kalmaktadır. Küresel Toplumsal
Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi, kadınlar ve erkekler arasında sağlık, eğitim, ekonomi ve politika
alanlarındaki farklılıkların izlenmesinde bir pusula işlevi görmektedir. Küresel Toplumsal Cinsiyet
Eşitsizliği Endeksi, sağlık, ekonomik güçlendirme ve işgücü piyasası gibi temel göstergelere göre
ülkelerin cinsiyete dayalı eşitsizliklerinin ne yönde olduğunu ve yıllar içerisindeki değişimin daha iyi
anlaşılmasına olanak sağlayan önemli bir göstergedir. Çalışmanın amacı, Küresel Toplumsal Cinsiyet
Eşitsizliği Endeksi’nde ele alınan ülkelerin endeks sonuçları çerçevesinde Türkiye ile diğer gelişmiş ve
gelişmemiş ülkelerin değerlendirilmesidir. Teorik çerçevede ele alınan çalışmada özellikle UNDP,
OECD ve Dünya Ekonomik Forumu'ndan elde edilen veriler ve sonuçlar kıyaslamalı olarak
tartışılmıştır. Elde edilen endeks sonuçlarına göre, Türkiye’nin küresel anlamda cinsiyet eşitsizliğinin
en fazla olduğu ülkeler arasında olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi, Eğitim, İşgücüne Katılım, Politik
Güçlendirme, Türkiye
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An Evaluation On Turkey's Outlook in the Global Gender Gap Index

Abstract

Gender equality is based on countries' culture, traditions and beliefs diversity. These differences create
social problems between men and women over time and bring about inequalities. For gender inequality,
their participation in educational attainment, education, labour force and political empowerment remains
at lower levels. The global gender gap index functions as a compass in monitoring the differences
between women and men in health, survival, economy and politics. The global gender gap index is an
indicator that helps better understand what the gender gap are and changes within years, by health,
economic empowerment and labor market key indicators. The aim of the study is to evaluate Turkey
and other developed and emerging countries within the framework of the countries considered in the
global gender gap index. In the theoretical framework, especially UNDP, OECD and World Economic
Forum were examined and the results were evaluated comparatively. According to the index results
obtained, it is seen that Turkey is in the countries with the lowest global gender equality.

Keywords: Global Gender Gap İndex, Educational Attainment, Labour Force Participation and
Political Empowerment, Turkey
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Türkiye’de Demografik Dönüşümün İş Piyasasına Muhtemel Etkileri
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Özet
Yirminci yüzyılın ortalarında başlayan bir süreçle bütün gelişmiş ülkelerin ciddi bir demografik
dönüşüm yaşadığı görülmektedir. Bu ülkelere bakıldığında düşük doğurganlık oranları ile ortalama
yaşam süresinin yükselmesinin aynı dönemde yaşandığı görülmektedir. Kentleşme ve sanayileşme
fenomeni bütün dünyada ırk, dil ve din farkı gözetmeksizin aynı sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Bugün
için yaşlanma olgusu bütün gelişmiş ülkelerin kaçamayacağı bir noktaya gelmiştir. Yaşlanmanın ortaya
çıkardığı problemler sadece sosyal güvenlik sistemlerini değil iş piyasasını da etkilemektedir. Bu
bakımdan literatürde tartışılan konuların başında da gelmektedir. Türkiye’nin de demografik dönüşüm
kuramı çerçevesinde değerlendirildiğinde, demografik geçiş evresini tamamlamak üzere olduğu nüfus
göstergelerinden anlaşılmaktadır. Bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi doğum oranları süratle düşmekte
ve bunun tabii bir neticesi olarak yaşlı nüfus da artış göstermektedir. Yaşanan bu dönüşümün etkileri iş
piyasası üzerinde de açıkça görülmektedir. Özellikle iş piyasasında genç emek arzı azalmakta, bunun
yerine halen çalışma çağında olan 55-64 yaş iş gücünün ağırlığı artmaktadır. Nüfus profilinin yaş
bakımından değişimi iş piyasasını da etkilemektedir. Bu çalışmada da öncelikle Türkiye nüfusuna ilişkin
demografik trendler incelenecektir. Nüfusun mevcut durumu ve geleceğe yönelik trendler ele alındıktan
sonra, bu trendlerin mevcut iş piyasasında ortaya çıkarması, muhtemel değişim ve sorunlar ele alınarak
bunlara yönelik geliştirilmesi gerekli istihdam politikaların neler olabileceği Türkiye bağlamında
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Demografi, İş Piyasası, Yaşlı Nüfus, Yaşlanan İşgücü

-5-

Possible Effects of Demographic Transformation On Labor Market in Turkey

Abstract
It is seen that all developed countries have experienced a serious demographic transformation with a
process that started in the middle of the twentieth century. When these countries are analyzed, it is seen
that low fertility rates and an increase in average life expectancy are experienced in the same period.
The phenomenon of urbanization and industrialization produces the same results all over the world,
regardless of race, language, and religion. For today, the phenomenon of aging has reached a point where
all developed countries cannot escape. Problems caused by aging effect not only social security systems
but also the labor market. In this respect, it is one of the topics discussed in the literature. When evaluated
within the framework of demographic transformation theory, it is understood from population indicators
that Turkey is about to complete the demographic transition phase. As in all developed countries, birth
rates are rapidly decreasing and as a natural consequence of this, the elderly population also increases.
The effects of this transformation are clearly seen in the labor market. Especially in the labor market,
the supply of young labor is decreasing, instead, the proportion of the 55-64-year-old workforce, which
is still of working age, is increasing. The change in the population profile in terms of age also affects
the labor market. In this study, first of all, demographic trends regarding the population of Turkey will
be analyzed. After discussing the current situation of the population and future trends, the emergence of
these trends in the current labor market, possible changes and problems and the employment policies
that need to be developed for them will be discussed in the context of Turkey.

Keywords: Demography, Labor Market, Elderly Population, Aging Workforce
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Özet
Son birkaç dekatta bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla beraber insanların istek ve
ihtiyaçları da bu doğrultuda değişiklik göstermiştir. İnternet tabanlı teknolojik gelişmeler insanların
hayatlarını kolaylaşmış olup toplumlar için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Bu teknolojik
gelişmeler akıllı tarım, akıllı finans, akıllı lojistik, akıllı sağlık hizmetleri gibi çeşitli akıllı uygulamaların
geliştirilmesini sağlamıştır. Bu uygulamaların kullanım oranları katlanarak artış göstermiş ve hayatımıza
akıllı kavramını yerleştirmiştir. Bahsedilen bu uygulamaların hepsi için veri aktarımında güvenlik ve
gizlilik unsurları başlıca endişelerdendir. Bu akıllı uygulamaların güvenlik çözümü için yıllar içinde
çeşitli güvenlik çözümleri önerilmiş ve geliştirilmiş olsa da bu çözümler geleneksel ya da merkezi bir
mimariye dayanmaktadır. Tek bir otoriteye dayanan merkezi mimarideki kayıt teknolojileri verilerin
güvenliği ve bütünlüğü, ölçeklenebilirlik, izlenebilirlik ve şeffaflık konuları için yeterlilik
gösterememiştir. Bahsedilen bu sorunların giderilmesi için geliştirilmiş olan ve her kullanıcının aynı
zamanda veri sağlayıcı olduğu, herhangi bir otoriteye ihtiyaç duyulmadan verilerin dağıtık mimaride
tutulduğu blokzincir teknolojisi çözümlerden biri olabilir. Bireyler, şirketler ve ülkeler tarafından kabul
gören blokzincir teknolojisi ilk olarak bitcoin para birimiyle hayatımıza girmiştir ve günümüzde aktif
bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada hayatımıza bitcoin para birimiyle giren blokzincir
teknolojisinin kullanımının, sadece kripto para birimleriyle sınırlı kalmadığını, bu teknolojinin dış
ticaret işlemlerinde kullanımıyla gösterilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda blokzincir teknolojisinin dış
ticaretteki etkisi gözler önüne serilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Blokzincir, Dış Ticaret, Veri Tabanı, Tedarik Zinciri
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The Use and Effect of Blockchain Technology in Foreign Trade Transactions

Abstract
In the last few decades, with the spread of information and communication technologies, people's
requests and needs have also changed in this direction. Internet-based technological developments have
made people's lives easier and become an indispensable element for societies. These technological
developments have led to the development of various smart applications such as smart agriculture, smart
finance, smart logistics, and smart health services. The usage rates of these applications have increased
exponentially and have placed the concept of smart in our lives. Security and privacy aspects are the
main concerns in data transfer for all of these applications. Although various security solutions have
been proposed and developed over the years for the security solution of these smart applications, these
solutions are based on a traditional or central architecture. Recording technologies in the central
architecture based on a single authority have not been sufficient for the security and integrity of data,
scalability, traceability and transparency. One of the solutions is the blockchain technology, which has
been developed to solve these problems, where each user is also a data provider, and the data is kept in
a distributed architecture without the need for any authority. Blockchain technology, which is accepted
by individuals, companies and countries, first came into our lives with bitcoin currency and has been
actively used today. In this study, the use of blockchain technology, which entered our lives with bitcoin
currency, is not limited to only crypto currencies, it is tried to be shown by the use of this technology in
foreign trade transactions. At the same time, the effect of blockchain technology on foreign trade has
been revealed.

Keywords: Blockchain, Foreign Trade, Data Base, Supply Chain
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Türkiye’nin Cari Açık Sorununa Dış Ticaretin Etkisi ve İhracata Yönelik Politikalar
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Özet
1980 yılına kadar ithal ikameci politikaları benimsemiş, dışa kapalı bir ekonomiye sahip olan Türkiye,
1980 itibariyle tüm dünyada hâkim olmaya başlayan küreselleşme olgusunun da etkisiyle dışa açık bir
ekonomi haline gelmiştir. Bu yeni dönem ise kapalı ekonomilerde görülmeyen yeni bir sorunu yani cari
açık sorununu beraberinde getirmiştir. Cari açığı etkileyen birçok değişken vardır ancak ekonominin
dışa açılmasına paralel olarak artan ihracat ve ithalat, sorunun en önemli belirleyicileri olmuştur.
Türkiye’deki cari açığın temel nedeni; ithalattaki artışın ihracattan daha fazla olması yani bir dış ticaret
açığının söz konusu olmasıdır. Türkiye gibi üretimde dışa bağımlı ülkelerde, dış ticaret açığının
kapatılabilmesi için ithal edilen ürünlerin yurt içinde üretiminin yapılması, ihraç edilen ürünlerin
üretiminin desteklenmesi ve ihracatın özendirilmesi gerekmektedir. Karar organları bu kapsamda
ihracatı teşvik etmek amacıyla çok sayıda politika uygulamaya koymuştur. Bu çalışmada Türkiye’nin
1980-2020 yılları arasındaki cari açık ve dış ticaret rakamları incelenmiş, bu açığı iyileştirmek için
uygulanan ihracata yönelik politikalar açıklanmıştır. Çalışma sonucunda, dış ticaret ile cari açık arasında
pozitif bir korelasyon olduğu, dış ticaret dengesinde oluşan açığın/fazlanın cari açığı
arttırdığı/kapatmaya yardımcı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Cari Açık, İhracat, İthalat, Politika, Dış Ticaret Açığı
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Effect of Foreign Trade On Turkey's Current Deficit Problem and Export Oriented Policies

Abstract
Until 1980 having adopted import substitution policies and having a closed economy, Turkey became
an open economy with the effect of globalization, which started to dominate the whole world by 1980.
This new period brought about a new problem that is not seen in closed economies, namely the current
account deficit. There are many variables that affect the current account deficit, but the increase in
exports and imports parallel to the opening of the economy has been the most important determinants
of the problem. The main reason for the current account deficit in Turkey; The increase in imports is
higher than exports, that is, there is a foreign trade deficit. In countries that are dependent on foreign
production in production such as Turkey, in order to close the foreign trade deficit, it is necessary to
produce imported products domestically, to support the production of exported products and to
encourage exports. In this context, decision-making bodies have implemented many policies in order to
encourage exports. In this study, Turkey's current account deficit and foreign trade figures between 1980
and 2020 were examined, and the export-oriented policies applied to improve this deficit were explained.
As a result of the study, it is seen that there is a positive a correlation between foreign trade and current
account deficit, and the deficit / surplus in the foreign trade balance increases / helps to close the current
account deficit.

Keywords: Current Account Deficit, Export, Import, Policiy, Foreign Trade Deficit
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Özet
Pandemiden dolayı tüm dünyada ekonomik durgunluk ve gerilemeler yaşanmaktadır. Hem ülkelerin
birbiriyle olan ekonomik ilişkilerinin zayıflaması, hem de karantin uygulamaları bu durgunluğu daha da
tetiklemektedir. Resmi verilere göre 2020’de Kırgızistan ekonomisi %8,6 oranında gerileme yaşamıştır
ve aynı zamanda fiyatlar genel düzeyi %9,7’ye artmıştır. Tüm bunlar genel olarak insanların refah
düzeyini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, pandemi sürecinin uzaması gelecekle ilgili belirsizliklerin
devam etmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda hanehalkının tüketim ve tasarruf düzeyleri
değişmektedir. Bazı ülkeler üzerine yapılan uygulamalı çalışmalar pandemiden dolayı hanehalkının
likidite kısıtlılığına uğrayarak tüketimlerini azalttığını ve tasarruflarını artırdığını tespit etmiştir.
Kırgızistan’da pandeminin hanehalkına olan bu ve benzeri etkilerini incelemek amacıyla 2021 yılının
Şubat, Mart aylarında ülkenin tüm bölgelerinden katılımcılara online anket uygulanmış, toplam 450
civarında anket elimize ulaşmıştır. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların %35’i kendi çalıştığı yerde
işyerlerinin azaldığını, %47’si gelirlerinin düştüğünü, %30’u pandemiden dolayı borç aldığını, borç
alanların %45’i borcu günlük ihtiyaçları için kullandığını, %63’ü tasarruflarının azaldığını, %32’si
harcamalarının azaldığını, yaklaşık %33’ü tam tersine harcamarının arttığını belirtmişlerdir. Harcama
yapısına bakıldığında ise, sağlık, hijyen, gıda, iletişim hizmetleri harcamalarının genel olarak arttığı;
giysi, ulaşım hizmetleri, spor, güzellik salonu hizmetlerine olan harcamaların genel olarak azaldığı ve
beyaz eşya, eğitim hizmetleri harcamalarının genel olarak değişmediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bunlar
aynı zamanda ekonominin sektörlerine göre talepteki değişmelere de ipucu verebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisinin Etkileri, Ekonomik Etkiler, Covid-19 Pandemisi
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Economic Effects of Covid-19 Pandemic On Households in Kyrgyzstan

Abstract
Due to the pandemic, economic stagnation and recessions are experienced all over the world. The
weakening of the economic relations between countries and the quarantine measures further triggered
this stagnation. According to official data, the economy of Kyrgyzstan experienced a decline of 8.6% in
2020 and at the same time, the general level of prices increased to 9.7%. All of these factors negatively
affect people's welfare in general. In addition, the continuation of the pandemic process causes the
uncertainties about the future. As a result, the consumption and saving levels of the household are
changing. Empirical studies on some countries have found that households are faced to liquidity
constraints due to the pandemic and reduced consumption, while increased savings. In order to examine
these and similar effects of the pandemic on households in Kyrgyzstan, an online questionnaire was
applied to participants from all regions of the country in February and March of 2021, and a total of
around 450 surveys were reached. According to the results of the survey, 35% of the participants stated
that the workplaces decreased in their firms, 47% stated that decreased their income, 30% said that
borrowed due to the pandemic, 45% of the borrowers used the debt for their daily needs, 63% stated that
decreased their savings, 32% said that their expenditures decreased, on the contrary, approximately 33%
stated that their expenditures increased. Considering the spending structure, it is seen that health,
hygiene, food and communication services expenditures have increased in general; it has been concluded
that the expenditures on clothing, transportation services, sports and beauty salons generally decreased
and the expenditures for white goods and education services did not change. These may also give clues
to changes in demand according to the sectors of the economy.

Keywords: Effects of Covid-19 Pandemic, Economic Effects, Covid-19 Pandemic
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Özet
The article examines the impact of the COVID-19 pandemic on the socio-economic situation of the
Kyrgyz Republic. An analysis of the negative impact of the COVID-19 pandemic on the health of the
population was carried out on the basis of identifying the proportion of households in which at least one
of the household members was infected with COVID-19 or contracted pneumonia. The article analyzes
the macroeconomic development of the Kyrgyz Republic based on a study of the dynamics of the GDP
of the Kyrgyz Republic for 2012-2020, the consumer price index, the share of households reporting a
decrease in income, the level of poverty of the population, and the migration outflow of the population
from the Kyrgyz Republic. The article proposed the main directions of the socio-economic policy of the
Kyrgyz Republic.
Anahtar Kelimeler: Covıd-19 Pandemic, Macroeconomic Development, Gdp, Households,
Population İncome, Consumer Price İndex, Standard of Living, Poverty Level, Migration, Migration
Outflow.
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Özet
While Migrant workers contribute to growth and development in their countries of destination, the
marginalization of migrants at work, especially those in industries and occupations characterized by low
wages and low-skilled jobs, is critical for countries' domestic affairs and foreign policies. Many
significant migrant labor issues have been spotted and analyzed in today's era, and this analysis could
lead us to valuable conclusions regarding the issue. This study will focus on Turkish guest workers in
Europe, one of the many great examples, to better understand the issue. The year 2021 marked the 60th
anniversary of the Turkish migrants in Germany. After the Second World War, the European labor
market faced a shortage of labor due to the loss of young men of working age. To satisfy the growing
demand for labor, many countries, including Germany, found the solution in recruiting migrant workers.
In the 1960s, many migrant workers from Turkey came to Germany for temporary work. Germany, the
Netherlands, and Belgium have the highest Turkish populations in the European Union and have
managed differing incorporation models. Many motivating factors have contributed to the unflagging
numbers of Turks, such as the implementation of guest-worker programs, the reunification of families,
and microstructures within migratory chains. This analytical paper will analyze the journey of the
Turkish migrated labor, the challenges they faced, and their evolving process from being guest workers
to citizens.
Anahtar Kelimeler: Migrant Labor, Migrant Workers, Labor Migration, European Labor Market,
Turkey
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Özet
The Effect of the International Trade on Productivity in Sub-Saharan African Countries Amal Ali
Ahmed Istanbul Commerce University The effects of the international trade on the economic
productivity has been a hot topic in the literature that consists of conflicting theories from different
schools of economics. Despite the significant amount of the studies, the literature lacks the examination
of the topic for the case of African countries. This study examines the effect of international trade on
the productivity of eight sub-Saharan African countries for the period between 1990 and 2017 by using
data from Penn World Table and Word Bank Databases. As the analysis method, fixed effects model is
chosen with the diognastic tests within the concept of panel data analysis. The effect of the international
trade of total factor productivity is examined by using trade openness, export intensity, capital intensity,
exchange rate, and population as the explanatory variables. The findings indicate a significant negative
effect of trade openness, capital intensity and exchange rate and significant positive effects of export
intensity and population on total factor productivity.
Anahtar Kelimeler: Productivity, İnternational Trade, Africa
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The Effect of the International Trade On Productivity in Sub-Saharan African Countries

Abstract
The Effect of the International Trade on Productivity in Sub-Saharan African Countries Amal Ali
Ahmed Istanbul Commerce University The effects of the international trade on the economic
productivity has been a hot topic in the literature that consists of conflicting theories from different
schools of economics. Despite the significant amount of the studies, the literature lacks the examination
of the topic for the case of African countries. This study examines the effect of international trade on
the productivity of eight sub-Saharan African countries for the period between 1990 and 2017 by using
data from Penn World Table and Word Bank Databases. As the analysis method, fixed effects model is
chosen with the diognastic tests within the concept of panel data analysis. The effect of the international
trade of total factor productivity is examined by using trade openness, export intensity, capital intensity,
exchange rate, and population as the explanatory variables. The findings indicate a significant negative
effect of trade openness, capital intensity and exchange rate and significant positive effects of export
intensity and population on total factor productivity.

Keywords: Productivity, İnternational Trade, Africa

- 16 -

Makale id= 41
Sözlü Sunum

ORCID ID: 0000-0002-8409-7027

Altı Sigma Yaklaşımı: Dünyada ve Türkiye’deki Uygulamalardan Örnekler

Doç. Dr. Kasım Baynal1 , Dr. Gulnara Karadeniz2 , Ahmet Seyhan3
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, MYO, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü
3
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü
*Corresponding author: Gulnara KARADENİZ
1

2

Özet
Günümüz modern üretim sistemlerinde işletmeler için süreklilik çok önemlidir ve bu da israfın
önlenmesi, maliyetlerin kontrol altında tutularak minimize edilmesi ile sağlanabilir. Bu amaçla şirketler
çeşitli yalın üretim/yönetim araçlarını kullanmaktadırlar. İmha edici rekabet ortamında ayakta kalmak
ve bunun sürdürülebilirliği için işletmeler, Süreç Yönetimi odaklı çalışmalarını daha ön plana
çıkarmışlardır. Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemleri, Yalın üretim/yönetim ve Kaizen
gibi üretim ve yönetim sistemlerinde de süreç yönetimi ve iyileştirilmesi önemle vurgulanmakta ve
temel ilkelerden biri olarak ele alınmaktadır. Süreç iyileştirmenin en etkili yollarından birisi de dünyada
pek çok şirket tarafından uygulanmış ve etkinliği kabul edilmiş olan Altı Sigma yaklaşımıdır. Son 30
yıldır uygulanan ve zamanlarda daha da yaygınlaşan ve özellikle de dünyada birçok lider kuruluş
tarafından büyük projelerde uygulanmakta olan Altı Sigma yaklaşımı; üretimden personel yönetimine,
finanstan pazarlamaya şirketlerin her türlü sürecini daha verimli hale getirerek işletmelerin karlılıklarını
arttırmalarına ve büyümelerine etkili yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda araştırmada, Altı Sigma
yaklaşımı ana hatları ile ortaya konacak; yaklaşımın ana felsefesi, uygulama aşamaları anlatılacak;
Türkiye’de ve Dünya’daki belli başlı şirketlerde ulaşılan Altı Sigma yaklaşımının uygulama sonuçları
incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Altı Sigma, Etkinlik, Verimlilik.
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Six Sigma Approach: Examples of Applications in the World and in Turkey

Abstract
Continuity is very important for businesses in today's modern production systems, and this can be
achieved by preventing waste and minimizing costs by keeping them under control. For this purpose,
companies use various lean production / management tools. In order to survive in the destructive
competition environment and its sustainability, enterprises have emphasized their Process Managementfocused work. In production and management systems such as Total Quality Management, Quality
Management Systems, Lean production / management and Kaizen, process management and
improvement is emphasized and considered as one of the basic principles. One of the most effective
ways of process improvement is the Six Sigma approach, which has been applied and accepted by many
companies around the world. Six Sigma approach, which has been applied for the last 30 years and has
become more widespread in recent times, and especially applied by many leading organizations in the
world in large projects; By making all processes of companies from production to personnel
management, from finance to marketing more efficient, it helps businesses increase their profitability
and grow effectively. In this context, Six Sigma approach will be outlined in the research; The main
philosophy and application phases of the approach will be explained; Application results of Six Sigma
approach reached in major companies in Turkey and around the world are examined.

Keywords: Six Sigma, Efficiency, Productivity
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Özet
Rusya'da 1998 yılında bir döviz krizi yaşanmıştır ve bu krize benzer döviz krizlerinin, genellikle
büyük cari açıklar ve düşük döviz rezervleri gibi çeşitli ekonomik koşullardan kaynaklandığı
düşünülmektedir. Bu türden krizler, bazen yakın coğrafyadaki benzer krizler tarafından tetikleniyor gibi
görünseler de, esasen bu krizlerin yayılması tüm komşu ekonomileri etkilememekte, yalnızca krize karşı
savunmasız olanlarda kriz oluşmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada, Rusya ekonomisinin 1998
yılında bir döviz krizine karşı nasıl savunmasız hale geldiği anlatılmaya çalışılmış, kriz öncesi ülke
ekonomisinin içinde bulunduğu duruma ve krizin nedenlerine değinilmiştir. Daha sonra, kriz sırasında
yaşanan gelişmeler kronolojik olarak sıralanmış, bunlara paralel alınan önlemler betimlenmiş, bu süreçte
ülke makroekonomik verilerinde ve finansal piyasalarda yaşanan değişimler irdelenmiştir. Son olarak,
krizin etkileri üzerinde durulmuş, kriz sonrasında yaşanan gelişmeler ve sonuçları aktarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rusya Finansal Krizi, Döviz Krizi, 1998
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1998 Russian Financial Crisis- Causes, Effects and Consequences

Abstract
Russia went through a currency crisis in 1998 and currency crises similar to this crisis are generally
thought to be caused by various economic conditions such as large current account deficits and low
foreign exchange reserves. Although such crises sometimes seem to be triggered by similar crises in the
nearby countries, the spread of these crises does not affect all neighboring economies, but causes crises
only in those who are vulnerable to the crisis. In this study, it is tried to be explained how the Russian
economy became vulnerable to a currency crisis in 1998, and the situation of the country's economy
before the crisis. Then, the events during the crisis were listed chronologically, the measures taken in
parallel with these were described, and the changes in the country's macroeconomic data and financial
markets were examined. Finally, the effects of the crisis are emphasized and consequences of the crisis
are discussed.

Keywords: Russian Financial Crisis, Currency Crisis, 1998
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Özet
Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler para üzerinde de etkili olarak elektronik paranın ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Elektronik para, çok amaçlı, değeri önceden yüklenmiş ve elektronik cüzdan
olarak da nitelendirilen kart tabanlı ürünler ile bilgisayar üzerine ağ veya yazılım tabanlı ürünleri
kapsamaktadır. Elektronik para iletişim ve bilişim teknolojilerine dayanmakta, teknolojinin sürekli
değişimi ile elektronik paranın da değişimi devam edecektir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ticaret
sistemi, ödeme araçları da değişmiş, klasik sistemler yerini e-ticaret, e-finans, e-imza, e-sertifika, efatura, e-belge, e-beyanname, elektronik para gibi kavramlara yerini bırakmıştır. Elektronik paranın
kullanılmaya başlanması ile birlikte işletmeler nakit yönetimi konusunda yatırım karalarını daha hızlı
ve doğru şekilde alabilecek, karlı yatırım alanlarına yönelebilecek, yatırım fonlarını geleneksel
yöntemlere göre daha az maliyetler gerçekleştirebilecek ve bu sayede işletmenin piyasa değeri
yükselecektir. İşletme faaliyetleri sonucu elde edilen parasal değerler düzenli ve zamanında tahsil
edilmesiyle zaman kaybı azalacaktır. Tahsil edilen parasal değerler şirket kasalarında
tutulmayacağından işletmelerde yüksek miktarda nakit bulundurulmayacaktır. Çalışmada gelişen
teknoloji ile ortaya çıkan elektronik paranın nakit yönetim üzerindeki etkisi irdelenecektir. Bu bağlamda
elektronik paranın tanımı yapılacak temel kavramları ile ilişkilendirilecek ve sağladığı avantajların
yanında beraberinde getirdiği dezavantajlarda açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Elektronik Para, Nakit Yönetimi, Finansal Yönetim

Effects of Electronic Funds On Financial Management

Abstract
The improvisation in information technology affected the money and caused the electronic money to
show up. Electronic money covers the multiuse, preloaded, card based products which is also called
electronic wallet as well as network and software-based products on pc. As electronic money depends
on communication and in-formation technology, the change in technology will lead to a continuous
change in the electronic money. As the technology develoed, the commercial system and paying
equipments also changed and classical systems left its place to concepts e-trade, e-finance, e-signature,
e-certificate,e-bill, e-document, e-statement and electronic money. By the usage of wlecteonic money
comapnies will make quicker and accurate decisions on the cash management,they will be able to lead
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thwmselves to profitable investments and they will make their investment fon with the lesser cost than
the conventional methods which means that the value of the company will increase In this study the
influence of the electronic money, which showed up by thw improved technology, on cash management
will be evaliated. In this context the electronic money will be defined, related to the basic context and
the advantages as well as the disadvantages will be discussed

Keywords: Electronic Money, Cash Management, Commercial Management
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Özet
Funding of public health system in the Kyrgyz Republic under COVID-19 Damira Japarova KyrgyzTurkish University of Manas damirajaparova.manas.edu.kg COVID-19 has exposed many of
Kyrgyzstan's long-overdue health system problems. When Kyrgyz infected with coronavirus leaked into
the country from abroad, it turned out that the country is sorely lacking rapid tests and reagents for PCR
to detect COVID-19; medical workers on the front line were not provided with basic means of
protection. This was due to the fact that by the beginning of the epidemic, health care was in a situation
of chronic underfunding. Low wages have led to a massive outflow of healthcare staff to the near and
far abroad, which has led to overloading of the remaining staff. As a result, there are fewer and fewer
qualified medical workers in the country. Weak state financing of the health sector is accompanied by
an ineffective insurance system, a small number of hospitals, a lack of modern equipment, and a lack of
a production pharmacological base
Anahtar Kelimeler: Health Financing, Compulsory Health İnsurance, Salaries of Medical
Professionals, Primary Care Funding.
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Funding of Public Health System in the Kyrgyz Republic Under Covıd-19

Abstract
COVID-19 has exposed many of Kyrgyzstan's long-overdue health system problems. When Kyrgyz
infected with coronavirus leaked into the country from abroad, it turned out that the country is sorely
lacking rapid tests and reagents for PCR to detect COVID-19; medical workers on the front line were
not provided with basic means of protection. This was due to the fact that by the beginning of the
epidemic, health care was in a situation of chronic underfunding. Low wages have led to a massive
outflow of healthcare staff to the near and far abroad, which has led to overloading of the remaining
staff. As a result, there are fewer and fewer qualified medical workers in the country. Weak state
financing of the health sector is accompanied by an ineffective insurance system, a small number of
hospitals, a lack of modern equipment, and a lack of a production pharmacological base

Keywords: Health Financing, Compulsory Health İnsurance, Salaries of Medical Professionals,
Primary Care Funding.
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Özet
Sigorta sektörü bugüne kadar farklı aşamalardan geçerek uzun yıllar boyu gelişimini sürdürmüştür.
Günümüzde sigortacılık faaliyetleri insan yaşamının birçok alanını kapsamaktadır. Gelişmiş ülkelerde
sigorta sektörü finansal sistemde büyük öneme sahip olan ana unsurlardan biridir. Etkin sigorta sistemi,
ülkenin ekonomisinin gelişmesine büyük katkıda bulunmaktadır. Kırgızistan’da ise sigorta sektörü diğer
finansal kurumlara göre yeni yapılanmakta olan ve gelişme potansiyeli var sektör olarak sayılmaktadır.
Yapılan bu çalışmanın temel amacı, Kırgızistan sigorta sektörünün durumunu, gelişimini ve sorunlarını
incelemektir. Bu çalışmada Kırgızistan’da sigorta şirketlerinin 2019 ve 2020 dönemlerine ait verileri
analiz edilmektedir. Sonuç olarak, Kırgızistan’da sigorta sektörünün gelişebilmesi için halkı bu konuda
bilinçlendirmek ve etkin politikalar geliştirmek gerekmektedir. Ayrıca devlet ve sigorta şirketlerinin
ortak çalışması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Sigorta Sektörü, Finansal Kurumlar
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Status and Development of the Insurance Sector in Kyrgyzstan

Abstract
The insurance industry has gone through different stages and continued its development for many years.
Today, insurance activities cover many areas of human life. In developed countries, the insurance sector
is one of the main factors that have great importance in the financial system. Especially the effective
insurance system contributes greatly to the development of the country's economy. In Kyrgyzstan, the
insurance sector is considered as a newly structured sector with a potential for development compared
to other financial institutions. The main purpose of this research is - to examine the status of the
insurance industry in Kyrgyzstan. In this research, statistical data of insurance companies in Kyrgyzstan
for 2019 and 2020 periods are analyzed. As a result, it is necessary to raise awareness of the public and
develop effective policies in order to develop the insurance sector in Kyrgyzstan. In addition, it is
important that the state and insurance companies work together.

Keywords: Kyrgyzstan, Insurance Sector, Financial İnstitutions.
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Özet
Kurumlar faaliyetlerini doğru ve etkin bir şekilde yürütebilmek için seçmiş oldukları yönetici
profillerinin kuruma en maksimum düzeyde fayda sağlamalı ve kurumsal yönetişim ilkelerini de çok
doğru bir şekilde uygulayabilmelidir. Bankacılık sektörünün diğer sektörlerinden ayıran bir takım farklı
özellikle yönetici profillerinin olduğu bilinmektedir. Bankacılık yönetiminde özellikle personel
yönetimi ve işe alım prosedürlerini verimli ve etkin bir şeklide değerlendirmeli ve sonuçlandırmalıdır.
Mutlaka her işletmenin her kurumun amacı en iyi ve en donanımlı personeli seçmek ve kurumuna
kazandırmaktır. Seçilecek kişinin profili genel olarak personelin seçimi, değerlendirilmesi ve
geliştirilmesi için gerekli kriterleri sağlamalı ve bunun içinde sistemin istemiş olduğu bu kriterlerinde
sağlanmış olması gerekmektedir. Doğru yönetici seçimi bankanın iş akışını hızlandırmakla birlikte
verim ve maliyet açısından da oldukça fayda sağlanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı bankalarda yönetici
seçiminde kişilerin profilleri incelenirken iş faaliyetlerine etkisi, verimlilik, kurumsal yönetim ilkelerine
bağlılık gibi faktörler ön plana çıkmaktadır. Tüm kurumlarda olduğu gibi bankacılık sektörü özellikle
ülkelerin finans alanında temel dinamiklerinden olduğu için yönetici seçimi oldukça büyük önem arz
etmekte ve bankaya en yararlı personellerin seçimine büyük itina ve özen gösterilmelidir. Bu çalışmanın
amacı Kırgızistan’daki bankaların yönetici profillerinin bankacılık sektörüne olan etkileri araştırılacak
olup, seçilen belirli bankalardaki yöneticilere açık uçlu sorular sorulacak olup banka yöneticilerinin
vermiş oldukları cevaplar çalışmamızda aynen yer verilecektir. Daha sonraki aşamada ise verilmiş olan
cevaplar ayrıntılı bir şekilde yorumlanacak ve bankacılık sektörüne olan katkıları tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Finans, Bankacılık, Yönetici
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The Effects of Manager Profiles of Banks in Kyrgyzstan On the Banking Sector: A Research in
Bishkek

Abstract

n order to be able to carry out their activities correctly and effectively, the institutions should provide
the maximum benefit to the organization of the manager profiles they have chosen, and they should be
able to apply corporate governance principles very accurately. It is known that the banking sector has a
number of different features that distinguish it from other sectors. In banking management, especially
personnel management and recruitment procedures should be evaluated and finalized in an efficient and
effective manner. Absolutely, the aim of each institution is to choose the best and most equipped
personnel and to bring them in. The profile of the person to be selected must generally meet the criteria
for the selection, evaluation and development of the personnel and must meet these criteria requested
by the system. Choosing the right manager accelerates the workflow of the bank and provides a great
deal of benefit in terms of efficiency and cost. For these reasons, when examining the profiles of
individuals in the selection of managers in banks, factors such as their impact on business activities,
efficiency, adherence to corporate governance principles come to the fore. As in all institutions, since
the banking sector is one of the fundamental dynamics in the financial field of countries, the selection
of managers is of great importance and great care and attention should be paid to the selection of the
most useful personnel for the bank. The purpose of this study is to investigate the effects of the manager
profiles of banks in Kyrgyzstan on the banking sector, open-ended questions will be asked to the
managers of selected banks, and the answers given by the bank managers will be included in our study
exactly. In the next stage, the answers given will be interpreted in detail and their contributions to the
banking sector will be discussed.

Keywords: Finance, Banking, Manager
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Kovid-19 Salgının Dayanıklı Tüketim Malları Sektörü Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi:
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Özet
Kovid-19 salgını, dünya çapında benzeri görülmemiş ekonomik sıkıntılara yol açmaktadır. Kovid-19
salgınının kontrol altına alınması amacı ile uluslararası seyahat kısıtlamalarının kabul edilmesi, ülke
içinde kilitlenmelerin olması nedeniyle birçok sektörde ekonomik faaliyetler durma noktasına gelmesine
sebep olmaktadır. Bunun sonucu olarak firma iflasları ve iş kayıpları yaşanmaktadır. Bu çalışmada
Kovid-19 salgının dayanıklı tüketim malları sektöründeki ekonomik etkisi araştırılmaya çalışılmıştır.
Bu amaçla halka açık ve dayanıklı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren firmaların kovid-19
salgını öncesi ve salgın dönemi finansal performansı karşılaştırılmıştır. Finansal performansı
değerlendirmek amacı ile firmaların 2019/12 ve 2020/12 dönemlerine ait cari oran, aktif karlılığı, net
kar marjı, kaldıraç oranı ve aktif devir hızı oranları kullanılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki dayanıklı
tüketim malları sektörü bu salgından 2020 dönemi itibariyle olumsuz yönde etkilenmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Kovid-19 Pandemisi, Finansal Performans, Dayanıklı Tüketim Malları Sektörü
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Impact of Kovid-19 Pandemic On the Financial Performance of the Durable Goods Sector:
Evidence From Turkey

Abstract
The COVID-19 outbreak has caused in unprecedented economic difficulty worldwide. The adoption of
international travel restrictions and the lockdowns in the country to contain the spread of the COVID19 outbreak has brought much of economic activities to a standstill in many sectors. As a result, many
companies go bankrupt, and people lose their jobs. This study investigates the impact of Covid-19
pandemic on the durable consumer goods sector by comparing the financial performance of the firms
before and during Covid-19 pandemic period. The current ratio, return on asset, net profit margin,
leverage ratio, and asset turnover ratio of the companies are used to evaluate the financial performance
of the firms for the periods 2019/12 and 2020/12. The findings show that the durable consumer goods
sector was not adversely affected by the pandemic as of the 2020period.
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Özet
Borsa endeksinin seviyesini etkileyen temel unsurları ve bu faktörlerin yönünü ve etki derecesini
bilmek, yatırımcıların başarılı bir yatırım stratejisi oluşturmaları açısından büyük önem taşımaktadır.
Buna göre çeşitli ekonomik, politik ve psikolojik faktörlerin borsa endeksleri üzerindeki etkilerinin
incelenmesi araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Modern portföy teori altında hisse senedi fiyatlarını
belirleyen bazı modeller, sistematik risk faktörleri olarak kabul edilen makroekonomik değişkenleri
içerir. Çalışma, seçilen makroekonomik değişkenlerin BIST100 endeksi üzerindeki asimetrik etkilerini
bu açıdan değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için, Ocak 2012 ile Mart 2021 arasındaki
111 aylık veri setleri, önce Hatemi-J asimetrik nedenselliği ve ardından asimetrik etki-tepki
fonksiyonları ile analiz edilmektedir. Analiz sonucunda sadece dolar kuru değişkeninin pozitif
şoklarından BIST100 endeksinin olumsuz şoklarına doğru anlamlı bir nedensellik tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bıst100 Endeksi, Sistematik Risk, Makroekonomik Değişkenler, Asimetrik EtkiTepki Fonksiyonları
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Asymmetric Effects of Selected Macroeconomic Variables On Bıst100 Index

Abstract
Knowing the fundamental factors affecting the level of the stock market index and the direction and
influence degree of these factors are of great importance for investors to create a successful investment
strategy. Accordingly, the investigation of the effects of various economic, political, and psychological
factors on stock market indices attracts the attention of researchers. Some models that determine stock
prices under modern portfolio theories include macroeconomic variables considered as systematic risk
factors. The study aims to assess the asymmetric effects of selected macroeconomic variables on the
BIST100 index from this perspective. To achieve this goal, 111-month data sets between January 2012
and March 2021 are analyzed asymmetrically with Granger causality first and then asymmetric impulseresponse functions. As a result of the analysis, a significant causality was determined from only the
positive shocks of the dollar rate to the negative shocks of the BIST100 index.

Keywords: Istanbul Stock Exchange 100 Index, Systematic Risk, Macroeconomic Variables,
Asymmetric Impulse-Response Functions
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Özet
Sanayi devriminin başlangıcı ile birlikte hissedilir derecede ortaya çıkan çevresel tahribatın ileride
dünyayı getireceği nokta hükümetleri endişeye sevk etmektedir. Tahribatın giderilmesi ve yaşanabilir
bir dünyanın sağlanması için çevreye duyarlı projelerin desteklenmesi benimsenmiştir. Sürdürülebilir
kalkınmanın sağlanabilmesi için hemen hemen her sektörde çevreye duyarlı bir çerçeve geliştirildiği
gibi finans sektöründeki bu yönde değişim ve gelişimler de yeşil finansman olarak adlandırılmaktadır.
Çalışmada, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil finansman kavramlarına karşı akademik dünyada üretilen
bakış açıları ele alınarak literatürde yer alan güncel çalışmalar ve bulgularına değinilmiştir. Sonuç
kısmında ise, yeşil finansmanın yaygınlaştırılabilmesi için atılması gereken adımlara ilişkin öneriler
tartışılmış ve takip edilmesi gereken politikalara yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Yeşil Finansman, Çevresel Koruma
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Improvement of Sustainable Development and Green Finance Studies

Abstract
The point that the environmental destruction that emerged with the beginning of the industrial revolution
will bring the world in the future causes the governments to worry. It has been adopted to support
environmentally sensitive projects to eliminate the destruction and provide a livable world. To ensure
sustainable development, the environment-friendly framework has been developed in almost every
sector, and changes and developments in this direction in the finance sector are called green finance. In
the study, the perspectives produced in the academic world against sustainable development and green
finance are discussed, and current studies and findings in the literature are mentioned. In the conclusion
part, suggestions regarding the steps to be taken to popularize green finance are included.
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Özet
Küreselleşme ile birlikte artan ileri teknoloji kullanımı, sosyal ve ekonomik koşullardaki değişime
ayak uyduracak düzeyde bilgi ve teknolojiye hakim, kabiliyetli muhasebecilerin yetiştirilmesi ile
mümkün olabilecektir. Muhasebe eğitiminde teori ve uygulama birbirinden ayrılmaz bir bütünün
parçasıdır. İyi bir muhasebe eğitimi vermek yalnızca öğrencileri teorik bilgilerle donatmak anlamına
gelmemektedir. Öğrencilerin teorik bilgilerin yanında problem çözme zamanı etkin kullanma,
teknolojiyi çok iyi kullanma gibi yeteneklere de sahip olmaları istenmektedir. Gerek ön lisans olsun
gerekse lisans eğitimi olsun öğrencilere verilecek olan bilgilerin istenildiği zamanda, istenildiği yerde
ve istenildiği nitelikte elde ediliyor olması onu daha değerli hale getirmektedir. Bilgi teknolojisi araçları
bu değerli bilgileri ulaşmayı mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada KTMÜ İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
öğrencileri üzerinde bir araştırma yapılacaktır. Araştırmada öğrencilere açık uçlu sorular sorulacak olup,
derste öğrenmiş oldukları teorik bilgilerin uygulamada ne derece etkin kullanabilecekleri ve aynı
zamanda teknolojiyi derslerde ne kadar etkili öğrendikleri ve kullanabildikleri araştırılacaktır. Açık uçlu
sorularla aynı zamanda muhasebe paket programlarını ne derece etkin ve yeterli kullanabildikleri
araştırılacak olup öğrenci görüşleri çalışmada yer verilecektir
Anahtar Kelimeler: Muhasebe ve Finans, Teknoloji Kullanımı

- 35 -

The Effect of University Students' Use of Technological Products On Accounting and Finance
Courses: A Research On Ktmü Business Department Students

Abstract
The use of advanced technology, which has increased with globalization, will be possible with the
training of talented accountants who are competent in knowledge and technology to keep up with the
changes in social and economic conditions. Theory and practice in accounting education are part of an
inseparable whole. Providing a good accounting education does not only mean equipping students with
theoretical knowledge. In addition to theoretical knowledge, students are also expected to have skills
such as using problem solving time effectively and using technology very well. The fact that the
information to be given to students, whether they are undergraduate or undergraduate education, is
obtained at any time, at the desired place and in the desired quality makes it more valuable. Information
technology tools make it possible to access this valuable information. Bu çalışmada KTMÜ İ.İ.B.F.
İşletme Bölümü öğrencileri üzerinde bir araştırma yapılacaktır. Araştırmada öğrencilere açık uçlu
sorular sorulacak olup, derste öğrenmiş oldukları teorik bilgilerin uygulamada ne derece etkin
kullanabilecekleri ve aynı zamanda teknolojiyi derslerde ne kadar etkili öğrendikleri ve kullanabildikleri
araştırılacaktır. Açık uçlu sorularla aynı zamanda muhasebe paket programlarını ne derece etkin ve
yeterli kullanabildikleri araştırılacak olup öğrenci görüşleri çalışmada yer verilecektir.
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Zararlı vergi rekabetine yol açan en önemli etkenlerden biri vergi cennetleridir. Vergi cennetleri bir
taraftan ülkeler arası kalkınmışlık seviyelerinin giderilmesini, diğer taraftan uluslararası ilişkilerde
hukukun üstünlüğünün tesis edilmesini engellemektedir. Günümüzde, vergi cennetlerinde tutulan
toplam servetin 21 trilyon dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu sebeple, başta OECD ve
Avrupa Birliği olmak üzere çeşitli uluslararası örgütler, vergi cennetleri ve bunların neden oldukları
vergi rekabetiyle mücadele etmeye çalışmaktadır. Vergi cennetleriyle mücadelede en büyük engel ise,
bu tür bölgelerin büyük çoğunluğunun hegomonik ülkeler tarafından kontrol edilmesi ve hegomon
güçlerin sahip oldukları ayrıcalıkları terk etmek istememeleridir. Vergi cennetleri ve zararlı vergi
rekabetiyle mücadelede başarının temel şartı, dünya finansal hareketlilik haritasının çıkarılması ve
ülkeler arasında bilgi paylaşımının geliştirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılmasıdır. Ancak, vergi
cennetleri tarafından sağlanan finansal gizlilik ve müşteri sırlarının korunması gibi teminatlar,
uluslararası veri akışının önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Bu sorunun çözülebilmesi için vergi
cennetlerine yaptırım uygulamaktan başka çare yoktur. Diğer taraftan, söz konusu yaptırımların kim
veya hangi kuruluş tarafından tespit edilip uygulanacağı belirsizdir. Vergi cennetlerine karşı, ülkelerin
tek başlarına mücadele etmeleri mümkün olmadığına göre bu mücadeleyi yürütecek kabiliyet ve
kapasiteye sahip uluslararası yeni bir güç dengesinin oluşturulması gerekmektedir. Aksi halde, mevcut
hegomonik yapının vergi cennetleriyle samimi olarak mücadele etmesini beklemek büyük bir saflık
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vergi Cennetleri, Zararlı Vergi Rekabeti, Vergi Cennetleriyle Mücadele
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The Reasons for Failure in the Fight Against Tax Havens

Abstract
One of the most important factors leading to harmful tax competition is tax havens. Tax havens prevent
both the elimination of inequality in the development levels between countries and the provision of the
rule of law in international relations. Today, the total wealth held in tax havens, excluding real estate, is
estimated at around $21 trillion. For this reason, international organizations, such as OECD and
European Union, are trying to struggle against tax havens and the harmful tax competition they cause.
The biggest challenge in the fight against tax havens is that hegemonic countries control the majority of
tax havens and do not want to lose these privileges. The main way of success in combating tax havens
and harmful tax competition is mapping the global financial mobility and enhancing the regulations for
the international exchange of information between countries. However, principles such as financial
confidentiality and protection of customer secrets, guaranteed by tax havens, pose a serious obstacle to
the international data flow. To solve this problem, there is no solution other than imposing sanctions on
tax havens. On the other hand, it is unclear who or which organization will determine and implement
these sanctions. Since countries cannot fight against tax havens alone, it is necessary to establish a new
international balance of power with the ability and capacity to carry out this struggle. Otherwise, it
would be naïve to think that the current hegemonic structure will really struggle with tax havens.

Keywords: Tax Havens, Harmful Tax Competition, Fighting Against Tax Havens
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Özet
Исследование посвящено рассмотрению сущности платежной системы и ее инструментов в
современном аспекте предоставления в условиях вызовов пандемии Ковид-19. На основе
экономико-статистического анализа выявлены тенденции развития платежной системы в КР,
определены ее роль и значение в экономике КР. Изучено состояние нормативно-правовых актов,
регулирующих функционирование платежной системы в КР и меры направленные на
актуализацию рынка платежных инструментов, а также определены направления модернизации
безналичных платежных инструментов с учетом потребностей рынка и современной ситуации.
Рассмотрены направления улучшения технологии расчетов и платежей. Обоснована
актуальность и векторы расширения электронных денег в платежной системе КР, с целью
снижения уязвимостей экономики КР в условиях пандемии Ковид-19. Методы и инструменты
исследования: системный и ситуационный анализ, группировки и сравнения статистических
совокупностей, оценка динамики экономических показателей, обобщение и экспертные оценки.
Материалы, используемые в исследовании: отчетность НБКР и данные Национального
Статистического Комитета КР.
Anahtar Kelimeler: Пандемия, Экономика, Платежная Система, Платежные Инструменты Кр,
Электронные Деньги.
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Development of the Kyrgyz Payment System in the Context of the Covid-19 Pandemic.

Abstract
The research is devoted to the consideration of the essence of the payment system and its tools in the
modern aspect of providing services in the context of the challenges of the Covid-19 pandemic. Based
on the economic and statistical analysis, the trends in the development of the payment system in the
Kyrgyz Republic are identified, its role and importance in the economy of the Kyrgyz Republic are
determined. The state of regulatory legal acts regulating the functioning of the payment system in the
Kyrgyz Republic and measures aimed at updating the market of payment instruments are studied, and
the directions of modernization of non-cash payment instruments are determined, taking into account
the needs of the market and the current situation. The directions of improving the technology of
settlements and payments are considered. The article substantiates the relevance and vectors of the
expansion of electronic money in the payment system of the Kyrgyz Republic, in order to reduce the
vulnerabilities of the Kyrgyz economy in the context of the Covid-19 pandemic. Research methods and
tools: system and situational analysis, grouping and comparison of statistical aggregates, assessment of
the dynamics of economic indicators, generalization and expert assessments. Materials used in the study:
NBKR reports and data from the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic.

Keywords: Pandemic, Economy, Payment System, Payment İnstruments of the Kyrgyz Republic,
Electronic Money.

- 40 -

Makale id= 108
Sözlü Sunum

ORCID ID:

Stratejik Denge Arayışları; Orta Asya’da Çin ve Rusya

Öğr.Gör. Ubeydullah Şener1
1

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

Özet
Asya’nın en doğu kıyılarından başlayıp Asya, Avrupa ve Atlas Okyanusu’nun kıyılarını birbirine
bağlayacak olan Çin’in ‘’ Bir Kuşak Bir Yol (One Belt One Road, OBOR)’’ projesi, Küresel ekonomiyi
derinden etkilemesi beklenmektedir. Bir trilyon dolarlık yatırım ve yaklaşık üç milyar nüfusu
kapsayacak olan projenin hâlihazırda 65 ülkeden fazla üye sayısına ulaşılmıştır. Çin Devlet Başkanı Şi
Cinping tarafından 7 Eylül 2013 tarihinde ilk kez Kazakistan’ın Nazarbaev Üniversitesinde ilan edilmesi
Projenin Orta Asya için büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan Orta Asya ülkelerinin Çarlık Rusya
ile başlayan ilişkileri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği(SSCB) ile bütünleşen ve nihayetinde
Rusya Federasyonunun ‘’Avrasyacılık projesi’’ ile ticari, askeri ve askeri teknik işbirliği ile gelişerek
devam etmektedir. Çin ve Rusya Orta Asya’da güç ve nüfuz mücadelesi verirken aynı zamanda Batıya
karşı bir birleri ile yeni dostluk ve işbirliği anlaşmaları imzalamaktadırlar. Bu çalışmada; Çin ve
Rusya’nın Orta Asya ülkelerindeki nüfuz mücadelesi ve iki ülkenin bir biriyle olan dış politikası ele
alınmaktadır.
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Özet
Beşer olan insanın doğal ve sosyal dengede sağlıklı yaşamasının mühendisliği eğitim olarak
tanımlanmaktadır. Eğitim ilköğrenimde dil, tarih ve coğrafya şeklindeki kültür ile başlamaktadır.
Ortaöğrenimde daha çok bilgi ve üniversitelerde ise bilimdir. Tüm mesele kültür, bilgi ve bilim
aşamalarından geçmiş eğitimli insanların Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerinde bulunarak topluma katkı
sunmalarını arttırmaktır. Bunun için eğitim ile başlayan hayat boyu öğrenmenin Ar-Ge ve topluma katkı
şeklinde devam ettirilmesi gerekmektedir. Genellikle eğitimli insanlar eğitimci, eğitimci yazar,
araştırmacı, araştırmacı yazar ve danışmanşeklindehizmet sunmaktadır. Ancak Dünya’da araştırmacı
olarak çok sayıda hizmet sunan insan varken, araştırma sonuçlarının iş gelişmeyedönüştürülmesinde
yetersizlikler sözkonusudur. Tarihe bakıldığında toprak, su ve tohum ilişkisinin araştırılmasıyla tarım
keşfedilmiş, tarım devrimi olmuş ve tarım ekonomisi olarak ifade edilen dönemin yenilik ekonomisi
kapsamında milyonlarca iş geliştirilmiştir. Yine suyun ısıtılmasıyla ortaya çıkan buhar gücü sayesinde
buharlı makine keşfedilmiş, sanayi devrimi olmuş ve endüstri ekonomisi kapsamında yüzbinlerce iş
geliştirilmiştir. Günümüzde ise elektrik-elektronik devrimi ve endüstri 4.0 devrimi olarak iş geliştirme
devam etmektedir. İnsanlık tarihinde bugüne kadar dört devrim olmuş (tarım devrimi, sanayi devrimi,
elektrik-elektronik devrimi, endüstri 4.0 devrimi) ve bunlardaki Ar-Ge Proje İş GeliştirmeSüreç
Yönetimi ile ortaya konulan yenilik ekonomileri çok büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada; sosyoekonomik varlık olan kalp, kafa, kol ve kandan (4K) oluşan insanın duygu, bilgi, beceri ve yetkinliğini
geliştirerek sosyal, ekonomik ve çevresel dengede Ar-Ge Proje İş Geliştirme Sürecini yöneterek yenilik
ekonomilerini ortaya çıkarmanın usul ve esasları ele alınmaktadır. Usul olarak; dinle, konuş, oku, yaz,
hayal et ve keşfet aşamaları ele alınmıştır. Esas olarak; 4K, Optimizasyon + Otomasyon+ Objelerin
interneti + … analitiği ve sıfır atık yaklaşımında döngüsel ekonomi ile iş geliştirme için yedi kız kardeş
olarak ifade edilen işletmecilik fonksiyonları açıklanmıştır. Kültür, bilgi, bilim, teknoloji, yenilik ve
kalkınma sürecinin yönetim ve organizasyonu ile Birleşmiş Milletlerin Milenyum Hedeflerine katkı
sunulması hedeflenmiştir. Bunun için Ar-Ge Proje İş Geliştirme Süreç Yönetimi yapılarak teknoloji
üretilmesi, yenilikler yapılması ve toplumsal kalkınmaya katkı statik, dinamik, termodinamik ve
akışkanlar mekaniği evrelerinde incelenmiştir. Böylece bilimin fiziksel analiz, kimyasal analiz,
enstrümantal analiz ve duyusal analiz metotlarının Optimizasyon + Otomasyon+ Objelerin interneti +
… analitiğinde makine öğrenmesi ve derin öğrenmenin gerçekleştirilmesi ile ilgili önemli sonuçlar
ortaya konulmuştur. Sonuçlar bireyin, toplulukların ve toplumların öğrenen organizma olarak
psikomotor öğrenme ile başlayıp, kavram-kuram-analiz-sentez aşamalarından sonra Ar-Ge projeleri ve
iş geliştirme ile dev ekonomilere dönüşmeleri şeklindeki yenilik ekonomileri ortaya koymanın usul ve
esaslarının belirlenmiş olması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Tarım Ekonomisi, Sanayi Ekonomisi, Biyo Ekonomi, Döngüsel Ekonomi
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Process Management of Research &development and Innovation Economics

Abstract
Education described by K. Peker an engineering for health living of human being between natural and
social balance. Education mainly gets start with Culture that languages, history, and geography at
elementary school. Continue with Knowledge at Middle School and Science at universities as process
of Knowledge-Based Economic. The impacts of educated people that passes steps of culture, knowledge
and science expected to accelerates society development. It is important to create sustainability of
education with Research & Development and Outreach as lifelong learning. Educated people usually
serves as educator, educator columnist, researcher, researcher columnist, advisor in societies. There are
lack of transforming researches’ outputs into business development even though amount of researchers
in the World. Whenever researchers noticed the relationship within soil, water, and seed, the agriculture
explored and agricultural revolation creates agricultural economics as innovation economic where
million amount of business developed in the past. Similarly, whenever water heated by fire the output
become steam and the steam engine as industrial revolution that creates industrial economics as
innovation economic where hundreds of thousands business developed. Business development
continues in electrical-electronics revolution and industry 4.0 in the terms of industrial relations. Four
revolutions (agricultural revolution, industrial revolution, electrical-electronics revolution, and industry
4.0) occurred in the history of humankind and innovation economics that created by Process
Management of Research&Development Project and Business Development has been very important
issues. The objectives of this study to explain the method and basis ofProcess Management of R&D
Project Business Development during the four revolutions for innovation economics via focusing on
increasing feeling, knowledge, skill, and Competence as 4H (Heart, Head, Hand, Health) of human being
in the balanced social and economic environment. The process of listening, speaking, reading, writing,
imagine (dream), and explore (discover) has been taken account as basis where the analytical approach
that Optimization + Automation + Internet of Things (IoT) + … and 4K have been chosen methods with
zero waste circular economic and management functions as seven sisters in the study. The process
management of culture, knowledge, science, technology, innovation, and development will contribute
millennium goals. The process management of R&D Project and Business Development where the
stages of statics, dynamics, thermodynamics, and fluid mechanics examine creates technology
production, innovation, and society development.The outputs and outcomes of study are important for
machine learning and deep learning since physical analysis, chemical analysis, instrumental analysis,
and sensory analysis examine with analytical approach of Optimization + Automation + IoT. The
outcomes as descripting method and basis of R&D project and business development are valuable based
on learning organisms that person, communities, and societies in psychomotor level from beginning
with terms, theorems, analysis, syntheses and continuing with innovation economics
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Özet
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte en etkili olan şey tüketimin ve beraberinde de üretimin
çok hızlı artmasıdır. Üreticiler artık sadece kendi coğrafyalarına değil dünyaya üretmek hedefiyle
gelişiyorlardı. Bu durum sanayi devriminde makinelerin marifetiyle büyüme ve gelişmeyi sağlıyordu.
Üretim sistemleri gelişmiş seri üretim sistemiyle ekonomilerde üretim verimliliği en üst dereceye
çıkarma fırsatı yakalamışlardır. Büyük sermayeler ile kurulan dev işletmeler uzmanlaşma ile en iyiyi,
en ucuza üretme fırsatını kullanıyorlardır. Küçük işletmeler bu durumdan kısmen de olsa zarar
görüyorlar ve rekabet şansları olmuyordu. Bilgi ekonomisi döneminde esnek üretim sistemi ortaya çıktı.
Artık makineler programlar ile çok amaçlı kullanılabiliyor ve küçük kapasiteli üretim imkânı
sunulmuştu. Dev işletmeler ile rekabet eden küçük sanayi kuruluşları ortaya çıkmıştı. Bu bilginin
zaferiydi. Çünkü artık üretimde bilgi ön plandaydı. Üretim süreci bilgiye göre şekillenmişti. Bu durum
iş gücün de makinelerin bilgi ile değişimini getirmişti. Çok hızlı gelişen bilgi teknolojileri üretimin
öncüsü olmuştu. Kalifiye olmak için eğitimli olmak gerekiyordu. Eğitimli olanlar sürekli gelişen bilgiler
için kendilerine yatırım yapıp değişimi sağlayamazlarsa, kalifiye eleman olma özelliklerini
kaybediyorlar.
Anahtar Kelimeler: Beşeri Sermaye, İstihdam, İşsizlik, Teknolojik İşsizlik, Üretim
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Effects of Information Society and Human Capital On Employment

Abstract
The most effective thing in the transition from the industrial society to the information society is the
rapid increase in consumption and production. Manufacturers were now developing with the aim of
producing not only for their own geographies but also for the world. This situation provided growth and
development with the help of machines in the industrial revolution. Production systems have had the
opportunity to maximize production efficiency in economies with the advanced mass production system.
Giant enterprises established with large capitals use the opportunity to produce the best and the cheapest
with specialization. Small businesses suffered from this situation, albeit partially, and they had no
chance to compete. Flexible production system emerged in the information economy era. Machines can
now be used for multi-purposes with programs and small-capacity production was offered. Small
industrial establishments competing with giant businesses emerged. It was the triumph of knowledge.
Because now information was at the forefront in production. The production process was shaped
according to knowledge. This situation brought about the exchange of machines with knowledge in the
workforce. The rapidly developing information technologies had been the pioneer of production. To
qualify, one had to be educated. If the educated cannot invest in themselves for ever-evolving knowledge
and ensure change, they lose their qualifications as qualified personnel.
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Özet
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişip ilerlemesi, yıllar içerisinde üretilen bir bilginin artık
günümüzde günler hatta dakikalar içerisinde üretebilecek duruma gelmesini sağlamıştır. İletişim
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler akıllı telefonların ve internetin günlük hayatta sık kullanılmasını
sağlamıştır. Gün geçtikçe hızla gelişen ve değişen teknoloji ekonomik faaliyetlerin değişip internet
ortamına aktarılmasını sağlamıştır. İnternet iş ve sosyal hayatımızı dijital verilere dönüştürerek sanal bir
dünya yaratmış, iş akışı ve haberleşme sürecinde hem maliyet hem de çok büyük bir zaman tasarrufu
sağlamıştır. Günümüzde alışverişten, bankacılığa kadar birçok farklı alanda benzeri faaliyetlerin internet
üzerinden yapılması mümkündür. Internet’in sağlamış olduğu bu konfor bazı güvenlik zafiyetleri ve
verilerin çalınması gibi sorunları beraberinde getirmiştir. Bu zafiyet ve problemlerin önüne geçilmesi
adına Blockhain teknolojisinden önce geleneksel, merkezi mimari ve merkezi bir otoriteye bağımlı
çözümler üretilmiştir. Blockchain teknolojisinin altyapısı oluşabilecek güvenlik zafiyetlerine ve
güvenlik açıklarına karşı son derece korumalıdır. Bir ağ üzerinde şifrelenen verilerin yönetimini
sağlayan merkezi bir mimariye bağlı olmayan dağınık bir veri tabanı olmasından dolayı yaşanabilecek
sorunların çözülmesine etkin ve hızlı bir şekilde imkan sağlamaktadır. Sağladığı güvenli, şeffaf ve
minimum aracı alt yapısıyla gün geçtikçe birçok sektörün ve devletin dikkatini çekerek ilgi odağı haline
gelmiştir. İlk etapta çoğunlukla finansal araçları etkileyecek gibi görünse de, Blockchain teknolojisi
zaman içerisinde dijital veri olan her sektörü çağın gerekliliklerine uygun şekilde etkileyip adeta bir
dijital dönüşüm sağlayacaktır. Bu çalışmada, Blockchain teknolojisi ve altyapısı hakkında bilgi verilmiş
olup bu teknolojinin kullanım alanları ve ekonomideki dijital dönüşüme etkileri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Blockchain, Kripto Para Sistemleri, Veri Tabanı, Internet
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Blockchain Technology in Economics Effects On Digital Transformation

Abstract
The rapid development and progress of information and communication technologies has enabled the
information produced over the years to be able to be produced within days or even minutes today.
Developments in communication technologies have enabled the frequent use of smart phones and the
internet in daily life. The rapidly developing and changing technology has enabled economic activities
to change and transfer to the internet environment. The Internet has created a virtual world by
transforming our business and social life into digital data, saving both cost and time in the workflow
and communication process. Nowadays, it is possible to carry out similar activities in many different
areas, from shopping to banking, over the internet. This comfort provided by the Internet has brought
along some security vulnerabilities and problems such as data theft. In order to prevent these
vulnerabilities and problems, traditional, centralized architecture and solutions dependent on a central
authority were produced before Blockchain technology. The infrastructure of blockchain technology is
highly protected against possible security vulnerabilities and security vulnerabilities. Since it is a
dispersed database that is not connected to a central architecture that enables the management of
encrypted data on a network, it provides an effective and fast solution to the problems that may arise.
With the secure, transparent and minimal intermediary infrastructure it provides, it has become the focus
of attention by attracting the attention of many sectors and governments day by day. Although it seems
to affect mostly financial instruments at first, Blockchain technology will affect every sector with digital
data in accordance with the requirements of the age and provide a digital transformation over time. In
this study, information about Blockchain technology and infrastructure has been given and the usage
areas of this technology and its effects on digital transformation in the economy have been examined.
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Özet
As a multilateral initiative designed to serve as a global reserve asset, SDR has always raised
sustainability concerns. SDR’s restricted potential as a global reserve is often explained by its design
features. Firstly, as the SDR is a reserve asset rather than a currency, countries have to convert their
SDR holdings into reserve currencies to conduct international payments or make interventions in
markets. Secondly, its valuation is determined by a cumulative basket value of reserve currencies.
Therefore, the value of the SDR is tightly influenced by the exchange rate changes of these reserve
currencies. Thirdly, despite SDR is generally admitted as a mutual credit line that can be used by
developing countries in unconditional terms, major reserve-issuing economies exhibit reluctance to meet
such demand for their currencies originated by the rest of the world. Such an approach is explained by
domestic monetary policy restrictions as well as limitations on sustaining external sector balance in
these economies. Moreover, the political economy background of the SDR allocation coordination
challenges of economic policy objectives in advanced and emerging economies entail impediments for
SDR's potential in the global liquidity provision. Limited usage of the SDR relates to its perspectives
for use in financial and commodity markets. Financial markets still constraint enhancing of transactions
in SDR-denominated financial instruments. In the existing limited SDR-denominated financial market,
hedging and transaction costs outweigh the diversification benefits for most issuers and institutional
investors. Furthermore, the demand for SDR as a unit of account is dominantly shaped under the impact
of systemic factors and crises such as the collapse of the gold standard. Based on the aforementioned
challenges, the potential of the SDR to become a global reserve asset will likely continue to shrink in
light of current processes (e.g. increasing regional financial arrangements and digital currency
initiatives).
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Özet
2019 yılında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü kısa zamanda tüm dünyaya
yayılmıştır. Söz konusu salgın tüm ülkelerin makro iktisadi perfomansını derinden etkilemiştir. Covid19’un iktisadi etkileri sektörler ve ülkeler arasında önemli derecede hissedilmektedir. Pandemi sağlık
başta olmak üzere hayatımızın tüm alanlarını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Pandemiden
kaynaklanan negatif etkilerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması için ekonomiler koruyucu-önleyici
politikalar benimsemeye başlamışlardır. Ancak alınan tedbirlere rağmen Covid-19 dünya ekonomilerini
ciddi bir durgunluğa sürüklemeye devam etmektedir. Bu çalışmada Covid-19 döneminde Kırgızistan’da
döviz kurunda meydana gelen değişimlerin iktisadi büyüme üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaç
doğrultusunda söz konusu ülkenin 2018-2020 dönemine ait aylık verileri kullanılmıştır. İktisadi büyüme
ve döviz kuru değişkenleri Kırgız Cumhuriyeti Merkez Bankası veri tabanından temin edilmiştir.
Ampirik uygulamada Pesaran ve Shin (1999) ve Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilen
ARDL (Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model) sınır testi yaklaşımı uygulanmıştır. Bu yöntemin
diğer yöntemlere göre üstün yönleri bulunmaktadır. Bu yaklaşım gözlem sayısı az olduğu durumlarda
da etkin sonuçlar vermektedir. Bir diğer üstünlüğü serilerin aynı dereceden bütünlenen olmasını
gerektirmeyen yöntemdir. Dolayısıyla ARDL sınır testi çok sık kullanılan yöntem olarak karşımıza
çıkmaktadır. Elde edilen bulgular ışığında Kırgızistan’da Covid-19 döneminde döviz kurunun iktisadi
büyümeyi önemli düzeyde etkilediği söylenebilir. Araştırma bulgularının, Covid-19 döneminde döviz
kurunun ekonomik büyüme üzerindeki etkilerine ışık tutacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Döviz Kuru, Büyüme, Kırgızistan, Ardl Sınır Testi
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The Effect of Exchange Rate On Economic Growth During Covid -19 Period: the Case of
Kyrgyzstan

Abstract
The Covid-19 virus, which emerged in 2019 in Wuhan, China, has spread all over the world in a short
time. The pandemic has deeply affected the macroeconomic performance of all countries. The economic
effects of Covid-19 are felt significantly between sectors and countries. The pandemic continues to
negatively affect all areas of our lives, especially health. In order to reduce or eliminate the negative
effects caused by the pandemic, economies have started to adopt protective-preventive policies. Despite
the measures taken, it continues to drag the world economies into a serious recession. This study aims
to examine the impact of exchange rate on economic growth during the Covid-19 period in Kyrgyzstan.
For this purpose, monthly data of Kyrgyzstan for the period 2018-2020 were utilized. Economic growth
and exchange rate variables were obtained from the database of the Central Bank of the Kyrgyz
Republic. In the empirical analysis, ARDL (Autoregressive Distributed Lag) bound test approach
developed by Pesaran and Shin (1999) and Pesaran et al. (2001) was applied. This method has
advantages over other methods. It is possible to obtain effective results even in cases where the number
of observations is small. Another advantage of this method is that it does not require the series to be
integrated of the same order. Therefore, this ARDL bount test is the most frequently used method. In
the light of the findings, it can be said that the exchange rate significantly affected economic growth in
Kyrgyzstan during the Covid-19 period. Research findings are thought to shed light on the effects of
exchange rate on economic growth during Covid-19 period.
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Özet
Covid-19 Pandemisi ile ilgili Türkiye’de 2020 yılının Mart ayından itibaren sosyal tedbirlerin
alınmaya başlamasıyla birlikte makroekonomik göstergelerde etkisini hissettiren olumsuz gelişmeler
devlet bütçesine de yansımıştır. Sokağa çıkma yasaklarının, işyeri kapatmalarının veya iş
yavaşlatmalarının gerçekleştiği pandemi sürecinde özel sektörün neredeyse durma noktasına gelmesi
dolayısıyla, müteşebbislerin, serbest meslek erbabının, çiftçinin, çalışanların ve hanehalkının
mevcudiyetini, asgari gelir düzeyini ya da yaşam şartlarını sağlamak sosyal devletin görevleri
arasındadır ve bunu mevcut bütçe üzerinden yapacağı harcamalarla gerçekleştirmektedir. 2020 bütçesi
ile 2021 bütçesini farklı kılan husus, 2020 bütçesinin yapıldığı esnada Türkiye’de pandemi sürecine
henüz girilmemiş olmasıdır. Bundan dolayı hedeften sapmalar oldukça normal karşılanacaktır. Ancak
burada belirtmek gerekir ki 2020 bütçesinin hazırlık dönemlerinde Türkiye’de ekonomik daralma süreci
devam etmekte ve döviz kurlarıyla ilgili sorunlar yaşanmaktadır. 2021 bütçesi ise tamamen pandemi
süreci bütçesi olduğundan dolayı pandeminin bütün sonuçları göz önünde bulundurularak yapılan bir
bütçedir. Ancak pandeminin ne kadar süreceği belirsizliğini koruduğundan dolayı öngörülemeyen
harcamalar meydana gelebilmektedir. Çalışmanın amacı Covid-19 pandemi sürecinde bütçe gelir ve
harcamalarında hedeflerle gerçekleşmelerin bir karşılaştırmasını yapmak ve ne tür gelişmeler
yaşandığını araştırmaktır.
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Assessment of Turkey's Budget's Targets and Realizations in the Covid-19 Pandemic Process

Abstract
With the initiation of social measures regarding the Covid-19 Pandemic in Turkey since March 2020,
negative developments that have made their impact felt in macroeconomic indicators have also been
reflected in the state budget. It is among the duties of the social state to ensure the existence, minimum
income level or living conditions of entrepreneurs, self-employed, farmers, workers and households, as
the private sector has come to a standstill during the pandemic during which curfews, business closures
or business slowdowns took place and the state does this by spending on the current budget. What makes
the 2020 budget different from the 2021 budget is that the pandemic process was not yet entered in
Turkey at the time of the 2020 budget. Therefore, deviations from the target will be considered quite
normal. However, it should be noted here that during the preparation periods of the 2020 budget, the
economic recession process continues in Turkey and there are problems with exchange rates. The 2021
budget is entirely a budget for the pandemic process and is a budget made by considering all the
consequences of the pandemic. However, as it remains uncertain how long the pandemic will last,
unforeseen expenditures may occur. The aim of the study is to compare the targets and realizations in
budget revenues and expenditures during the Covid-19 pandemic process and to investigate what kind
of developments have been experienced.
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Özet
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını kısa sürede yayılarak Dünya Sağlık Örgütü
tarafından salgın ilan edilmiştir. Tarih boyunca salgınlar sadece insan sağlığını değil ekonomi, psikoloji
ve sosyoloji gibi alanlar üzerinde de olumsuz etkiler bırakmıştır. Dünya ekonomisini de olumsuz yönde
etkileyerek hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik yapılarından olumsuz etkilere
neden olmuştur. Çalışmada Covid-19 salgının gerek dünya gerekse Türkiye üzerindeki ekonomik
etkileri ele alınıp incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda daha çok veri analizi yapılmış ve uluslararası
kuruluşların yapmış oldukları çalışmalardan alınan veriler analiz edilerek ülkeler bazında
karşılaştırmalar yapılmıştır. Veri analizleri yapılırken, enflasyon, işsizlik, cari denge, reel GDP gibi
makro ekonomik göstergeler ön plana çıkmıştır. Analiz sonucunda 2020 yılında salgın hemen hemen
bütün ülkelerde olumsuzluklara yol açarken, IMF’in hazırladığı raporda 2021 yılından itibaren bazı
göstergelerde düzelme görülebileceği öngörülmektedir.
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A Comparative Evaluation of the Economic Effects of the Covid-19 Epidemic On Turkey and
Developed Countries

Abstract
Covid-19, which appeared in Wuhan, China first, spread over the world in a very short time and was
declared to be a global pandemic by the World Health Organization. Throughout the history, pandemics
have left negative impacts on not only the human health but also on fields such as economics,
psychology, and sociology. Having a negative influence on the world economy, they have led to
damaging effects on the economic structures of both the developed and the developing countries. In the
scope of the study, it has been aimed to analyse the effects of the Covid-19 pandemic on not only Turkey
but also the other world countries. In this context, a more comprehensive data analysis has been executed
by scrutinising the data attained form international institutions so as to make a comparison on the country
basis. While realising the data analysis, macro-economic indicators such as inflation, unemployment,
current account balance and real Gross Domestic Product have come into prominence. The results of
the analysis demonstrate the fact that the pandemic has led to problems in almost all countries, whereas
the IMF report envisages an improvement in some of the indicators beginning from 2021.
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Özet
2019 yılı aralık ayı itibariyle Çin’de başlayan ve kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya yayılan Covid19 salgını küresel ölçekte bir krize neden olmuştur. Öncelikli olarak sağlık sektöründe etkisini gösteren
bu kriz daha sonra ekonominin hemen hemen tüm alanlarında etkisini hissettirmiştir. Covid-19’un
ekonomi üzerinde oluşturduğu bu etki küreselleşmenin de etkisiyle tüm sektörler ve ülkeler arasında
hızla yayılmıştır. Dünya ülkelerinin genelinde yaşanan bu süreç Türkiye ekonomisi için 2020 yılı mart
ayı itibariyle geçerli olmaya başlamıştır. Türkiye’de ilk vakanın görülmesi ile beraber alınan koruyucu
ve önleyici tedbirler gereği hizmet sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde ekonomik faaliyetler
durma noktasına gelmiştir. Hane halkını ve firmaları korumak amacıyla ekonomik destekler
sağlanmasına rağmen ekonomik sorunların derinleşmesinin önüne geçilememiştir. Dış ticarette özellikle
ihracatın gerilemesine bağlı olarak yaşanan sıkıntılar, gelen turist sayısının azalması neticesinde seyahat
gelirlerinin düşmesi ve akabinde ekonomik büyüme oranlarının gerilemesi yaşanan ekonomik
sıkıntıların etkisini gösterme noktasında son derece önemlidir. Bir krizin ekonomi üzerindeki etkilerini
değerlendirme noktasında makroekonomik göstergeler önemli bir kaynaktır. Bu sebeple bu çalışmada
ekonomik büyüme, dış ticaret, istihdam verileri, enflasyon oranları, turizm gelirleri, bütçe verileri ve
ekonomik güven endeksi verileri gibi makroekonomik göstergeler dikkate alınarak Covid-19 salgınının
Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
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Effects of Covid-19 Outbreak On Turkish Economy: An Assessment Through Macroeconomic
Indicators

Abstract
The Covid-19 outbreak, which started in China as of December 2019 and spread all over the world in a
short time, caused a global crisis. This crisis, which primarily affected the health sector, later impacted
almost all areas of the economy. This effect of Covid-19 on the economy has spread rapidly among all
sectors and countries with the effect of globalization. This process, which is experienced throughout the
world, has started to be valid for the Turkish economy as of March 2020. With the first case seen in
Turkey, economic activities in all sectors, especially in the service sector, have come to a halt due to the
protective and preventive measures taken. Although economic supports were provided to protect
households and companies, the deepening of economic problems could not be prevented. The problems
experienced in foreign trade, especially due to the decline in exports, the decrease in travel revenues as
a result of the decrease in the number of tourists, and the subsequent decline in economic growth rates
are extremely important in showing the effect of the economic problems experienced. Macroeconomic
indicators are an important resource for evaluating the effects of a crisis on the economy. For this reason,
this study aims to examine the effects of the Covid-19 epidemic on the Turkish economy, taking into
account macroeconomic indicators such as economic growth, foreign trade, employment data, inflation
rates, tourism revenues, budget data, and economic confidence index data.
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Özet
Dijitalleşme ekonomiyi ve çalışma dünyasını değiştirmekte ve tüm ekonomik sektörleri
etkilemektedir. Bu değişimin teknik temeli yeni teknolojilere dayanmaktadır. Bu çerçevede
enformasyon ve iletişim teknolojileri, etkili ve güçlü bilgisayarlaşma ile ekonomideki ağ altyapısından
hareket edilmektedir. İlk başlangıç aşamasındaki dijitalleşme, daha çok devamlılık arz eden iş
süreçlerinin enformasyon ve iletişim teknolojileri yardımıyla otomasyona tabi tutulmasıdır. 2008
yılından beri hızlı bir şekilde ilerlemiş dijital değişim her alanda dijitalleşme sloganı altında devam
etmektedir. Yeni teknolojik gelişmeler bulut bilişim, mobil bilgi işlem, büyük veri analizi vb. gibi dijital
alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu yenilikler yeni üretim ve hizmet alanları ile yeni iş modellerini
etkilemektedir. Dijitalleşme yapısal değişimi ve ekonomik büyümeyi etkilemekte, iş dünyası için bir
şans yaratmaktadır. Bu amaç doğrultusunda devletin görevi hem iş dünyasına bu yeni teknolojileri
destekleyecek ortamı yaratmak ve hem de bürokratik engelleri ortadan kaldırmaktır. Özellikle kamunun
bu alandaki görevi cazip ekonomi politikası şartlarını sağlamak ve gelinen süreci kontrol etmekten
geçmektedir, yani devlet girişimcilik özgürlüğünü, yasal güvenliği, iyi eğitilmiş personeli, değişken iş
piyasasını, yüksek kaliteli altyapıyı, sürdürülebilir maliye politikasını, ılımlı vergi politikasını, güçlü
eğitim ve araştırma kapasitesini ve yüksek yaşam kalitesi ile bağdaştırmak zorundadır. Bu gelişmeler
ışığında ekonomide hızlı dijitalleşmenin sağlanmasıyla birlikte verimlik artacak, sanayicinin rekabet
gücünü yükseltecek ve yeni iş alanlarının yaratılmasına olanak tanınacaktır. Covid 19 pandemi krizi de
dijitalleşmeyi oldukça hızlandırmış ve yaşantımızın tüm alanlarını etkilemiştir. Konunun amacı iki tezde
yoğunlaşmaktadır: Tez 1. Dijitalleşme iş gücü piyasaları için kuantum sıçramasına yol açar. Çoğu
işyerlerinin kapanmasına rağmen bunların yerine yeni iş yerleri açılabilecektir. Tez 2. Ekonomi
politikası açısından bakıldığında dijitalleşme iktisatçılara karşı bir meydan okumadır. Dijitalleşme
ekonomide altyapının genişletilmesini sağlayacak, bürokrasinin azaltılmasıyla da ekonominin katma
değeri artacak, işgücünün bilişim teknolojileri alanındaki yeterlilik düzeyi gelişecek, bu alanda teşvik
ve vergi politikaları tekrar gözden geçirilmek zorunda kalınacaktır. Covid 19 Corona krizi bu gelişmeyi
daha da hızlandıracak ve ekonomi dijital cağa geçmiş olacaktır.
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Digital Technology and the Impact of the Covid 19 Epidemic On the Employment Market

Abstract
Digitization is changing the economy and the world of work. İt’s affecting all sectors of the
economy.This change is based on new Technologies. İnformation and communication Technologies are
being driven by the network infrastructure of the economy with effective and powerful computerization.
The initial start-up digitization is to automate more persistent business processes with the help of
information and communication Technologies. Rapidly advanced digital change since 2008 continues
under the slogan of digitizing every inland. New technological developments concentrate on areas such
as cloud computing, mobile computing, large data analysis, everything on the internet. These
developments affect new production and service areas and new business models. Digitalization affect
create structural change and economic growth and it is a change for the business World. The task of the
state in this direction is removing bureaucratic obstacles. İn the light of these developments, with the
rapid digitalization in the economy will increase the productivity and the competitiveness power of the
industrialists will be able to increase and new business areas will be created. İn particular, the task of
the government in this area is to provide attractive economic policy conditions and control of the
economic process, ie state entrepreneurship freedom, legal security, well-trained staff, variable labor
market, high quality infrastructure, sustanable fiscal policy, moderate tax policy, strong training and
research capacity and must provide high quality of life. In the light of these developments, by ensuring
rapid digitalization in the economy, productivity will increase, the competitiveness of the industrialist
will be increased and new business areas will be created. The intent of the subject is concentrated in two
theses: Thesis1. Digitization leads to quantum leap for labor market. Although many workplaces are
closed, new workplaces will be replaced. Thesis 2. From the economic policy point of view, digitization
is a challenge to economists. Digitalization will expand the infrastructure in the economy, reducing the
bureaucracy will increase the added value of the economy, the level of competence of the workforce in
the field of information technology will improve, and this field incentive and tax policies will have to
be revisited. Covid 19 pandemic crisis will also accelerate digitalization.
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Özet
Foreign direct investment and human capital are seen as an important factor of economic growth for
the host country, especially for developing countries. Although there are substantial evidence of the link
between foreign direct investment and economic growth in developing countries, and the link between
human capital and economic growth, there are few studies examining the impact of economic growth
and foreign direct investment on human capital. This article examines the impact of economic growth
and foreign direct investment on human capital in Turkey using annual data from 1985-2018. According
to the results obtained by the co-integration analysis economic growth and foreign direct investment are
statistically significant have positive effects on human capital in Turkey. With Granger causality
analysis based on the Vector Error Correction Model, we test both bivarite and multivariate causal
relationships by estimating a three-variable time series model. Our bivariate causality test results show
that foreign direct investment Granger causes human capital, while economic growth does not Granger
causes human capital. Our multivariate causality test also reveals that foreign direct investment and
economic growth together Granger cause the human capital.
Anahtar Kelimeler: Economic Growth, Foreign Direct İnvestment, Human Capital

- 59 -

Makale id= 105
Sözlü Sunum

ORCID ID:

Ekonomik Entegrasyon Ekseninde Dış Ticaret Politikası Açısından Avrasya Bölgesi
Ekonomilerine Bakış

Prof. Dr. Selahattin Sarı1
1

Beykent Üniversitesi

Özet
21. asırda uluslararası ticaret ekonomik bütünleşme ağırlıklı olarak gelişmektedir. Mevcut ekonomik
bütünleşmelere adeta alternatif bütünleşme hareketleri güncelliğini korumaktadır. Bunlardan Avrasya
bölgesi ülkelerini doğrudan ilgilendiren Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Bağımsız Devletler
Topluluğu Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Örgütü vs. gelişmeler ortaya çıkmıştır. Bu örgütlere üye veya üye
olma yolundaki ülkelerin dış ticaret açısından beklentilerinin gerçekleşme ihtimalleri nedir? Günümüze
kadar gelişme seyirleri amaca uygun gelişme göstermekte midir? Geleceğe yönelik muhtemel gelişme
süreci nasıl olacaktır? Değerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır.
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Özet
The impact of entrepreneurship on economy depends on factors such as type of entrepreneur activity
and gender composition. Despite the growing number of female-owned businesses, the number of male
entrepreuners are more than women across countries. There is a significant gender gap in starting
business in most countries, which explained by the institutional factors of the country. In Kyrgyzstan
economic participation of women is still low. The paper aims to analyze the gender differences in
entrepreneurship and investigate the impact of the political and economic crises on the level of women
entrepreunership in regions of Kyrgyzstan. By comparing results for different periods, this paper
explores the difference on profits of woman-owned businesses and problems for the operation,
inequality in access to economic opportunities between men and women entrepreuners. It builds on the
data Life in Trasition Survey for 2006, 2010 and 2016. The findings of the paper show that there are a
few gender differences in access to economic opportunities between men and women entrepreuners
across the regions. The paper shows the need to eliminate the regional economic differences, provide
technical assistance and the importance of establishing social and business networking platform for
women entrepreneurs, improve the access to credit, infrastructure and business environment.
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Özet
Bu sempozyum sunumu, tarih bilimine doğru yakınlaşarak iktisat tarihi biliminin doğuşunda
taraflardan birisi olan (diğeri tarihtir) klasik iktisadi düşüncenin (iktisat bilimi), ekonomi politik
önerilerinin uygulamadaki başarısızlıkları sonucunda ortaya çıkan teorik bunalımını, bazı ülkelerin 19.
yüzyıldaki ekonomik göstergelerinden hare-ketle ortaya koymak amacıyla kaleme alınmıştır. Sunumun
temel sorusu, iktisat teorisinin (düşüncesinin) tarih bilimine yakınlaşmak suretiyle iktisat tarihi biliminin
doğmasına neden olan dönüşümünde ekonomi politik önerilerinin başarısızlığının bazı Avrupa
ülkelerinin ekonomik göstergelerindeki yansımaları nelerdir ya da iktisat teori-sinin (klasik iktisadi
düşüncenin) uygulama alanındaki bahsedilen başarısızlıklarının izleri ekonomik göstergelerden
izlenebilir mi şeklinde formüle edilebilir. Söz konusu amaca ulaşmak ve soruları cevaplamak için 18.
yüzyılın ikinci yarısından 19. yüzyılın birinci yarısına kadar klasik iktisadi düşüncenin (teorinin)
özellikle rant, nüfus, ücret, ekonomik denge, ekonomik kriz ve gelir dağılımı konularındaki ekonomi
politik önerilerinin pratik dünyada uygulanması sonucunda uygulamaların ekonomik göstergelere nasıl
yansımış oldukları tespit edilecektir. Bu sunumun sonucunda elde edilmesi umu-lan muhtemel sonuç,
klasik iktisadi düşüncenin teorik önerilerinin pratikte uygulanması ile ABD, İngiltere, Fransa ve
Almanya gibi ülkelerde ortaya çıkan olumsuz sonuçların ekonomik göstergelere yansıdığı şeklindedir.
Anahtar Kelimeler: Iktisat Tarihi, Ekonomi Politik, İktisat Teorisi, Teorik Kriz
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Classical Economic Thought Crisis in the Birth of Economic History and the Reflection of This
Crisis On Economic Indicators

Abstract
This symposium presentation is penned with the aim of examining the economic indicators of certain
countries in the 19th century and thereby demonstrating the theoretical dismay of the classical economic
thought (the science of economics), which became one of the influential parties in the birth of the science
of economic history by drawing near to the science of history (the other party is history), caused by the
failure of the political economy recommendations in practice. The main question of the presentation can
be formulated as: What are the reflections of the political economy recommendations’ failure during the
transformation where economic theory (thought) caused the birth of the science of economic history by
drawing near to the science of history on the economic indicators of certain European countries? Or, can
the traces of economic theory’s (classical economic thought) said failures in the field of application be
tracked through economic indicators? In order to answer these questions and reach the goal of the study,
it will be established how applying the political economy recommendations of the classical economic
thought (theory) from the second half of the 18th century to the first half of the 19th century especially
regarding the issues of rent, population, fee, economic balance, economic crisis, and distribution of
income in the practical world was reflected on economic indicators. The anticipated and probable
conclusion of this presentation is that the negative results caused by the practical application of classical
economic thought’s theoretical recommendations in countries like the USA, England, France and
Germany were reflected on economic indicators.
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Özet
Küresel Kovid-19 Pandemi süreci, dünya genelinde önemli sosyo-ekonomik sorunları da beraberinde
getirmiştir. Bu sunumda küresel pandemi sürecinin, dünyanın ve başlıca ülkelerin ekonomik büyüme
oranları üzerindeki etkileri, verilerin yardımıyla değerlendirilecektir. Başlıca ülke ve ülke gruplarından
hareketle, 2020 ve 2021 yıllarında ülkelerin GSYH’leri yaşanan pandemi sürecinden nasıl etkilenmiştir?
sorusuna veriler yardımıyla yanıt aranmaya çalışılacaktır. Ayrıca Dünya Bankası, IMF ve OECD gibi
uluslararası iktisadi kuruluşların yayınlanmış oldukları güncel raporlardan yola çıkılarak ülkelere ait
beklenen ve öngörülen büyüme rakamları üzerinde durulacaktır. İlaveten bu kapsamda, küresel ve ulusal
ekonomileri iyileştirmek için uygulamaya konulan başlıca ekonomi politikalarına değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Küresel Kovid-19, Gsyh, Uluslararası İktisadi Kuruluşlar, Büyüme, Ekonomi
Politika
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Özet
Karşılıklı bağımlılığı artıran ve modernitenin önemli özelliklerinden olan küreselleşme, son üç
yüzyıldır iki ana etkiyle gerçekleşti; Batı'nın ekonomik (ve askeri) genişlemesi ve iletişimin
yoğunlaşması. Elektronik iletişimin yükselişi bu süreçleri hızlandırdığı gibi dijital çağın ortaya çıkışı
kişisel yaşamlarımızı da derinden yönlendirdi. Küreselleşme Gerçek mi, Yoksa Masal mı? Bu soruya
kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Çünkü ulaşım ve iletişimde yaşananları, sermayenin
hareketliliğini, küreselleşme kavramıyla açıklamak mümkün iken, emeğin yerel şartlara mahkum
edilmesini aynı kavram ile izah etmek mümkün değildir. Bundan dolayı küreselleşme bir yönüyle
gerçek, bir yönüyle gerçek dışıdır. Dünyamızın; global ekonomi, bilgi teknolojisi ve durmak bilmeyen
değişimin etkisine girdiği tartışmasız bir gerçek olmasına rağmen, bu değişimin yeni bir düzeni ortaya
çıkardığı noktasında ciddi tartışmalar var. İki kutuplu dünya düzeninin yıkılmasıyla meydana gelen
boşluk henüz doldurulamamış, tek kutuplu veya çok kutuplu dünya düzeni tartışmaları devam
etmektedir. Bu tartışmaları dikkate aldığımızda yeni gelişmelerin değişimi başlattığını fakat “düzen”
kuramadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bundan dolayı meydana gelen değişimi “yeni dünya
düzensizliği” olarak adlandırmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü düzen, belli yöntem, ilke
veya yasalara göre kurulmuş olan uyum, nizam, sistemdir. Bu bakış açısıyla gelişmeleri
değerlendirdiğimizde, değişimin ortaya çıkardığı şartların ışığında yeni dengeler sağlanmadan “düzen”
niteliğinin kazanılmayacağı açıktır. Kapitalizm, tarihsel olarak dönem dönem krizler yaşamış ve bu
krizler alınan tedbirlerle, verilen tavizlerle atlatılmış ve sistem ayakta tutulmuştur. Sosyalizmin
başarısızlığı alenen ilan edilirken, kapitalizmin kendi içinde evrim yaşayarak şartlara adepte olması
başarısız olmadığı anlamına gelmemektedir. İnsanlığı tahrip ederek yoluna devam eden kapitalizm,
aslında sosyalizmle aynı kaderi paylaşmaktadır. Her türlü devlet müdahalesinin “akıl dışı”, “popülist”
ve “verimsiz” olarak nitelendirildiği, güçlü Piyasa, küçük devlet ilkesinin eğemen olduğu, serbest
piyasanın her sorunu çözeceği ön görüsünün tartışılamadığı günleri de geride bıraktık. Covid-19
salgınıyla birlikte devletin piyasada yer almamasının yarattığı sorunları bizzat yaşayarak öğrendik.
Şimdi hangi devlet sorusuna cevap verme zamanıdır.
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Özet
Ekonomik büyüme, ülkelerin kalkınmasını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bununla birlikte,
ekonomik kalkınma kavramı içinde sadece ekonomik büyüme değil, aynı zamanda çok yönlü ulusal
kalkınmaya ilişkili bulunan ekonomik, politik, eğitimsel, kültürel ve toplumsal huzur faktörleri de
anlaşılmalıdır. Ama yine de yoksulluk insanlığın geçmişten bugüne en önemli sorunlarından birisi
olmuştur. Yoksulluğun çeşitli sınıflandırmaları vardır. Bu bağlamda açlık tehlikesinden ekonomik
yoksunluğa kadar pek çok sınıflandırma olabilir. Aslında psikolojik yoksunluk hali de ekonomik
yoksunluk açısından değerlendirilebilir. Bugün, yoksulluk en çok az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde görülmektedir. Bu bakımdan birçok Müslüman ülkede de yoksulluk görülmekte ve ekonomik
kalkınmadaki yetersizlik bunun temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda Müslüman ülkelerde yoksulluğu
azaltmak için uygun stratejilerin belirlenmesi öngörülmektedir. Bu ülkelerin ekonomik güçleri sınırlı
olduğu için en uygun kriterlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu
bağlamda adil bir ekonomik düzenin inşa edilebilmesi için yoksulluğun oluşum nedenlerinin tespiti ve
buna istinaden ekonomik refahın sağlanmasına yönelik sosyal ve ekonomik politikaların belirlenimi
gerekmektedir. Böylelikle bu konferans bildirisi Müslüman ülkelerdeki yoksulluğu azaltmak için
belirlenen uygun kriterlere göre optimal siyasi öneriler sunularak bitirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Kalkınma, Yoksulluk, İslam Ekonomisi, Ekonomik Eşitsizlik,
Ekonomi Politikası
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Determination of Criteria to Reduce Poverty in Muslim Countries

Abstract
Economic growth is one of the most important factors affecting the development of countries. However,
not only economic growth should be understood in the concept of economic development, but also
economic, political, educational, cultural, and social peace factors by which versatile national
development is referred. Nevertheless, poverty has been one of the most important problems of
humanity. There are various classifications of poverty. In this context, there may be many classifications
starting from the danger of hunger to economic deprivation. In fact, psychological deprivation can also
be evaluated in terms of economic deprivation. Today, poverty is most observed in underdeveloped and
developing countries. In this respect, poverty is also observed in many of the Muslim countries, and the
inadequacy of economic development is the basis of this. In this context, it is foreseen to determine
appropriate strategies to reduce poverty in Muslim countries. Because the economic power of these
countries is limited, determining the most appropriate criteria and evaluating them is of great
importance. In this context, in order to establish a fair economic system, it is necessary to trace the
causes of poverty and according to determine the social and economic policies aimed at ensuring
economic prosperity. Thereby, the conference paper will be concluded with optimal political
recommendations according to the most appropriate criteria to reduce poverty in Muslim countries.

Keywords: Economic Development, Poverty, Islamic Economics, Economic Inequality, Economic
Policy
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Özet
The main group of carriers of economic growth in Azerbaijan are the industries that play a locomotive
role in the restoration of economic turnover. The most important element in the organization and
expansion of the national economic turnover is the energy sector, which includes the production and
transportation of hydrocarbon resources. The oil and gas sector is an important determinant in justifying
high rates of GDP production in developing countries in general, and in countries undergoing serious
reforms in particular, due to a number of reasons, especially due to the dynamism and volatility of the
situation. In most cases, in the example of this sector, the radical change itself is considered a supporting
component of rapid growth.According to expert estimates, in the world practice, in developed countries,
which are oil and gas producers, the share of this sector in the structure of GDP is usually more than 2030%. In general, for such countries with a leading oil and gas industry, 20-25% of the relevant standard
is considered optimal. The successful implementation of the oil strategy in Azerbaijan over the last 2025 years has led to the creation of revenues that allow financing the development of areas that ensure
the sustainability of economic growth. Due to the rapid growth of the oil sector during this period, the
share of the mining industry in the structure of industrial production was traditionally high, and in 2019
it was 69.9%.The article assesses the role of the oil factor in the development of the Azerbaijani economy
over the past 20-25 years. One of the most important conclusions of the author is that the economic
potential created by the implementation of a well-thought-out oil strategy eliminates the possibility of
negative trends in the national economy in the near future.
Anahtar Kelimeler: Oil, Economic Growth, Sustainable Development, İnvestment, Real Sector
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Oil Factor in Economic Growth

Abstract
The main group of carriers of economic growth in Azerbaijan are the industries that play a locomotive
role in the restoration of economic turnover. The most important element in the organization and
expansion of the national economic turnover is the energy sector, which includes the production and
transportation of hydrocarbon resources. The oil and gas sector is an important determinant in justifying
high rates of GDP production in developing countries in general, and in countries undergoing serious
reforms in particular, due to a number of reasons, especially due to the dynamism and volatility of the
situation. In most cases, in the example of this sector, the radical change itself is considered a supporting
component of rapid growth.According to expert estimates, in the world practice, in developed countries,
which are oil and gas producers, the share of this sector in the structure of GDP is usually more than 2030%. In general, for such countries with a leading oil and gas industry, 20-25% of the relevant standard
is considered optimal. The successful implementation of the oil strategy in Azerbaijan over the last 2025 years has led to the creation of revenues that allow financing the development of areas that ensure
the sustainability of economic growth. Due to the rapid growth of the oil sector during this period, the
share of the mining industry in the structure of industrial production was traditionally high, and in 2019
it was 69.9%.The article assesses the role of the oil factor in the development of the Azerbaijani economy
over the past 20-25 years. One of the most important conclusions of the author is that the economic
potential created by the implementation of a well-thought-out oil strategy eliminates the possibility of
negative trends in the national economy in the near future.
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Özet
Bu çalışmada, 2005:Q1-2021:Q1 arasındaki dönemde Türkiye’de para talebi fonksiyonunu belirleyen
değişkenler ve para talebinin istikrarlılığı Johansen (1988) eş bütünleşme yöntemiyle incelenmiştir. Para
talebini etkileyen değişkenlerin doğru belirlenmesi para otoritelerinin karar alması için oldukça
önemlidir. Bu nedenle para talebi fonksiyonunu analiz etmek için dar ve geniş anlamda parasal büyükler
olan M1, M2, M3 ve gelir, faiz, enflasyon, döviz kuru değişkenlerini içeren çeşitli modeller tahmin
edilmiştir. Para otoriteleri bu bilgiler sayesinde ekonomide para balansları üzerinde kontrol sağlayarak
makroekonomik büyüklükleri etkilemektedir. Bu bağlamda, çalışmanın bir diğer amacı da ekonomik
karar birimlerinin para tutum davranışını etkileyen değişkenlerin belirlenmesidir. Ampirik analiz
sonucuna göre, para talebinin belirleyicileri gelir, faiz, döviz kuru ve enflasyon değişkenleridir. Yapılan
çalışmada, bu değişkenler arasında uzun dönemli bir eş bütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Ek olarak,
modelde kullanılan katsayılar istatistiki olarak anlamlı ve katsayı işaretlerinin teorik beklentilerle
uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Para Talebi, Para Politikası, Eş Bütünleşme Analizi
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Determination of Money Demand Function: the Case of Turkey

Abstract
In this study, variables that determine the money demand function in the period between 2005:Q12021:Q1 and the stability of Money demand have been analyzed by the Johansen (1988) cointegration
method. Accurate determination of the variables affecting money demand is crucial for monetary
authorities to take decisions. Therefore, in order to analyze the money demand function, various models,
including the narrow and broad monetary terms M1, M2, M3 and variables of income, interest, inflation
and exchange rate, have been estimated. Using this information, monetary authorities influence
macroeconomic magnitudes by controlling the money balances in the economy. In this context, another
aim of the study is to determine the variables that affect the money attitude behaviour of economic
decision-making units. According to the empirical analysis result, the determinants of the money
demand is found as income, interest, exchange rate and inflation variables. In the study, a long-term
cointegration relationship is found between these variables. Additionally, it is concluded that the
coefficients used in the model are statistically significant, and the coefficient signs are compatible with
theoretical expectations.
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Özet
The Effects of Income Inequality and Redistribution on the Economic Growth in Selected OECD
Countries Muna Mohamud Jama Istanbul Commerce University This study examines the effect of
income inequality and redistribution of income on economic growth in selected OECD countries by
using data from OECD Stats and Standardized World Income Inequality Database (SWIID) for the years
between 2001 and 2017. In this context, the effect of income inequality by using the Gini after tax and
transfers and the effect of redistribution by using both absolute and relative redistribution measures on
the per capita GDP growth are investigated by using a fixed effect model for 15 OECD countries. Two
different sets of different models are estimated that include absolute and relative distribution separately.
At the first stage, baseline growth model that includes GDP per capita income, population growth, gross
fixed capital formation as a proxy of physical capital and secondary school enrolment as a proxy for
human capital is estimated. As the two following stages, redistribution and income inequality measures
are added to the model. At the last stage, control variables regarding the human development, namely
life expectancy, fertility rate, index of democracy and index of the rule of law are included in the model.
This set of models are estimated for absolute and relative distribution separately. The effect of absolute
and relative redistribution on the economic growth are found to be significantly negative along with the
significantly negative effect of income inequality. In the extended model, absolute and relative
redistribution has no significant effect on economic growth.
Anahtar Kelimeler: Economic Growth, Income Inequality, and Redistribution
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Countries

Abstract
The Effects of Income Inequality and Redistribution on the Economic Growth in Selected OECD
Countries Muna Mohamud Jama Istanbul Commerce University This study examines the effect of
income inequality and redistribution of income on economic growth in selected OECD countries by
using data from OECD Stats and Standardized World Income Inequality Database (SWIID) for the years
between 2001 and 2017. In this context, the effect of income inequality by using the Gini after tax and
transfers and the effect of redistribution by using both absolute and relative redistribution measures on
the per capita GDP growth are investigated by using a fixed effect model for 15 OECD countries. Two
different sets of different models are estimated that include absolute and relative distribution separately.
At the first stage, baseline growth model that includes GDP per capita income, population growth, gross
fixed capital formation as a proxy of physical capital and secondary school enrolment as a proxy for
human capital is estimated. As the two following stages, redistribution and income inequality measures
are added to the model. At the last stage, control variables regarding the human development, namely
life expectancy, fertility rate, index of democracy and index of the rule of law are included in the model.
This set of models are estimated for absolute and relative distribution separately. The effect of absolute
and relative redistribution on the economic growth are found to be significantly negative along with the
significantly negative effect of income inequality. In the extended model, absolute and relative
redistribution has no significant effect on economic growth.
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Özet
Gümrük birliği bir uluslararası bütünleşme modelidir. Bu uygulama ile üye ülkeler arasında
uygulanan gümrük tarifelerinin kaldırılmasını ve birlik dışındaki ülkelere karşı ortak tarife
uygulanmasını öngörür. Üye ülkeler arasında ticari kısıtlar kaldırılır ve serbest dolaşım esas alınır.
Gümrük birliğinin ekonomik etkileri “Statik ve Dinamik etkiler” olarak ikiye ayrılmaktadır. Ticaret
yaratıcı ve Ticaret saptırıcı etkilerin yer aldığı statik etkiler ile dış rekabeti artırıcı, dışsal ekonomi
oluşturma ve kaynak hareketliliğinin yer aldığı dinamik etkilerden söz edilebilir. Gümrük birliği
uygulamasında, Entegrasyon içinde yer alan ülkeler diğer ülkelere karşı, ortaklaşa hareket ederler.
Entegrasyona üye ülkeler kendi aralarında bir işbölümüne giderken, kendi aralarındaki ticareti
serbestleştirip, birlik dışı ülkelere karşı ticaret engelleri koyarlar ve bu uygulamaların olumlu veya
olumsuz sonuçlarına katlanırlar. Türkiye-AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının süreci şöyledir. 23
Kasım 1970 Gümrük Birliği'ne ilişkin kuralları içeren Katma Protokol imzalandı. 1973 yılında, iki taraf
arasında gümrük vergilerinin kaldırılmasını amaçlayan bir Ek Protokol yürürlüğe girmiştir. AB, Türk
menşeli sanayi malları üzerindeki gümrük vergilerini geçiş döneminin başından itibaren kaldırırken,
Türkiye için AB sanayi malları üzerindeki gümrük vergilerini kademeli olarak kaldırılması
öngörülmüştür. 1995 yılında Gümrük Birliği Kararı kabul edilmiş olup buna göre Türkiye, AB sanayi
mallarına uygulanan gümrük vergilerini kaldırmıştır. Karar, 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girmiştir.
Türkiye’nin bu süreçte iktisadi açıdan etkilerinin analizi yapıldığı birçok çalışma yapılmıştır. Güncel
verilerle bu çalışma ile bilimsel katkı sunulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gümrük Birliği, Dinamik Etki, Statik Etki, Dış Ticaret, İhracat, İthalat
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Analysis of Turkey Eu - Customs Union Relations and Dynamic Impacts

Abstract
Customs union is a model of international integration. With this practice, it envisages the abolition of
customs tariffs between member countries and the application of common tariffs against countries
outside the union. Trade restrictions between member states are removed and free movement is based.
The economic effects of the customs union are divided into two as “Static and Dynamic effects”. Static
effects, which include trade creation and trade diversion effects, and dynamic effects, which increase
foreign competition, create external economy and resource mobility, can be mentioned. In the
implementation of the customs union, the countries within the Integration act jointly against other
countries. While the member countries of the integration go to a division of labor among themselves,
they liberalize trade between themselves, put trade barriers against non-union countries and bear the
positive or negative consequences of these practices. The process of the customs union agreement
between Turkey and the EU is as follows. 23 November 1970 Additional Protocol, which includes the
rules regarding the Customs Union, was signed. In 1973, an Additional Protocol came into force between
the two parties, aiming to abolish customs duties. While the EU abolished customs duties on industrial
goods of Turkish origin from the beginning of the transition period, it was envisaged for Turkey to
gradually abolish customs duties on EU industrial goods. The Customs Union Decision was adopted in
1995 and accordingly, Turkey abolished the customs duties on EU industrial goods. The decision entered
into force on 1 January 1996. Many studies have been carried out to analyze the effects of Turkey in
terms of economy in this process. With current data, it is aimed to make a scientific contribution with
this study.
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Özet
Cari açık sorunu Türkiye ile birlikte birçok gelişmekte olan ülkeler için büyük bir sorun haline
gelmeye başlamıştır. Bu anlamda cari açığın nedenlerini kavramak, doğru finansman aracı ile cari açığın
sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde
cari işlemler açığı belirleyicilerini test etmektir. Modelde cari açığın belirleyicileri olarak doğrudan
yabancı yatırımlar, reel efektif döviz kuru ve ekonomik büyüme oranı kabul edilmiştir. Analizde 19802019 dönemi ele alınmış ve VAR analizi uygulanmıştır. Durağan olmayan değişkenler VAR analizine
sokulmadan önce farkı alınarak durağan hale getirilmiştir. VAR analizi şartlarını sağlamasının ardından
varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizi yapılmıştır. Varyans ayrıştırması sonuçlarına göre cari işlemler
dengesine bakıldığında, birinci yıl değişimin %100’ü yine cari işlemler dengesi tarafından açıklanmıştır.
Cari işlemler dengesi oranından sonraki en etkili değişken ise reel efektif döviz kuru olmuştur. Cari
işlemler dengesi oranındaki değişimi açıklayan değişkenler 10 dönem boyunca arttığı için bu
değişkenlerin uzun dönemde daha etkili olduğu yorumu yapılabilmektedir. Etki-tepki analizinde ise
ekonomik büyüme oranında yaşanan bir birimlik standart sapmalık şoka karşı cari işlemler dengesinin
verdiği tepki ilk dönemden itibaren pozitifken daha sonra azalmaya başlamış ve altıncı dönemden
itibaren etki zayıflamıştır. Reel efektif döviz kuru ve doğrudan yabancı yatırımdaki değişimlere karşı
cari işlemler dengesinin tepkisi birinci dönemden itibaren negatif olmuş ve dokuzuncu dönemden sonra
etki zayıflamaya başlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Cari İşlemler Dengesi, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Reel Efektif Döviz Kuru,
Ekonomik Büyüme, Var Analizi, Türkiye Ekonomisi.
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Determinants of Current Account Deficit in Turkey: Empirical Analysis of 1980-2019 Period

Abstract
The current account deficit problem has started to become a big problem for many developing countries,
including Turkey. In this sense, it is very important to understand the determinants of the current account
deficit and to ensure that the current account deficit becomes sustainable with the right financial
instrument. The aim of this study is to test the determinants of current account deficit in the Turkish
economy. In the model, foreign direct investments, real effective exchange rate and economic growth
rate were accepted as the determinants of the current account deficit. In the analysis, the period of 19802019 was considered and VAR analysis was applied. Non-stationary variables were made stationary by
taking the difference before being included in the VAR analysis. After satisfying the VAR analysis
conditions, variance decomposition and impulse-response analysis were performed. When the current
account balance is analyzed according to the variance decomposition results, 100% of the change in the
first year is explained by the current account balance. The most influential variable after the current
account balance ratio was the real effective exchange rate. Since the variables explaining the change in
the current account balance ratio increase over 10 periods, these variables are more effective in the long
run. In the impulse-response analysis, the response of the current account balance to a one-unit standard
deviation shock experienced in the economic growth rate was positive from the first period, then it
started to decrease and the effect weakened from the sixth period. The reaction of the current account
balance to the changes in real effective exchange rate and foreign direct investment has been negative
since the first period and the effect has started to weaken after the ninth period.

Keywords: Current Account Balance, Foreign Direct Investment, Real Exchange Rate, Economic
Growth, Var Analysis, Turkish Economy.
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Özet
Yoksulluk bugün tüm dünya ekonomilerinin üzerinde durduğu önemli bir sorundur. Gelişmiş ve az
gelişmiş ülkelerde etkisi farklı boyutlarda yaşansa da çözülmesi gereken önemli ekonomik problemler
arasında yer almaktadır. Yoksullukla mücadelede merkezi yönetimlerin uyguladığı politikalar son
derece önemlidir. Ancak son yıllarda sosyal devlet anlayışının yaygınlaşması ile birlikte yoksullukla
mücadele konusunda yerel yönetimler olarak belediyelerin de önemli görevler üstlenmiş oldukları
bilinmektedir. Sosyal belediyecilik kavramı ihtiyacı olanlara ekonomik destek sağlanması, sosyal
sorunların ortadan kaldırılması, insanların mutlu, huzurlu, güvenli bir refah ortamında yaşamalarının
sağlanması noktasında ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla belediyelerin asli görevlerinin yanı sıra sosyal
belediyecilik ilkesi gereği yoksulluk sorunu ile mücadele politikaları ve bu politikaların uygulamaları
da gündeme gelmektedir. Belediyeler yerel statüde olması sebebi ile halka yakınlığın getirdiği avantajı
da kullanarak götürülen hizmet ve yardımların ileri bir noktaya taşınması, geliştirilmesi ve pek çok
alanda sosyal iyileştirmelerin yapılmasında daha etkin bir rol oynamaktadırlar. Bu nedenle çalışmanın
temel amacı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yoksullukla mücadelede uyguladığı politikaları
bütçe, faaliyet raporları, stratejik planlama raporları ve mali analiz raporlarını da dikkate alarak
incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Yoksullukla Mücadele, Sosyal Belediyecilik, Sosyal Yardımlar,
Sosyal Bütçe.
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The Role of Social Municipalism in Combating Poverty: Diyarbakır Metropolitan Municipality

Abstract
Poverty is an important problem that all world economies are focusing on today. Although its effects
are experienced in different dimensions in developed and underdeveloped countries, it is among the
important economic problems that need to be solved. The policies implemented by central
administrations are extremely important in combating poverty. However, with the widespread use of the
social state understanding in recent years, it is known that municipalities, as local governments, have
undertaken important duties in combating poverty. The concept of social municipality comes to the
forefront in terms of providing economic support to those in need, eliminating social problems, and
ensuring that people live in a happy, peaceful and safe welfare environment. Therefore, in addition to
the principal duties of municipalities, policies for combating poverty and the implementation of these
policies come to the fore in accordance with the principle of social municipalism. Due to their local
status, municipalities play a more active role in moving the services and aids to an advanced point,
developing them, and making social improvements in many areas by using the advantage of being close
to the public. Therefore, the main purpose of the study is to examine the policies implemented by the
Diyarbakır Metropolitan Municipality in combating poverty, taking into account the information in the
budget, activity reports, strategic planning reports, and financial analysis reports.

Keywords: Poverty, Combating Poverty, Social Municipality, Social Benefits, Social Budget.

- 79 -

Makale id= 102
Sözlü Sunum

ORCID ID:

Перспективы Развития Промышленности Кыргызской Республики

Prof. Dr. Jusup Pirimbaev1 , Prof. Dr. Anara Kamalova2
1

Kyrgyz-Turkish Manas University
2
Kyrgyz National University
*Corresponding author: Jusup Pirimbaev

Özet
Промышленность Кыргызстана находится на стадии постепенного восстановления и
ориентирована на дальнейшее развитие. Исследование промышленного сектора экономики за
все годы независимости республики показало, что в сравнении с предшествовавшими годами
отдача от промышленности из года в год динамично снижалась. Приводятся причины спада
промышленного производства в целом и по отдельным его секторам. Определены перспективы
развития промышленности на основе планомерного и программного роста производства.
Anahtar Kelimeler: Промышленность, Рост, Производство
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Industry Development Prospects of the Kyrgyz Republic

Abstract
The industry of Kyrgyzstan is at the stage of gradual recovery and is focused on further development.
The study of the industrial sector of the economy for all the years of independence of the republic
showed that, in comparison with previous years, the return on industry from year to year was
dynamically decreasing. The reasons for the decline in industrial production in general and for its
individual sectors are given. The prospects for the development of industry on the basis of planned and
programmed growth of production have been determined.
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Özet
Farklı tanımları olmakla beraber stratejik yönetimi, uzun dönemde işletmenin yaşamını
sürdürebilmesini mümkün kılacak ve ona rekabet üstünlüğü ve sektör ortalamasının üzerinde getiri
sağlayabilecek eylemler bütünü şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu tanımdan hareketle işletmenin
sektör ortalamasının üzerinde getiri elde etmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için iki farklı stratejik
model öne sürülmüştür. Bunlar kaynaklara dayalı yaklaşım ve fırsat (pozisyon) yaklaşımlarıdır. Özetle
kaynaklara dayalı yaklaşım, rekabet avantajı sağlama ve sürdürmede firmanın içsel/temel yeteneklerine
(core competence) vurgu yaparken, fırsat yaklaşımı ise rekabet avantajı sağlama ve bunu sürdürülebilir
kılmanın firma dışındaki fırsatlarda araması gerektiğini iddia etmektedir. Stratejik yönetim alanında
yetkin kişilerden biri olarak kabul edilen Michael Porter tarafından geliştirilen fırsat yaklaşımına göre,
her sektör eşit miktarda karlılık sunmaz, bazı sektörler diğerlerinden daha fazla karlılık sunma
potansiyeline sahiptir. Porter’a göre, sektördeki karlılığı belirleyen faktörler ise, iş çevresine girebilecek
yeni firmaların yarattığı tehdit, işletmenin ürününe alternatif olabilecek ikame malların yarattığı tehdit,
tedarikçilerin pazarlık gücü, müşterilerin pazarlık gücü ve pazarda yer alan rakipler arasındaki rekabetin
şiddetidir. Bu faktörler beş güç modeli olarak ifade edilmektedir. Bu faktörlerin sektöre girecek firmalar
tarafından ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi sonucunda faktörlerin lehlerine sonuçlanması halinde,
firmaların ilgili sektöre girmeleri halinde karlı bir yatırım yapacağı ifade edilmektedir. Bu çalışmanın
amacı, Porter tarafından sektördeki rekabet belirleyen 5 Güç modeli ile Bartın İli inşaat sektörünün
rekabet potansiyelini ortaya koymaktır. Bu amaçla, 26 firmaya kolayda örnekleme yöntemi ile yüz yüze
anket uygulanmış ve Bartın ili inşaat sektörü rekabet analizi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bartın, İnşaat Sektörü, Rekabet Analizi, Beş Güç Modeli
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Analysis of Bartın Construction Industry With Porter's 5 Power Models

Abstract
Although there are different definitions, it is possible to define strategic management as a set of actions
that will enable the business to survive in the long run and provide it with competitive advantage and
returns above the sector average. Based on this definition, two different strategic models have been
proposed in order to obtain returns above the sector average and to make it sustainable. These are the
resource-based approach and the opportunity (position) approach. In summary, the resource-based
approach emphasizes the core competence of the firm in providing and maintaining competitive
advantage, while the opportunity approach claims that providing competitive advantage and making it
sustainable should seek opportunities outside the firm. According to the opportunity approach developed
by Michael Porter, who is considered one of the competent people in the field of strategic management,
not all sectors offer equal profitability, some sectors have the potential to offer more profitability than
others. According to Porter, the factors that determine the profitability in the sector are the threat posed
by new companies that can enter the business environment, the threat of substitute goods that can be an
alternative to the company's product, the bargaining power of suppliers, the bargaining power of
customers and the severity of competition among competitors in the market. These factors are expressed
as five power models. As a result of the detailed analysis of these factors by the companies that will
enter the sector, it is stated that if the factors result in their favor, the companies will make a profitable
investment if they enter the relevant sector. The aim of this study is to reveal the competitive potential
of the construction sector of Bartın Province with the 5 Powers model that determines the competition
in the sector by Porter. For this purpose, a face-to-face survey was applied to 26 companies with
convenience sampling method and a competitive analysis of the construction sector in Bartın province
was made.

Keywords: Bartın, Construction İndustry, Competitive Analysis, Five Power Model
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Bireysel Emeklilik Sistemine Bir Alternatif: Temettü Emekliliği
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Özet
Günümüzde bireylerin hayat beklentileri giderek artmakta ve beklentilerinin artması ise bireyin
gelecek ile ilgili kaygılarının artmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda bireyler, gelecek yaşamları
için farklı araçları kullanarak tasarruf yapma yolunu tercih etmektedir. Temettü emekliliği de bireylerin
yaşamlarının ilerleyen yıllarında düzenli bir gelir elde etmek için başvurdukları bir yol olarak karşımıza
çıkmaktadır. Temettü emekliliği, bireyin gelecekte hayatını sürdürebilmek için ihtiyaç duyacağı nakdi
elde etmek amacı ile, düzenli olarak kar payı dağıtan işletmelerin hisse senetlerine belirli bir plan
içerisinde yatırım yapmasıdır. Bu çalışmada temettü emekliliği kavramı ile onun avantajları ile
dezavantajları tartışılmaktadır. Bu bağlamda öncelikle temettü emekliliği kavramı tartışılacak ve
sonrasında ise temettü emekliliği planının sağlayacağı muhtemel getiri, karşılaştırmalı bir örnek yardımı
ile açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Temettü Emekliliği, Bireysel Emeklilik Sistemi, Temettü Getirisi
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An Alternative to the Individual Pension System: Dividend Pension

Abstract
Today, life expectancy of individuals is gradually increasing. The increase in expectations causes an
increase in the anxiety of the individual about the future. As a result, individuals prefer to save by using
different tools for their future lives. Dividend pensionis also a way that individuals apply to earn a
regular income later in their lives. Dividend pension is the investment in the stocks of the companies
that regularly distribute dividends in order to obtain the cash that the individual will need in order to
survive in the future, within a certain plan. In this study, the concept of dividend pension and its
advantages and disadvantages are discussed. In this context, firstly the concept of dividend pension will
be discussed and then the possible return of the dividend pension plan will be explained with the help
of a comparative example.

Keywords: Dividend Pension, Individual Pension System, Dividend Income

- 85 -

Makale id= 55
Sözlü Sunum

ORCID ID:
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Özet
COVID-19 pandemi süresince insanların en önemli kaygısı kendi sağlıkları ve güvenlikleri olmuştur.
COVID-19 salgını ekonomik, politik ve sosyal alanların çoğunu etkilemiş, işletmeler de bu yeni duruma
uyum sağlamak zorunda kalmışlardır. Birçok işletme iş süreçlerini değiştirerek uzaktan çalışmak
zorunda kalmışlardır. Muhasebe mesleği de bu yeni duruma uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Bu
çalışmanın amacı, Yalova Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler odası üyesi muhasebe meslek
mensuplarının COVID-19 salgınından nasıl etkilendiğini araştırmaktır. COVID-19 öncesi ve COVID19 sürecinde karşılaşmış oldukları değişkenler arasında herhangi bir farklılık olup olmadığı tespit
edilmeye çalışılmıştır. Yapılan analizlere göre, muhasebe meslek mensuplarının COVID-19 öncesine
göre çalışma saatinde ve iş yükü seviyesinde bir farklılık tespit edilmemiştir. Ancak gelirlerinde,
alacakların tahsilinde, iş yükü, iletişim ve iş stresi seviyesinde, uzaktan çalışma seviyesinde COVID-19
öncesine göre anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların %87,5’i bu süreçte
herhangi muhasebe paket programını satın almadıklarını ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covıd-19, Uzaktan Çalışma, Muhasebe Mesleği
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The Impact of the Covıd-19 Pandemic On Accounting Professionals: the Case of Yalova

Abstract
During the COVID-19 pandemic, people's top concerns have been their health and safety. The COVID19 pandemic has affected most of the economic, political, and social fields. Companies have had to
adapt to this new situation. Many companies have had to work remotely by changing their business
processes. The accounting profession also has to adjust to this unique situation. This study aims to
investigate how the members of the Yalova Chamber of Certified Public Accountants are affected by
the COVID-19 pandemic. This study aims to determine the difference between the professional variables
that professional accountants encountered before and during the COVID-19 period. The research results
showed that the COVID-19 pandemic significantly affected the activity of accounting professionals in
Yalova. According to the analysis, this study found no significant difference in professional accountants'
working hours and workload compared to the pre-COVID-19 period. However, there is a significant
difference in their income, collection of receivables rate, workload, communication, and work stress
level, remote working-level compared to the pre-COVID-19 period. In addition, 87.5% of the
participants stated that they did not purchase any accounting software program during the COVID-19
pandemic.
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Covid-19 Süreci ve Halkla İlişkilerde Yapay Zekâ Kullanımı
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Özet
Halkla ilişkilerde birbirinden farklı yapay zekâ kullanım biçimleri bulunmakla birlikte medya takibi
ve müşteri etkileşimi alanlarında daha yoğun bir faydalanma olduğu göze çarpmaktadır. Gerek resmî ve
özel kurumlar gerekse farklı büyüklüklerdeki işletmeler medyayı etkili bir şekilde takip edebilmek,
farklı iletişim kanallarında 7/24 güvenli bağlantı sağlayabilmek için yapay zekâ desteğine ihtiyaç
duymaktadır. Günümüzde, özellikle de Covid-19 sürecinde, sohbet robotları ve sesli asistanlar tıpkı web
siteleri, sosyal ağlar ve mobil uygulamalar gibi sıradanlaşmış; kurumların, işletmelerin halka dönük
yüzü haline gelmiştir. Bu araçlar bir taraftan (zaman sınırlaması olmaksızın) iki yönlü simetrik modelde
iletişim sağlarken diğer taraftan kurumlar için çok değerli veriler toplamaktadır. Söz konusu verileri
yapay zekâ algoritmalarıyla doğru analiz etmek verimliliği ve kârlılığı beraberinde getirmekte,
kurumların itibarını arttırmakta; yaklaşmakta olan krizleri önceden haber verebilmektedir. E-ticaret
sektöründe ise bu saydıklarımıza ek olarak yine eldeki verilerin farklı şekillerde işlenmesine dayalı
(mesela “işbirliğine dayalı filtreleme”, “içeriğe dayalı filtreleme” gibi) öneri sistemleri, mevcut ve
potansiyel müşterilerin profillerini zenginleştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada genel olarak
halkla ilişkiler sektöründe yapay zekâdan faydalanma biçimleri araştırılmıştır. “Yapay zekâ, halkla
ilişkiler sektörünün bugünü ve geleceği için ne anlam ifade ediyor?” sorusuna cevap aranmıştır. Büyük
veri, doğal dil işleme, bulut iletişimi, ses ve görüntü analizi gibi terim ve kavramlar üzerinde
durulmuştur. Verdiğimiz bilgiler yapay zekâ ve halkla ilişkiler alanlarında çalışan uzmanlarla
gerçekleştirdiğimiz görüşmelere, literatür taramasına ve ayrıca kendi gözlemlerimize dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Halkla İlişkiler, Yapay Zekâ, Büyük Veri, Doğal Dil İşleme, Duygu
Analizi, Kriz Yönetimi, Müşteri Etkileşimi.
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The Covid-19 Process and the Use of Artificial Intelligence in Public Relations

Abstract
Artificial intelligence is used in different ways in public relations. However, it is seen that artificial
intelligence is used more in the fields of media monitoring and customer interaction. Public institutions
and businesses of different sizes need artificial intelligence to follow the media effectively and to use
different communication channels 24/7. Today, especially during the Covid-19 process, chatbots and
voice assistants have become commonplace just like websites, social networks and mobile applications;
It has become the public face of institutions and businesses. These tools, on the one hand, provide
communication in a two-way symmetrical model, on the other hand, they collect very valuable data for
institutions. Institutions that analyze this data correctly with artificial intelligence algorithms achieve
efficient and profitable results. Thus, the reputation of institutions increases and crises are prevented. In
the e-commerce sector, artificial intelligence recommendation systems increase customer profile
information. In this study, the ways of benefiting from artificial intelligence in the public relations sector
were investigated. Terms and concepts such as big data, natural language processing, cloud
communication, audio and video analysis are examined. The information which we provide is based on
interviews with artificial intelligence and public relations professionals, literature review, as well as our
own observations.

Keywords: Public Relations, Artificial Intelligence, Big Data, Natural Language Processing,
Sentiment Analysis, Crisis Management, Customer Interaction
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Endüstri 4.0 Farkındalığı: Erzurum'daki İşletmelere Yönelik Bir Araştırma
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Özet
Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) ilk kez 2011’de Almanya’nın Hannover şehrindeki fuarda
ortaya atılan bir terimdir. Bilişim teknolojileri ile endüstri faaliyetlerini bir araya getiren Endüstri 4.0,
endüstrinin yeni bir boyut kazanmasına temel teşkil etmektedir. Yeni nesil yazılım, donanım ve Cihaz
Tabanlı İnternet (Nesnelerin interneti) bileşenlerinden oluşan Endüstri 4.0 üretim sürecinde
fabrikalardaki makine ve teçhizatta siber-fiziksel sistemlerin kullanılması anlamına gelmektedir.
Endüstri 4.0 uygulandığında üretim süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulacak enerji miktarı
azalacak, üretim miktarı ve üretim kalitesi artacaktır. Rekabetin arttığı günümüzde yeni yol ve yöntemler
kullanmayan/kullanamayan firmaların rekabetin dışında kalacağı ve yok olacağı açıktır. Bu nedenle
işletmelerin kısa bir süre içerisinde bu gelişmelere adapte olmaları gerekmektedir. Bu çalışmada da
işletmelerin Endüstri 4.0 ve temel bileşenleri ile ilgili farkındalık durumlarını belirlemek amacıyla
Erzurum ilinde faaliyet gösteren 107 işletmeye yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Anketlerden elde edilen veriler ışığında işletmelerin Endüstri 4.0 farkındalık düzeyleri ile ilgili tespitler
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Farkındalık, İşletme, Erzurum

Industry 4.0 Awareness: A Study On Businesses in Erzurum

Abstract
The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) is a term that was first coined in 2011 at the fair in
Hannover, Germany. Industry 4.0, which brings together information technologies and industry
activities, is the basis for the industry to gain a new dimension. Industry 4.0, which consists of new
generation software, hardware and device-based internet (internet of things) components, means the use
of cyber-physical systems in machinery and equipment in factories in the production process. When
Industry 4.0 is implemented, production time, costs and the amount of energy needed for production
will decrease, production amount and production quality will increase. It is clear that companies that do
not use/cannot use new ways and methods will stay out of competition and disappear in today's
increasing competition. For this reason, businesses need to adapt to these developments in a short time.
In this study, a face-to-face questionnaire was applied to 107 enterprises operating in Erzurum in order
- 90 -

to determine the awareness of enterprises about Industry 4.0 and its basic components. In the light of
the data obtained from the surveys, the determinations about the Industry 4.0 awareness levels of the
enterprises were evaluated.

Keywords: Industry 4.0, Awareness, Business, Erzurum
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Özet
Stratejik yönetim, işletmenin sürdürülebilirliğini mümkün hâle getirecek ve ona rekabet üstünlüğü ve
ortalamanın üzerinde kâr ve getiri olanağı sağlayacak işlerin yönetimi ile ilgili bir kavramdır. İşletmeler
rekabetçi konumlarını korumak ve daha üst seviyelere çıkarabilmek için teknolojik yeniliklere önem
vermelidir. Bu teknolojik yeniliklerin en önemli basamağını dijitalleşme oluşturmaktadır. İşletmeler
açısından dijital dönüşüm, sadece kârlılığa yaptığı katkı nedeniyle değil aynı zamanda rekabet avantajı
elde etmek için de kritik bir öneme sahiptir. Dijital dönüşüme ilişkin çabalar ülkemizde de kamudan
özel sektöre, akademik ortamdan imalat ortamına kadar tüm sektörlerde görülmeye başlamıştır. Bu
çalışma, Endüstri 4.0 kavramının farklı özelliklerine vurgu yapmakta ve işletme yönetiminin
geleceğinde Endüstri 4.0 uygulamalarının yerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Literatürde, Endüstri
4.0 kavramının temel bileşenleri, üretim işletmelerindeki uygulanabilme potansiyeli ve söz konusu
işletmeler üzerine etkisi, gıda, mobilya, beyaz eşya sektörlerinde uygulanabilirliği, sağladığı avantaj ve
dezavantajlar, cirolarına yansımaları, finansal etkileri, ulusal kalkınmaya etkileri, uluslararası düzeyde
uygulanabilirliği, işletmelerin Endüstri 4.0 olgunlaşma düzeyleri gibi konular işlendiği ancak işletme
yönetiminin geleceğine olası etkilerinin bütüncül olarak ele alındığı kısıtlı sayıda çalışma olduğu
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yönetsel açıdan Endüstri 4.0 sürecinin önemini, etki alanını,
gerektirdiği nitelikleri ortaya koyarak örgütlerde Endüstri 4.0 farkındalığının artırılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, İşletme Yönetimi, Örgüt, Dijitalleşme, Siber Fiziksel Sistemler
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Industry 4.0 and Its Possible Effects On the Future of Business Management: A Conceptual
Approach

Abstract
Strategic management is a concept related to the management of businesses that will enable the
sustainability of the business and provide it with competitive advantage and above-average profit and
return opportunities. Businesses should attach importance to technological innovations in order to
maintain their competitive positions and to take them to higher levels. Digitalization is the most
important step of these technological innovations. For businesses, digital transformation is critical not
only because of its contribution to profitability, but also to gain competitive advantage. Efforts regarding
digital transformation have started to be seen in all sectors in our country, from the public to the private
sector, from the academic environment to the manufacturing environment. This study emphasizes the
different features of the Industry 4.0 concept and reveals the place of Industry 4.0 applications in the
future of business management. In the literature, the basic components of the concept of Industry 4.0,
its applicability in manufacturing enterprises and its effect on the enterprises in question, its applicability
in the food, furniture, white goods sectors, its advantages and disadvantages, reflections on turnover,
financial effects, effects on national development, international applicability, Industry 4.0 It is seen that
there are a limited number of studies in which issues such as maturity levels are covered, but their
possible effects on the future of business management are addressed in a holistic manner. The aim of
this study is to increase the awareness of Industry 4.0 in organizations by revealing the importance of
the Industry 4.0 process, its area of influence and the required qualities in terms of management.

Keywords: Industry 4.0, Business Management, Organization, Digitalization, Cyber Physical Systems
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Özet
Doğal kaynakların hızlı tüketimi ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, çevreye duyarlı
üretim süreç ve hizmetleri, küresel ölçekte giderek daha fazla önemsenmeye başlamaktadır. Bu nedenle,
işletmelerin üretim ve hizmet süreçlerindeki kaynak kullanım verimliliği ve çevre kirliliği, birçok
ülkenin öncelikle ele alınması ve çözümlenmesi gereken konular haline geldiği görülmektedir.
Ekonomik faaliyetler kapsamında doğal kaynakların geri döndürülemez bir şekilde tüketildiğinden
dolayı ekosistemi korumak amaçıyla çevre politikaları oluşturulmuştur. Günümüz teknolojik üretim
sistemlerinin çıktıları insan hayatını kolaylaştırırken, aynı zamanda çevreyi tehdit eden sorunlar da
ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelmek için yenilikçi yöntemler ve stratejiler
geliştirilmekte ve işletmeler tarafından uygulanmaya çalışılmaktadır. Küresel bir perspektiften ve sınırlı
doğal kaynaklar ile sürdürülebilir kalkınma, mekanik bir süreç olarak düşünülen üstel büyümeden daha
önemlidir. Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli faktörlerinden biri de inovasyondur. Eko-inovasyon,
çevre üzerindeki etkileri azaltan teknoloji, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, üretim yöntemlerinin ve
tüketim modellerinin değiştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yoğun rekabet koşullarında
işletmelerin ayakta kalabilmeleri, rekabet gücünü artırabilmeleri ve sürdürülebilirliği sağlayabilmeleri
için ürün veya hizmetlerinde inovasyon yapmak ile mümkün olmaktadır. Öyle ki, günümüzde
tüketicilerin ihtiyaçları hızlı bir şekilde değişmekte ve şirketler ancak yenilik yaparak onlara cevap
verebilmekte ve rakiplerinden bir adım öteye geçebilmektedirler. Kaynakların etkin bir şekilde
kullanılarak sürdürülebilir çözümler oluşturabilmek için işletmelerin eko-inovasyon üretim sürecinde
uygulanan eko-yetenekleri, eko-inovasyon belirleyicileri ve inovasyon stratejileri önemli bir yer
tutmaktadır. Amaç doğrultusunda konu ile ilgili literatür taramasının yanı sıra, Bişkek’teki üretim
firmalarına yönelik anket çalışması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Inovasyon, Eko-Inovasyon, Sürdürülebilir Performans, Bişkek’teki Kobi’ler
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The İmportance of Eco-Innovation in Terms of Sustainable Performance of Companies and An
Application

Abstract
Due to the rapid consumption of natural resources and their negative impact on the environment,
environmentally sensitive manufacturing, process and services are becoming more and more important
on a global scale. Therefore, the efficiency of resource use and environmental pollution at enterprises'
manufacturing and service processes, become problems that many countries must address first.
Environmental policies have been established to protect the ecosystem as natural resources are
consumed irreversibly within the scope of economic activities. While the results of modern
technological production systems make life easier for humans, they also burst problems that threaten the
environment. Innovative methods and strategies have been developed and implemented by businesses
to overcome these problems. Sustainable development from a global perspective and with limited natural
resources is more important than exponential growth, which is considered a mechanical process. One of
the most important factors in the sustainable development of enterprises is innovation. Eco-innovation
plays an important role in the development of technologies, products, and services, changing production
methods and consumption patterns that reduce the impact on the environment. Under intense
competitive conditions, it is possible for businesses to survive, increase their competitive power and
ensure sustainability by innovating in their products or services. Since, nowadays, consumer needs are
changing rapidly, and companies can only respond to them by innovation and be one step ahead of their
competitors. Eco-opportunities, the determinants of eco-innovation, and innovative strategies applied in
the manufacturing process of enterprises are essential to be able to creat sustainable solutions by use of
resources efficiently. As part of the goal and a review of scientific literature, a survey was conducted
among small and medium-sized enterprises in Bishkek.

Keywords: Innovation, Eco-Innovation, Sustainable Performance, Smes in Bishkek

- 95 -

Makale id= 69
Sözlü Sunum

ORCID ID: 0000-0001-7043-0864

Gıda İşletmelerinde Üretim Reçetesinin Denetim Yönünden Ele Alınması
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Özet
İşletmelerin varlıklarını devam ettirerek sürdürülebilirlik sağlaması önemli amaçları arasında yer
almaktadır. Birçok işletme varlığını devam ettirmek ve aynı faaliyet kolunda üretim yapan diğer
işletmelere karşı rekabet üstünlüğü sağlamak için çeşitli stratejiler geliştirmektedir. Maliyetleri kontrol
altında tutması da işletmelerin geliştirdikleri söz konusu stratejilerden biridir. Üretim reçetesi yabancı
literatürdeki karşılığı ile “bill of material”; üretim işletmelerinin maliyetlerini kontrol altında
tutulmasına yardımcı olan bir sistemdir. Bu çalışmada özellikle reçete kullanılarak üretimin yapıldığı
gıda işletmelerinin finansal raporları ele alınmış ve raporlar denetim açısından incelenmiştir. Bu
çalışmanın amacı gıda işletmelerinde kullanılan üretim reçetelerinin muhasebe kapsamında üretimde
yapılan hileler ve manipülasyonlar yönünden ele alarak incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Üretim Reçetesi, Manipülasyon, Denetim
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Controlling the Bill of Material in Food Premises in Terms of Audit

Abstract
It is among the important objectives of the businesses to ensure sustainability by maintaining their
existence. Many businesses develop various strategies to maintain their existence and to gain a
competitive advantage against other enterprises producing in the same field of activity.Keeping costs
under control is one of the strategies developed by businesses.“Bill of Material” with its equivalent in
foreign literature; It is a system that helps production businesses to keep their costs under control.In this
study, especially the financial reports of the food premises where production is made using prescriptions
are discussed and the reports are examined in terms of auditing. This study aims to examine the bill of
material used in food enterprises in terms of cheating and manipulations in production within the scope
of accounting.

Keywords: Bill of Material, Manipulation, Audit
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Gri Doğrusal Programlama ile Bir Proje Yönetimi Uygulaması
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Özet
İşletme uygulamalarında çok sık karşılaşılan durumlardan birisi belirsizlik durumudur. İşletmelerin
karar alma süreçlerinde belirleyici olan karar değişkenleri veya karar kriterlerinin değerlerinin belirsizlik
koşulları nedeniyle tam olarak belirlenemediği durumlar söz konusu olabilmektedir. Literatürde en sık
karşılaşılan belirsizlik türleri stokastik belirsizlik, bulanık belirsizlik ve gri belirsizlik olarak ifade
edilebilir. Gri belirsizlik son yıllarda üzerinde giderek daha fazla çalışma yapılan bir konu olarak göz
çarpmaktadır. Bilginin yetersiz olduğu koşullarda alt ve üst sınır değeri belirlenebilen ancak kesin değeri
belirlenemeyen verilerin bulunduğu koşullardaki belirsizlik durumu gri belirsizlik olarak ifade edilebilir.
Gri sistem teorisi yetersiz bilgiden kaynaklanan belirsizlik durumlarında az sayıda veri ile çözüm elde
etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada belirsizlik koşullarının hakim olduğu bir proje için kritik yolun
belirlenmesi amacıyla gri doğrusal programlama yöntemi kullanılmıştır. Zemin koşulları nedeniyle işe
başlandıktan sonra ek işlemler gerektirebilecek bir turistlik tesis yapım projesi ele alınmıştır. Zemin
durumundan kaynaklanan belirsizlik nedeniyle kesin değer olarak ifade edilemeyen ve gri değerler alan
proje süreleri baz alınarak gri doğrusal programlama yöntemi ile kritik yol analizinin yapılması ve proje
süresinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gri doğrusal programlama modelinin çözümü, Liu (2006)
tarafından gri doğrusal programlama modellerinin çözümü amaçlı olarak geliştirilen “Konumlandırılmış
model yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gri Sistem Teorisi, Doğrusal Programlama, Gri Doğrusal Programlama
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A Project Management Application With Gray Linear Programming

Abstract

One of the most common situations encountered in business practices is the uncertainty. There may be
situations where the values of decision variables or criteria that are determinative in the decision-making
processes of businesses cannot be determined precisely due to uncertainty conditions. The most common
types of uncertainty in the literature can be expressed as stochastic uncertainty, fuzzy uncertainty and
gray uncertainty. Gray uncertainty has been a subject that has been increasingly studied in recent years.
Under conditions where the information is insufficient, the uncertainty situation can be expressed as
gray uncertainty in conditions where the lower and upper limit values can be determined but the exact
value cannot be determined. Gray system theory aims to provide solutions with few data in uncertainty
situations caused by insufficient information. In this study, gray linear programming method was used
to determine the critical path for a project dominated by uncertainty conditions. A tourist facility
construction project, which may require additional operations after starting work due to ground
conditions, is discussed. It is aimed to make critical path analysis and determine the project time with
the gray linear programming method, based on the project time that cannot be expressed as exact values
and take gray values due to the uncertainty caused by the ground condition. The solution of the gray
linear programming model was implemented by using the "positioned model approach" developed by
Liu (2006) to solve gray linear programming models.

Keywords: Gray System Theory, Linear Programming, Gray Linear Programming
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Güvenlik Kültürünün Örgüte Bağlılık Üzerine Etkisinde İş Stresinin Aracı Rolü*
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Özet
Örgüt kültürü, işletmelerinin rekabet gücünü etkileyen önemli bir kavramdır. Örgüt kültürünün alt
boyutlarından olan güvenlik kültürü ise sağlık ve güvenlik performansın başlıca belirleyicilerindendir.
Örgütsel bağlılık, bireyin örgütün amaçlarını içselleştirerek örgütün üyesi olarak kalmak istemesiyken,
iş stresi ise optimum düzeyden uzaklaştığı ölçüde istenemeyen bir durumdur. Bu araştırmanın amacı
güvenlik kültürü ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki ve bu ilişkiye iş stresinin etkisini tespit etmektir.
Bu amaçla İstanbul’daki teknik üniversitelerin iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren
fakültelerinde görevli akademisyenlere 103 soruluk anket uygulanmış ve sonuçlar SPSS 22.00 programı
ile değerlendirilmiştir. Güvenlik kültürü algı düzeyi ile iş stresi ve normatif bağlık düzeyi arasında
anlamlı bir ilişki bulunamamışken güvenlik kültürü algı düzeyi ile devam duygusal bağlılık ve devam
bağlılığı düzeyleri arasında pozitif ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İş stresi düzeyi ile
duygusal bağlılık ve devam bağlılığı düzeyleri arasında pozitif ve orta düzeyde, normatif bağlılık
üzerinde ise negatif ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Hiyerarşik regresyon analizi
sonrasında iş stresinin güvenlik kültürünün duygusal bağlılığa ve devam bağlılığına etkisinde aracı rolü
olduğu görülmüştür. *Bu çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Doç. Dr.
Turhan ERKMEN danışmanlığında, Gökçe SÖNMEZ tarafından yazılan “Güvenlik Kültürünün İş
Stresi ve Örgüte Bağlılık Üzerine Etkisi” adlı doktora tezinden türetilen bir pilot çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik Kültürü, İş Stresi, Örgütsel Bağlılık, Örgüt Kültürü
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The Mediator Role of Job Stress in the Effect of Safety Culture On Organizational Commitment

Abstract

Organizational culture is an important concept that affects the competitiveness of businesses. Safety
culture, which is one of the sub-dimensions of organizational culture, is one of the main determinants
of health and safety performance. While organizational commitment is the individual's desire to remain
a member of the organization by internalizing the goals of the organization, job stress is an undesirable
situation to the extent that it moves away from the optimum level. The aim of this research is to
determine the relationship between safety culture and organizational commitment and the effect of job
stress on this relationship. For this purpose, a 103-question survey was applied to the academicians
working in the faculties of technical universities in Istanbul that train graduates who can become
occupational safety experts, and the results were evaluated with the SPSS 22.00 program. While no
significant relationship was found between safety culture perception level and job stress and normative
commitment level, a positive and moderate relationship was found between safety culture perception
level and affective commitment and continuance commitment levels. A positive and moderate
relationship was found between the level of job stress and affective commitment and continuance
commitment, and a negative and low relationship on normative commitment. After hierarchical
regression analysis, it was observed that job stress had a mediating role in the effect of safety culture on
affective commitment and continuance commitment.

Keywords: Safety Culture, Job Stress, Organizational Commitment, Organizational Culture
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Ihalelerde En İyi Kalite ve En Uygun Maliyet Karar Modeli: Bulanık Topsis Yöntemi
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Özet
Gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse kurumsal işletmeler rekabet yaratarak maliyet avantajı elde
etmek amacıyla “ihale” yoluyla tedarik yöntemini uygulamaktadır. İhale, ihtiyaç duyulan bir hizmeti ya
da bir malı, birçok istekli arasından en uygun koşulu teklif eden bir istekliye bırakmadır. İhaleler kamu
kurum ve kuruluşları ile işletmelerde yönetici adına karar alabilecek bir ihale komisyonu marifetiyle
gerçekleştirilmekte ve ihale kararları tedarik edilecek mal ve/veya hizmetin seçimi için önceden
belirlenen çeşitli kriterlerin en az üç ve tek sayıda kişiden oluşan bir komisyon tarafından
değerlendirilmesi suretiyle oy çokluğu ya da oy birliği esasına göre alınmaktadır. İhale yöntemiyle
tedarik edilecek mal ve/veya hizmetin seçiminde belirlenen kriterler; mal ve/veya hizmetin fiyat ve
teknik özellikleri ile ihaleye katılan isteklilerin mesleki ve teknik yeterlilikleri ile ilgili kalitatif ve
kantitatif özellikler olabilmektedir. Mal ve/veya hizmet seçiminde kaliteli mal ve/veya hizmetin düşük
fiyat ile alınması temel ilkedir, ancak bu karar ilkesi her ihalede kolay uygulanamamaktadır. Bu durum
ihalelerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerin mesleki ve teknik yeterlilikleri ile tedarik edilecek
mal ve hizmetlerin fiyat ve teknik özelliklerinin değerlendirilmesinde komisyon üyeleri arasında görüş
ayrılıkları yaşanmasına neden olabilmektedir. Komisyon üyeleri özellikle kalitatif kriterlerin
değerlendirilmesinde güçlük çekmektedir. Bu çalışma, ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi
aşamasında komisyon üyeleri arasında görüş ayrılığı sorununu ortadan kaldırarak her komisyon üyesinin
görüşünü yansıtan alternatifler arasından en iyi ihale kararının alınmasını sağlayacak bir karar modeli
önerisinde bulunmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tedarik, Kalite, Maliyet, Bulanık Mantık, Topsis
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Best Quality and Best Cost Decision Model in Tender: Fuzzy Topsis Method

Abstract
Public institutions and corporate enterprises apply the procurement method through "tender" in order to
gain cost advantage by creating competition. Tender is to buy a needed service or a good from a bidder
who offers the most suitable condition among many bidders. The tenders are carried out by a tender
commission that can make decisions on behalf of the managers in public institutions and businesses, and
the tender decisions are made on a majority or unanimous basis by evaluating the various criteria
predetermined for the selection of the goods and/or services to be procured by a commission consisting
of at least three and odd people taken accordingly. The criteria determined in the selection of the goods
and / or services to be procured by the tender method; There may be qualitative and quantitative features
related to the price and technical characteristics of the goods and/or services and the professional and
technical qualifications of the bidders participating in the tender. In the selection of goods and/or
services, it is the basic principle to purchase quality goods and/or services at low prices, but this decision
principle cannot be applied easily in every tender. This situation may cause disagreements among the
commission members in the evaluation of the professional and technical qualifications of the bidders
and the price and technical characteristics of the goods and services to be procured during the evaluation
of the tenders. Members of the commission especially have difficulties in evaluating the qualitative
criteria. This study aims to propose a decision model that enables the best tender decision to be taken
among the alternatives that reflect the opinion of each commission member by eliminating the problem
of disagreement among the commission members during the evaluation of the bids in the tenders.

Keywords: Supply, Quatity, Cost, Fuzzy Logic, Topsıs
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Işletmelerin Misyon Bildirgelerinde Sosyal Sorumluluk Olgusu: Bist 30 Endeksi Üzerine Bir
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Özet
Günümüzde özellikle toplumun bilinçlenmesiyle ürünlerden sağlanan fayda yanında bu ürünlerin
üretilme sürecinde topluma ve doğaya duyarlı hareket edilip edilmediği ve işletmelerin toplumsal
sorunların çözümde yer alıp almadıkları büyük önem kazanmıştır. Küreselleşme ile varlığını daha da
çok hissettiren çevre kirliliği, doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı, işsizlik, yoksulluk, cinsiyet
eşitliği, kadın, çocuk ve hayvan hakları, eğitim ve sağlık gibi konular işletmeler açısından sosyal
sorumluluk faaliyetlerini önemli hale getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, BİST 30 Endeksinde yer alan
işletmelerin kurumsal web sitelerinde misyon başlığı altında sosyal sorumluluk olgusuna yer verilip
verilmediğini tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır.
BİST 30 Endeksinde yer alan işletmelerin Türkiye’de en yüksek piyasa değerine, borsa işlem hacmine
ve kurumsal yönetim ilkelerine sahip oldukları düşünüldüğünde bu işletmelerin sosyal sorumluluk
faaliyetlerine karşı daha fazla önem vermeleri beklenmektedir. Yapılan araştırma sonucunda BİST 30
Endeksinde yer alan işletmelerin kurumsal web sitelerindeki misyon beyanları, faaliyet ve
sürdürülebilirlik raporlarında yapılan incelemelere göre bu işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine
yeterince yer vermedikleri ve bu faaliyetleri gerçekleştiren sayılı işletmelerin de gerçekleştirdikleri
faaliyetler hakkında yeteri kadar bilgi paylaşmadıkları tespit edilmiştir. Bu tespit BİST 30 Endeksindeki
işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerinde önem vermediği şeklinde değil, misyon bildirgelerinde
sosyal sorumluluk faaliyetlerine yeterince yer vermedikleri şeklinde yorumlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Misyon, Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Bist 30, İçerik
Analizi
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The Case of Social Responsibility in the Mission Statements of Businesses: A Content Analysis
On the Bist 30 Index

Abstract
Nowadays, especially with the awareness of the society, it has gained great importance whether the
society and nature are sensitive to the society and nature in the production process of these products and
whether the enterprises are involved in the solution of social problems. Issues such as environmental
pollution, unconscious use of natural resources, unemployment, poverty, gender equality, women,
children and animal rights, education and health have made social responsibility activities important for
businesses. The purpose of this study is to determine whether the corporate websites of businesses
included in the BIST 30 Index include the concept of social responsibility under the mission title.
Content analysis, one of the qualitative research methods, was used in the study. Considering that the
enterprises included in the BIST 30 Index have the highest market value, stock exchange transaction
volume and corporate governance principles in Turkey, it is expected that these enterprises will pay
more attention to social responsibility activities. As a result of the research, it was determined that the
mission statements, activity and sustainability reports of the enterprises included in the BIST 30 Index
did not give enough space to social responsibility activities and that the few enterprises that carried out
these activities did not share enough information about their activities. This determination can be
interpreted not as that businesses in the BIST 30 Index do not attach importance to social responsibility
activities, but as they do not adequately include social responsibility activities in their mission statements

Keywords: Mission, Social Responsibility, Corporate Social Responsibility, Bıst 30, Content Analysis
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Kırgızistan'da Bireysel Emeklilik Sistemi Üzerine Bir Araştırma
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Özet
Globalleşme ile birlikte ülkeler arasında yaşanan işgücü göçü, tıptaki gelişmeler, teknolojik
gelişmelerin getirdiği makineye dayalı üretimin artması, doğum oranlarının azalması gibi çeşitli
nedenlerden dolayı dünya genelinde aktif/pasif (çalışan/emekli) üye oranını olumsuz etkilemektedir ve
geleneksel kamu emeklilik sisteminin yürütülmesinde sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple
hükümetler, bu sorunu çözmek ve tüm vatandaşlara rahat emekliliklerini sağlayabilmek adına alternatif
çözümler aramaya yönlenerek, emeklilik ödemelerinde yaşanan finansman sıkıntısını ve bundan doğan
ekonomik riskleri özel emeklilik yöntemi olan bireysel emeklilik sistemi ile çözümlemeye
çalışmışlardır. Bireysel Emeklilik, dünyada oldukça etkin ve yaygın olarak kullanılan, sosyal güvenlik
sisteminin tamamlayıcısı veya alternatifi olma özelliği ile ülke uygulamalarına göre değişebilen ve
sosyal güvenlik sisteminin bir bileşeni olarak ortaya çıktığı bilinmektedir. Bireysel emeklilik sistemi,
bireylerin kendi tasarrufunu sağladığı, kamu emekliliğin yanında ek bir gelir niteliği gösterdiği, yaratılan
bu tasarrufların ülke piyasasını aktif hale getirerek ekonomiye ve finansal piyasalara canlılık
kazandırdığı ve dolayısıyla ülkelerin gelişmeleri için katkıda bulunduğu bir sistemdir. Bireysel
Emeklilik Sistemi uygulaması diğer emeklilik sistemlerinden farklı olup, gerek ülke ekonomisini
kalkındırması ve gerekse sistemin işleyişinin bireylerin tasarruf sağlamasına katkıda bulunması
açısından oldukça önemlidir. Çalışma kapsamında Kırgızistan’daki bireysel emeklilik sistemi çeşitli
ülkeler ile karşılaştırılarak mevcut durum tespit edilmiş ve bireysel emeklilik sisteminin
yaygınlaştırılması için yapılması gereken öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Kırgızistan, Katılım Fonu
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Kömür Madeni İşletmelerinde Maddi Olmayan Duran Varlık Hesaplarının İncelenmesi: TkiTtk ve Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş. İşletmeleri Örneği
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Özet
Enerji sektörünün önemli alanlarından biri olan kömür madenciliği alanında faaliyet gösteren iktisadi
devlet teşekküllerinden Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu
(TTK) ile TKİ’nin %16’lık hisse ile iştiraki konumunda olan Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri
A.Ş. mali kayıtlarında yer alan ancak fiziksel varlığının yanı sıra daha çok söz konusu işletmelere ticari
fayda ve ayrıcalık sağlayan varlıklar olan maddi olmayan duran varlık hesaplarının yerinde yapılan
inceleme ve araştırma çalışmaları sonucu elde edilen bulgular VUK ve TMS esasları açısından
değerlendirilmiştir. İnceleme çalışması; bilimsel esaslar, uluslararası muhasebe standartları ve
mevzuatın amir hükümlerine göre gerçekleştirilmiş ve adı geçen işletmelerin merkez ve taşra
teşkilatlarına ait temel ve ek mali tabloları bir bütün halinde değerlendirmeye alınmıştır. İnceleme
kapsamında yer alan maden işletmelerinde kullanılan maddi olmayan duran varlık hesaplarından biri
olan 260. Haklar hesabında ağırlıklı olarak; patent alımı, güvenlik yazılımı, kömür arama ruhsatı,
microsoft yazılım lisansı, oracle veri tabanı, office yazılım programı, bitümlü şeyl sahaları, sahaların
itfa bedeli, teleses bilgisayar program bedeli, office, bordro ve muhasebe programları, nes, netcad GIS
ve netsurf lisans bedeli vb. varlıklardan oluştuğu görülmektedir. Günümüz koşullarında işletmelerin
değerini gösteren en önemli unsurlar arasında yer alan maddi olmayan duran varlıkların, TMS/TFRS ile
uluslararası değerleme esasları çerçevesinde yeniden değerlemeye tabi tutularak gerek karar alma
noktasında bulunan üst yöneticilere gerekse finansal tablo kullanıcılarına temel ve ek mali tablolarda
yer alan değerlerin, gerçeğe uygun değeri ile raporlanması son derece önemli hale gelmiştir. İnceleme
sonuçlarına göre söz konusu işletmelerin maddi olmayan duran varlık hesaplarının yeniden ele alınarak
muhasebe sistemi uygulama genel tebliği, tek düzen hesap planı ve TMS/TFRS standartları çerçevesinde
gerçeğe uygun değerleriyle işletme bilançolarında raporlanması, raporlanamayan maddi olmayan duran
varlık kalemlerine (entelektüel sermaye) ilişkin bilgilerin ise bilanço dipnotlarında belirtilerek kayıtlara
intikalinin sağlanması ve elde edilen sonuçların finansal yönden yorumlanması bakımından anlamlı
olduğu ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Iktisadi Devlet Teşekkülleri, Türkiye Muhasebe Standartları, Maddi Olmayan
Duran Varlık, Gerçeğe Uygun Değer
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Examination of Intangible Assets Accounts in Coal Mining Operations: Case of Businesses; TkiTtk and Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş.

Abstract
One of the important areas of the energy sector is coal mining. The economic state enterprises operating
in this field; Turkish Coal Enterprises Corporation (TKİ), Turkish Hard Coal Authority (TTK) and Yeni
Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş., (which is a subsidiary of TKİ with a 16% share) institutions
constitute the sample of the study. The "intangible assets" accounts, which are included in the financial
records of these institutions but provide commercial benefits and privileges to the companies in question,
in addition to their physical assets, are examined. The findings obtained as a result of on-site examination
and research studies were evaluated in terms of VUK (Tax Procedure Law) and TMS (Turkish
Accounting Standards) principles. Review work: scientific principles, international accounting
standards and the prevailing provisions of the legislation, and the basic and additional financial
statements of the central and provincial organizations of the aforementioned enterprises were evaluated
as a whole. In the 260 Rights account, which is one of the intangible assets used in the mining operations
within the scope of the review; patent acquisition, security software, coal exploration license, Microsoft
software license, oracle database, office software program, security software, bituminous shale fields,
redemption cost of fields, teleses computer program cost, office, payroll and accounting programs, Nes,
Netcad GIS and netsurf license fee etc. appears to consist of assets. Intangible fixed assets, which are
among the most important elements that show the value of businesses in today's conditions, are subject
to revaluation within the framework of TMS/TFRS (Turkish Financial Reporting Standard) and
international valuation principles; It has become extremely important to report the values included in
the basic and additional financial statements at fair value to both the top managers at the decision-making
point and the users of the financial statements. According to the results of the examination, the intangible
asset accounts of the said enterprises should be reconsidered and reported in the operating balance sheets
with their fair values in accordance with the general communiqué on the accounting system application,
the uniform chart of accounts and TMS/TFRS standards. It has been demonstrated that the information
on unreported intangible asset items (intellectual capital) is meaningful in terms of ensuring that it is
recorded in the footnotes of the balance sheet and interpretation of the obtained results from a financial
point of view.

Keywords: Public Economic Enterprises, Turkish Accounting Standards, Intangible Assets, Fair
Value
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Küresel İnovasyon Endeksine Göre Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Mevcut Durumu

Öğr.Gör. Aysuluu Beyşenova1 , Prof. Dr. Hasan Gül2 , Dr. Öğr. Üyesi Azamat Maksüdünov1
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Özet
Günümüzde her alanda ekonomik büyüme ve teknolojik rekabetçilik için bilgi ve inovasyonun önemi
gittikçe artmaktadır. Yapılan bu araştırmanın amacı, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin inovasyon ile
ilgili durumunu incelemektir. Bu amaçla her yıl Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Cornell
Üniversitesi ve INSEAD işbirliğinde hazırlanan 2015-2020 yıllarını kapsayan Küresel İnovasyon
Endeksi raporlarından yararlanılmıştır. Çalışma Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan,
Özbekistan ve Tacikistan olmak üzere 6 ülkeyi kapsamaktadır. Araştırma sonuçlarının bu ülkelerdeki
inovasyonla ilgilenen kurum ve kuruluşlar için önemli ve yararlı bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Inovasyon, Küresel İnovasyon Endeksi, Türk Cumhuriyetleri
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The Current State of the Turkic Republics According to the Global Innovation Index

Abstract
Today, the importance of knowledge and innovation is increasing for economic growth and
technological competitiveness in every field. Main purpose of this paper is to examine the situation of
Central Asian Turkic Republics related to the innovation. To achieve this goal, the Global Innovation
Index prepared in cooperation with the World Intellectual Property Organization (WIPO), Cornell
University and INSEAD were analysed for 2015-2020 period. The scope of the study consists of 6
countries; Kyrgyzstan, Turkey, Kazakhstan, Azerbayjan, Uzbekistan and Tajikistan. The results of the
research are thought to provide important and useful information for institutions and organizations
interested in innovation in these countries.

Keywords: Key Words: Innovation, Turkic Republics, Global Innovation Index.
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Muhasebe Bilgisinin Çevresi ve Muhasebe Bilgi Kalitesini Artıran ve Azaltan Faktörler
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Özet
Günümüzde, ekonomik girdilerden biri haline gelen finansal bilgi, işletmelerde en çok muhasebe
sistemi tarafından üretilmekte ve işletme paydaşlarına sunulmaktadır. Sunulan bu bilgileri, bilgi
kullanıcısı olarak da adlandırılan paydaşlar, ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmekte ve yatırım,
kredi, vergilendirme, kontrol, planlama gibi konularda geleceğe yönelik kararlar almaktadırlar. Alınan
kararların isabetli olması ve kaynakların etkin kullanımı, kararların dayanağı olan bilgilerin kalitesine
bağlıdır. Bu yönüyle meslek mensuplarının faaliyetleri ekonomik kalkınmaya da doğrudan ve önemli
bir düzeyde katkı sağlamaktadır. Bu kaliteyi belirleyen en önemli unsur ise şüphesiz muhasebe bilgi
üretim sürecinin ortasında yer alan meslek elemanıdır. Muhasebe bilgi üretiminde önemli
sorumlulukları bulunan muhasebe meslek mensuplarının faaliyetlerini tarafsız ve bağımsız yürütmeleri,
işlerinde gösterdikleri özen ve titizlik, bilgi düzeyleri, içinde yetiştikleri kültürel çevre, kişilik
özellikleri, mevzuatı yorumlarken ve muhasebe işlemlerini gerçekleştirirken kullandıkları mesleki
yargıları muhasebe bilgi kalitesinin düzeyini önemli ölçüde etkilemektedir. Kaliteli muhasebe bilgisi,
muhasebenin temel kavram ve ilkelerine, muhasebe standartlarına, mesleki etik ilkelere ve ilgili kanun,
tebliğ ve yönetmelik hükümlerine uygun hareket edildiğinde ortaya çıkacaktır. Bunlara uygun
davranılmadığında, baskılar ve yasal olmayan talepler sonucunda bağımsızlık ve tarafsızlıktan ödün
verildiğinde bilginin kalitesi azalacaktır. Bu çalışmada, öncelikle muhasebe bilgi kalitesinin önemi
üzerinde durulmuş, ardından muhasebe bilgi kalitesinin şekillendiği çevresel yapıyı oluşturan unsurlar
ve kaliteyi arttıran/azaltan faktörler açıklanmıştır. Açıklamaları daha da zenginleştirmek için yapılan
ampirik çalışmaların sonuçlarına yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Bilgisi, Muhasebe Bilgi Kalitesi, Muhasebe Bilgisinin Çevresi,
Muhasebe Meslek Mensubu
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Environment of Accounting Information and Factors That Increase and Reduce the Quality of
Accounting Information

Abstract
Today, financial information, which has become one of the economic inputs, is mostly produced by the
accounting system in enterprises and presented to the business stakeholders. Stakeholders, also known
as information users, evaluate this information in line with their needs and make future-oriented
decisions on subjects such as investment, credit, taxation, control, and planning. The accuracy of the
decisions made and the efficient use of resources depend on the quality of the information that is the
basis of the decisions. In this respect, the activities of the members of the profession contribute directly
and significantly to economic development. The most important factor that determines this quality is
undoubtedly the accounting profession, which is in the middle of the accounting information production
process. The impartial and independent conduct of the activities of the accounting professionals who
have important responsibilities in the production of accounting information, the care and diligence they
show in their work, their knowledge level, the cultural environment they grow up in, their personality
traits, their professional judgments when interpreting the legislation and performing their accounting
transactions significantly affect the level of accounting information quality. Quality accounting
knowledge will emerge when complying with the basic concepts and principles of accounting,
accounting standards, professional ethical principles and relevant laws, communiqués and regulations.
Failure to comply with these, and compromise independence and impartiality as a result of pressure and
illegal requests will reduce the quality of information. In this study, firstly the importance of accounting
information quality is emphasized, then the factors that make up the environmental structure in which
the quality of accounting information is shaped and factors that increase/reduce the quality are
explained. The results of the empirical studies made to enrich the explanations are also mentioned.

Keywords: Accounting Information, Accounting Knowledge Quality, Environment of Accounting
Information, Accounting Professional
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Muhasebe Meslek Mensuplarının Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi: Elazığ İli Uygulaması
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Özet
Serbest muhasebeci mali müşavirlerin günümüz ticaret ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip
olduğu bilinmektedir. Bu nedenle sundukları hizmet kalitesinin derecesi önem arz etmektedir. Bu
araştırmanın amacı Elazığ ilindeki muhasebe meslek mensuplarının, mükelleflerine verdiği hizmet
kalitesinin ve sunulan hizmetin kalitesini etkileyen faktörlerin SERVPERF ölçeği ile belirlenmesidir.
Araştırma, Elazığ ilinde bulunan işletmelerin iş sahibi/ortakları, yöneticileri veya bu işletmelerde çalışan
ön muhasebe elemanlarından oluşan 50 gönüllü katılımcı ile Aralık 2020’de yürütülmüştür. Veri
toplamada 12 soruluk sosyodemografik bilgi formu ve SERVPERF ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS
20 programı kullanılarak p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Katılımcıların %20’si kadın,
%80’i ise erkektir. Katılımcıların %28’i muhasebecileriyle 4-7 yıldır çalışmaktadır. İşletmelerin hukuki
yapı açısından türlerinin çoğunluğunun %42 ile limited şirket olduğu görülmektedir. Katılımcıların
çalıştığı işletmelerin faaliyet süresine bakıldığında %32’sini 21 yıl ve üzeri işletmeler oluşturmaktadır.
Hizmet kalitesine yönelik bulgulara bakıldığında hizmet kalitesi alt boyutlarından heveslilik algısı ile
şuandaki muhasebecisi ile çalışma süresi arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).
Muhasebecisi ile 1 yıl altı süre ile çalışan katılımcıların heveslilik algısının, 4-7 yıl arası, 8-10 yıl arası,
11 yıl ve üzeri süreyle çalışan katılımcılara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Katılımcıların
çalıştığı işletmenin faaliyet süresi ile hizmet kalitesinin alt boyutlarından güven, fiziksel unsurlar,
güvenilirlik, empati ve heveslilik algılarının tümünde anlamlı bir fark olduğu (p<0.05) tespit edilmiştir.
İşletmenin hukuki yapısı ile hizmet kalitesi alt boyutları arasında ise anlamlı bir fark saptanmamıştır
(p>0.05). Sonuç olarak, muhasebecisi ile yeni çalışmaya başlayan işletmeler yıllar geçtikçe
muhasebecilerinin çalışma heveslerinde azalma olduğunu düşünmektedirler. Muhasebe meslek
mensuplarının ekonomik sistemde faaliyet gösteren işletmelere ve bu işletmelerle ilişkili olan çalışanlara
vermiş olduğu hizmetin her geçen gün daha ileriye taşınması ve hizmet kalitesinin arttırılmaya
çalışılmasının gerekliliği anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Hizmet Kalitesi, Servperf
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Determination of the Service Quality of Accounting Professionals: Application of Elazığ
Province

Abstract
Accounting professionals have important place in today's business and social life. Therefore, the degree
of service quality they offer is important. This study aims to determine the service quality of accounting
professionals in Elazig province and factors affecting service quality provided with the SERVPERF
scale. The research was conducted with 50 volunteer participants consisting of business owners/partners,
managers or pre-accountants working in these enterprises in Elazig province. 12-question sociodemographic information form and SERVPERF scale were used for data collection. Data was evaluated
using SPSS 20 program at the significance level of p<0.05. 20% of participants are women and 80% are
men. 28% of participants have been working with their accountants for 4-7 years. It is seen that majority
of types of businesses in terms of legal structure are limited liability companies with 42%. 32% of the
operating time of the companies where the participants work is 21 years or more. Considering the
findings on service quality, it was found that there is a significant difference between the perception of
responsiveness, one of the sub-dimensions of service quality,current accountant and working time
(p<0.05). It was determined that the responsiveness perception of participants who worked with their
accountants for less than 1 year was higher than participants who worked for 4-7 years,8-10 years,11
years or more.It was determined that there was a significant difference in all perceptions of reliability,
responsiveness, assurance, tangibles, and empathy sub-dimensions of service quality for duration of
business where participants work (p<0.05). There was no significant difference between legal structure
of enterprise and service quality sub-dimensions(p>0.05). Consequently, businesses that have just
started working with their accountants think that their accountants' enthusiasm for working has
decreased over years. It is understood that services provided by accounting professionals to enterprises
operating in the economic system should be carried forward day by day.

Keywords: Accounting, Service Quality, Servperf
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Online Eğitim ile Yüz Yüze Eğitim Sürecinin Öğretmen Görüşleri Kapsamında İncelenmesi
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Özet
Bu araştırmada, Türkiye ve Kırgızistan için geçerli ve güvenilir online eğitime ilişkin öğretmen tutum
ölçeği geliştirmek amaçlanmıştır. Ayrıca geliştirilen ölçekler çerçevesinde, Türk ve Kırgız
öğretmenlerin online eğitime ilişkin tutumlarını belirlemek ve bu tutumlara etki eden değişkenleri ortaya
koymak amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemi ile yürütülen bu çalışmada, nicel araştırma
desenlerinden Tarama Yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın Türkiye örneklem grubu, Basit Seçkisiz
Örnekleme Yöntemi ile belirlenmiştir. Bu yöntemle belirlenen öğretmenler Manisa ili Salihli ilçesinde
görev yapan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri arasından rastgele belirlenen 354 kadın,
392 erkek olmak üzere toplam 746 öğretmendir. Araştırmanın Kırgızistan örneklemi de Bişkek şehrinde
görev yapan 233 kadın, 24 erkek öğretmen olmak üzere toplam 257 öğretmenden oluşmaktadır.
Araştırma verilerinin toplanmasında Türkiye için araştırmacı tarafından geliştirilen Online Eğitime
İlişkin Öğretmen Tutum Ölçeği (OEİTÖ), Kırgızistan için Kırgız Online Eğitim Tutum Ölçeği
(KOETÖ) ve her iki örneklem için araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır.
Elde edilen verilerin güvenirlik analizi Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri her bir ölçek için
ayrı ayrı olarak yapılmıştır. Değişkenlerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden, Bağımsız Örneklem t
Testi’nden ve One Way Anova Testi’nden yararlanılmıştır. Araştırmada 25 maddeden oluşan Türkiye
için OEİTÖ ve 24 maddeden oluşan Kırgızistan için KOETÖ geliştirilmiştir. Araştırmada elde edilen
bulgular Türkiye örneklemi için, Türk öğretmenler, online eğitimin faydalarına yönelik olumlu tutum
puanına sahipken; online eğitimin sınırlılıklarına ilişkin daha düşük tutum puanlarına sahiptir.
Araştırmada Kırgızistan örneklemi için bulgular incelendiğinde Kırgız öğretmenlerin online eğitime
ilişkin tutumları kurum görevi”, “kademe”, “online eğitim süresi”, “mesleki kıdem”, “öğrenim durumu”,
“kurum türü” ve “lise türü” değişkenlerinde anlamlı farklılık göstermemektedir. Ölçek alt boyutlarında
ise bazı değişkenlerde anlamlı farklılığa rastlanılmıştır. Kırgız öğretmenlerin online eğitime ilişkin
tutum puanları oldukça yüksektir. Araştırma sonuçlarına göre Kırgız ve Türk öğretmenlerin ortak
maddelerden aldıkları puanlar karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş ve her iki grup içinde tutum
puanlarının farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Online Eğitim, Uzaktan Eğitim, Tutum
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Examination of Online Education and Face-To-Face Education Process Within the Scope of
Teacher, Administrator and Student Opinions

Abstract
In this study, it was aimed to develop a valid and reliable teacher attitude scale towards online education
for Turkey and Kyrgyzstan. In this study conducted with a quantitative research method, Screening
Method (TR), one of the quantitative research methods, was used. The Turkish sample group of the
study was determined using the Simple Random Sampling Method. The teachers determined by this
method are randomly determined teachers from among preschool, primary, secondary and high school
teachers working in Salihli district of Manisa province, 354 females and 392 males, totally 746 teachers.
The Kyrgyzstan sample of the research consists of a total of 257 teachers, 233 female and 24 male
teachers working in the city of Bishkek, determined by SRSM. In the collection of research data, the
Online Education Attitude Scale developed by the researcher for Turkey, the Kyrgyz Online Education
Attitude Scale (KOEAS) for Kyrgyzstan and the personal information form prepared by the researcher
for both samples were used. Descriptive statistics, Independent Sample t-Test and One Way Anova Test
were used in the analysis of variables. In the study, OEAS for Turkey, which consists of 25 items, and
KOEAS for Kyrgyzstan, consisting of 24 items, were developed. Findings of the study For the Turkish
sample, Turkish teachers have positive attitude scores towards the benefits of online education, but lower
attitude scores regarding the limitations of online education. In the sub-dimensions of the scale, a
significant difference was found in some variables. Kyrgyz teachers' attitude scores towards online
education are quite high. According to the results of the research, the scores obtained by the Kyrgyz and
Turkish teachers from the common items were analyzed comparatively and it was concluded that the
attitude scores did not differ between the two groups.

Keywords: Online Education, Distance Education, Attitude
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Özel Güvenlik Personellerinin Covid-19 Kaygı Düzeylerinin Covid-19 Geçmişlerine ve
Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi
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Özet
Bu çalışmanın amacı; özel güvenlik personellerinin Covid-19 kaygı düzeyinin Covid-19 geçmişlerine
ve demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda,
Hatay ilinde aktif olarak görev yapan özel güvenlik personelleri araştırmanın evreni olarak belirlenmiş
olup, 125 özel güvenlik personelinden çevrimiçi anket tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Özel
güvenlik personellerinin Covid-19 kaygı düzeyini tespit etmek amacı ile Ahorsu vd. (2020) tarafından
geliştirilen “Covid-19 Korku Ölçeği” kullanılmıştır. Covid-19 geçmişlerine ve demografik özelliklerine
göre özel güvenlik personellerinin Covid-19 kaygı düzeyinde farklılaşma olup olmadığı “Bağımsız
Gruplar T-Testi” ile analiz edilmiştir. Bu araştırmada, Covid-19 kaygı düzeyinde cinsiyete, medeni
duruma ve daha önce kişiye Covid-19 tanısı konulup konulmadığına göre anlamlı bir farklılık olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları, kadın özel güvenlik personellerinin Covid-19 kaygı
düzeyinin erkek özel güvenlik personellerine göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca analiz
sonuçlarında, evli özel güvenlik personellerinin Covid-19 kaygı düzeyinin bekâr özel güvenlik
personellerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte araştırma sonuçları daha önce
kendisine Covid-19 tanısı konan özel güvenlik personellerinin daha önce kendisine Covid-19 tanısı
konmayan özel güvenlik personellerine göre Covid-19 kaygı düzeyinin daha yüksek olduğunu ortaya
koymaktadır. Diğer taraftan özel güvenlik personellerinin daha önce Covid-19 testi yaptırıp
yaptırmamasına, daha önce bir tanıdığına veya yakınına Covid-19 tanısı konulup konulmamasına ve
daha önce bir tanıdığını veya yakınını Covid-19 nedeni ile kaybedip kaybetmemesine göre Covid-19
kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın çalışanların Covid-19
kaygı düzeyini etkileyen unsurların belirlenmesi konusunda literatüre önemli bir katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmanın özel güvenlik personellerinin Covid-19 kaygı düzeyini
inceleyen ilk araştırma olması, çalışmaya özgünlük kazandırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Kaygı, Korku, Özel Güvenlik, Covid-19 Geçmişi
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Investigation of the Covid-19 Anxiety Levels of Private Security Guards According to Their
Covid-19 Background and Demographic Characteristics

Abstract
The aim of this study; it is to determine whether the Covid-19 anxiety level of private security guards
differs according to their Covid-19 background and demographic characteristics. For this purpose,
private security guards who work actively in the province of Hatay were determined as the universe of
the research and data were collected from 125 guards by online survey technique. In order to determine
the Covid-19 anxiety level used to "The Fear of Covid-19 Scale" that was developed by Ahorsu et. al
(2020). Whether there is a differentiation in the Covid-19 anxiety level according to Covid-19
background and demographic characteristics of guards was analyzed with the "Independent Groups TTest". In this study, it was concluded that there is a significant difference in the level of Covid-19 anxiety
according to gender, marital status and whether the person has been diagnosed with Covid-19 before.
The results of the research show that the Covid-19 anxiety level of females are higher than males.
Besides, the analysis results show that married guards have a higher Covid-19 anxiety level than single
guards. In addition, the results of the research reveal that the level of Covid-19 anxiety is higher for
guards who have been diagnosed with Covid-19, compared to guards who have not been. On the other
hand, it has been determined that there is no significant difference in Covid-19 anxiety levels, depending
on whether guards have had a Covid-19 test, their relative has been diagnosed with Covid-19, and they
have lost an relative due to Covid-19. It is thought that this study will make an important contribution
to the literature in determining the factors affecting the Covid-19 anxiety level of employees. In addition,
this study is the first to examine the Covid-19 anxiety level of private security guards. This gives
originality to this study.

Keywords: Covid-19, Anxiety, Fear, Private Security, Covid-19 Background
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Özet
Üretim; sermaye, işgücü, hammadde/yarı mamul, teknoloji, makine, araç-gereç, enerji gibi malzeme
ve materyaller ile lojistik/taşıma, sermaye/iş gücü ve tasarım/planlama gibi diğer işletmecilik
fonksiyonlarının bir araya gelmesi ve bunların etkileşimiyle ortaya çıkan faaliyetler bütünü olarak
tanımlanabilir. Bu tanıma göre üretim, başlı başına bir işletmecilik faaliyeti olsa da diğer işletmecilik
faaliyetleriyle de ilişkilidir ve ilişkili olduğu en önemli işletmecilik faaliyetlerinden birisi de
pazarlamadır. Üretim unsurunun hayata geçirilmesi için ise bir plana gereksinim vardır ve böylece
üretim planlaması kavramı ortaya çıkmaktadır. Üretim planlaması ve pazarlama faaliyetlerinin
koordineli ve sürekli olarak veri alışverişi içinde olması, imalat yapan işletmeler için bir gerekliliktir.
Bu gereklilik doğrultusunda müşteri ve tüketicilerin beklentilerine ve taleplerine uygun biçimde
ürün/hizmet tasarlamak ve üretim faaliyetinde bulunmak ortaya çıkan bir sonuçtur.
Müşterilerin/tüketicilerin değişken taleplerine uygun olarak geliştirilen pazarlama faaliyetleri ile oluşan
yeni ürün/hizmet tasarımları ve üretim biçimleri, üretim planlamayı etkileyen faktörlerin başında
gelmektedir. Bu nedenle üretim faaliyetlerinin stratejik bir yaklaşımla ve pazarlama faaliyetleriyle
ilişkili bir biçimde yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada Trabzon ili mobilya sektöründe
faaliyet gösteren ve imalat yapan KOBİ’lerin stratejik bir üretim planına sahip olup olmadıklarının
tespiti ve buna sahip olan KOBİ’lerin stratejik üretim planı faaliyetlerini pazarlama hedeflerine uygun
biçimde ve pazarlama faaliyetleriyle koordineli biçimde yürütebilme durumları analiz edilmiştir.
Böylece, pazarlama faaliyetleri ile uyumlu yürütülen stratejik üretim planı faaliyetleriyle ilgili
olabilecek, üretim ve pazarlama ile ilgili ortaya çıkan sonuçların analizi, yorumlanması ve sektöre
yönelik önerilerde bulunulması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Üretim, Planlama, Mobilya, Kobi.
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Marketing and Strategic Production Plan Relationship (A Field Research for Furniture
Manufacturer Smes)

Abstract
Production, capital, labour, raw materials/semi-finished products, technology, machinery, equipment,
tools, materials and energy materials such as logistics/transportation capital/labor and design/planning
and their interaction with other business functions, such as a combination of activities that are occurring
can be defined as the totality of. According to this definition, although production is a business activity
in itself, it is also related to other business activities, and one of the most important business activities
related to it is marketing. In order for the production element to be implemented, a plan is needed, and
thus the concept of production planning arises. It is a necessity for manufacturing companies that
production planning and marketing activities are in a coordinated and continuous data exchange. In line
with this requirement, designing a product / service in line with the expectations and demands of
customers and consumers and carrying out production activities is a result. New product/service designs
and production styles formed by marketing activities developed in accordance with the variable demands
of customers/consumers are among the main factors affecting production planning. For this reason, it is
important to carry out production activities with a strategic approach and in relation to marketing
activities. In this study, the determination of whether SMEs operating and manufacturing in the furniture
sector in Trabzon province have a strategic production plan and the ability of SMEs to carry out their
strategic production plan activities in accordance with their marketing objectives and in coordination
with marketing activities were analyzed. In this way, it is aimed to analyze, interpret and make
recommendations for the sector about the results that may be related to the strategic production plan
activities carried out in accordance with the marketing activities.

Keywords: Marketing, Product, Planning, Furniture, Sme.
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Özet
Çalışan ve işveren arasında konuşulmadan imzalanan sözleşmeler psikolojik sözleşme olarak
adlandırılır. Psikolojik sözleşmeler karşılıklı beklenti kümesini oluşturur. Psikolojik sözleşme çalışan
ile insan kaynakları sorumlusunun ilk defa bir araya geldiği işe alma süreci ile başlar. Psikolojik
sözleşme; performans, ücretlendirme, eğitim, kariyer geliştirme uygulamaları ile değişime uğrayabilir.
Gerçekleşeceğine inanılan beklentilerden cayıldığı düşünüldüğünde psikolojik sözleşme ihlal edilmiş
olur. Çalışan tutum ve davranışlarını farklılaşabilir. Çalışanın tutum ve davranışlarındaki değişim üretim
dışı iş davranışları olarak kendini gösterebilir. Bu çalışmada psikolojik sözleşme kavramı, boyutları ve
oluşum süreci anlatılmıştır. Ardından psikolojik sözleşmeye uyulmamasının ihlal olarak algılandığı
belirtilmiştir. Psikolojik sözleşme ve ihlaline ilişkin sonuçlar tartışılmıştır. İhlal algısının bir sonucu
olarak üretim dışı iş davranışlarından bahsedilmiştir. Literatür incelemesi sonucunda ilgili kavramların
ele alındığı araştırma sonuçlarına yer verilerek, sonuçlar tartışılmıştır. Son olarak her iki kavramın
birbiriyle olan ilişkisi tartışılmış ve gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sözleşme, Psikolojik Sözleşme İhlali, Üretim Dışı İş Davranışları
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A Reaction to the Psychological Contract Breach: Deviant Workplace Behaviors

Abstract
Contracts signed between the employee and the employer without talking are called psychological
contracts. Psychological contracts form a set of mutual expectations. The psychological contract begins
with the recruitment process in which the employee and the human resources manager meet for the first
time. Psychological contract; may be subject to change with performance, remuneration, training, career
development practices. Considering that it is withdrawn from the expectations believed to be realized,
the psychological contract is breached. Employee attitudes and behaviors may differ. The change in the
employee's attitude and behavior can manifest itself as deviant workplace behavior. In this study, the
concept of psychological contract, its dimensions and development process are explained. Afterwards,
it was stated that non-compliance with the psychological contract was perceived as a breach. The
consequences of the psychological contract and its breach are discussed. As a result of the perception of
breach, deviant workplace behaviors were mentioned. As a result of the literature review, the results of
the research in which the relevant concepts were discussed were included and the results were discussed.
Finally, the relationship of both concepts with each other was discussed and suggestions were made for
future research.

Keywords: Psychological Contract, Psychological Breach, Deviant Workplace Behaviors.
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Türkiye’deki Finansal Raporlama Çerçevesi Kapsamında Maddi Duran Varlıkların
Muhasebeleştirilme Esasları: Tms, Bobi Frs ve Kümi Frs Açısından Bir Karşılaştırma
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Özet
Türkiye’deki Finansal Raporlama Çerçevesi’nin kapsamını; TMS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS
oluşturmaktadır. Günümüzde, “Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)” Kamu Yararını İlgilendiren
Kuruluşlar (KAYİK) tarafından, “Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama
Standartları (BOBİ FRS)” belirli kriterleri karşılayan büyük ve orta ölçekli işletmeler tarafından
uygulanmaktadır. Henüz taslak aşamasında olan “Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama
Standartları (KÜMİ FRS)”’nın ise bilanço esasına göre defter tutma kriterlerini karşılayan küçük ve
mikro ölçekli işletmeler tarafından uygulanması planlanmaktadır. Maddi duran varlıklar, işletmelerin
diğer varlıkları arasında önemli bir paya sahiptir. Bu varlıklar, işletmelerin faaliyetlerinin kesintisiz bir
şekilde yürütülmesi amacıyla kullanılan ve bir faaliyet döneminden daha uzun süre elde tutulması
öngörülen fiziki varlıkları ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı; maddi duran varlıkların TMS, BOBİ
FRS ve KÜMİ FRS çerçevesinde ilk kez muhasebeleştirilmesi, sonraki dönemlerde değerlemesi,
değerleme farklarının raporlanması ve özellikli konulara ilişkin esasların açıklanarak, düzenlemelerdeki
benzerlik ve farklılıkların ortaya konulmasıdır. Bu amaçla yapılan çalışma sonucunda; BOBİ FRS ve
KÜMİ FRS’nin maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin birçok konuda birbiriyle uyumlu
olduğu, ancak her iki standart ile TMS arasında birtakım farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Maddi Duran Varlıklar, Tms, Bobi Frs, Kümi Frs
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Accounting Principles for Tangible Fixed Assets Under Financial Reporting Framework in
Turkey: A Comparison in the Framework of Tas, Bobı Frs and Kumı Frs

Abstract
The scope of the Financial Reporting Framework in Turkey consists of TMS, BOBI FRS and KUMI
FRS. Currently, "Turkish Accounting Standards (TAS)" are applied by public interest organizations
(KAYIK), “Financial Reporting Standards For Large and Medium-Sized Enterprises (BOBI FRS)” are
applied by large and medium-sized enterprises that meet certain criteria. "Financial Reporting Standards
For Small and Micro Enterprises (KÜMİ FRS)", which are still in the draft stage, is planned to be
implemented by small and micro-scale enterprises that meet the bookkeeping criteria on the basis of
balance sheet. Tangible fixed assets have a significant share among other assets of enterprises. These
assets refer to physical assets that are used to carry out the activities of enterprises without interruption
and are expected to be held for longer than a period of activity. The aim of this study is the first
accounting of tangible fixed assets within the framework of TMS, BOBİ FRS and KÜMİ FRS, their
valuation in the following periods, reporting the valuation differences and revealing the similarities and
differences in the regulations by explaining the principles regarding special issues. As a result of the
work done for this purpose; it has been determined that BOBI FRS and KUMI FRS are compatible with
each other in many issues regarding the accounting of tangible fixed assets but there are some differences
between both standards and TMS.

Keywords: Tangible Fixed Assets, Tas, Kumı Frs, Bobı Frs
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Özet
İdari kurumlar tabiatı gereği vatandaşların haklarını etkileyen kamusal işlemler yapar ve onlara
kamusal hizmetler sunar. Türk idari teşkilatı, Anayasamızın 123. Maddesine göre merkezden yönetim
ve yerinden yönetim esasına göre yapılandırılmıştır. Bu çerçevede kamusal hizmetler, merkezi
yönetimin üstlendiği milli nitelikli ve yerel yönetimlerin üstlendiği mahalli nitelikli olmak üzere kabaca
ikiye ayrılır. Bu ayrım kamusal hizmetlerin vatandaşlara etkili bir biçimde sunulması için tasarlanmıştır.
Merkezi yönetim üstlendiği kamusal hizmetleri sunabilmek için il ve ilçelerde taşra teşkilatı
oluşturmuştur. Taşra biriminin ana vazifesi milli hizmetlerin il ve ilçe düzeyindeki ayağını
gerçekleştirmektir. İllerde vali, ilçelerde kaymakam aracılığıyla bu hizmetlerin vatandaşlara sunulması
sağlanır. Yerel yönetimler ise o yöreye özel mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamakla mükelleftir.
Özellikle ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri burada asli bir misyon üstlenirler. Ancak
yaptığımız gözlemlerde vatandaşların bu ayrımın farkında olmadığı ve kamusal hizmetlerin hangi
birimlerce ne şekilde sağlandığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını görüyoruz. Idari kurumların
işlem ve hizmetleri ile karşılaşan vatandaşlar bunlara karşı neler yapabileceğini hangi idari ve hukuki
yollara başvurabileceğini çoğu zaman bilememektedir. Kamu hizmeti noksanlığında hangi birimi
muhatap alacağını, bu hizmetin asli sahibinin kim olduğu konusunda tereddüt yaşamaktadırlar. Özellikle
son yıllarda yapılan Anayasa ve kanun değişiklikleri bu tereddütü daha da artmıştır. Bu çalışma, Pendik
AÇEM bünyesinde gerçekleşen Kamu İdareleri Kamu İdareleri Okuryazarlığı ve Yerel Kamu
Hizmetlerine Erişimin Geliştirilmesi projesinin ilk sonuçlarını içermektedir. AÇEM’e gelen 75 annenin,
yöneltilen sorular ile Türk idari yapısına, Yerel yönetimler ile Merkezi yönetim ayrımına ve kamu
kurumlarına ilişkin bilgileri ölçülmüştür. Çalışmanın önemli sonuçlarından biri, Merkez ve yerinden
yönetim kurumlarına ilişkin bilginin yetersizliğine koşut bireysel şikayet kurumlarına ilişkin daha fazla
bilginin bulunduğudur.
Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Türkiye İdari Yapısı, Merkezden ve Yerinden Yönetim,
Bireysel Başvuru Yolları.
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Highlights of the Project On Improving Public Administrations Literacy and Access to Local
Public Services

Abstract
Administrative institutions, by their nature, carry out public transactions that affect the rights of citizens
and provide them with public services. The Turkish administrative organization is structured on the basis
of centralization and decentralization in accordance with Article 123 of our Constitution. Within this
framework, public services are roughly divided into two national and local administrations. This
distinction is designed to provide public services to citizens, effectively. The central government
established provincial organizations in cities and in districts in order to provide the public services it
undertakes. The main duty of the provincial unit is to realize the part of the national services at the
provincial and district level. Provincial governor, districts through the provision of these services to
citizens is provided. Local governments are obliged to provide the local needs of that region specificly.
In particular, district municipalities and metropolitan municipalities undertake an essential mission here.
However, in our observations, we see that citizens are not aware of this distinction and do not have
sufficient information about which units do what and how public services are provided. Citizens who
encounter transactions and services of administrative institutions often do not know what administrative
and legal means they can do for them. This study includes the first results of the Public Administrations
Literacy and Improvement of Access to Local Public Services project realized within Pendik ACEM.
Questionnaires were asked to 75 mothers who came to ACEM, and their knowledge of the Turkish
administrative structure, the distinction between local and central government, and public institutions
were measured. One of the important results of the study is that despite the inadequacy of information
on central and local government institutions, there is more information on individual application
mechanisms.

Keywords: Public Administration, Administrative Structure of Turkey, Central and Local
Government Institutions, Individual Application Mechanisms.
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Özet
Küreselleşme ile birlikte Uluslararası ilişkiler, uluslararası işbirlikleri, uluslararası düzeydeki yapı ve
işlemler ulusal ve yerel süreçlerin önüne geçmiştir. Aynı zamanda uluslararası ilişkilerin, rollerin ve
aktörlerin yeniden tanımlanması gündeme gelmiştir. İki bin yıllına kadar çok fazla üzerinde durulmayan
“küresel kamusal mal” kavramı, küreselleşme ile birlikte uluslararası ilişkileri, kamu yönetimini,
maliyeyi, siyaset bilimini ve hukuk alanlarını da kapsayan birçok disiplini ilgilendiren bir konu olarak
literatürdeki yerini almaya ve tartışılmaya başlamıştır. Küresel kamusal mallar kavramı, ilk olarak
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 1999 yılında yayınlanan “Küresel Kamusal Mallar21.Yüzyılda Uluslararası İşbirliği” adlı eserle gündeme taşınmıştır. Bu çalışmada küresel kamusal mal
kavramı iki ölçütü içermektedir. Birinci ölçüte göre; bütün ülkeler ve toplumlar, bugünkü ve gelecekteki
bütün kuşaklar küresel kamusal mallardan yararlanmaktadırlar. İkinci ölçüte göre, küresel kamusal
malların tüketiminde dışlama ve rekabet söz konusu olmamaktadır. Küresel kamusal mallarda ülkeler
arasında rekabet bulunmamaktadır ve insanlar bu malları kullanmaktan dışlanamamaktadırlar.
Günümüzde sınır ötesi göçler, uluslararası ticaret, uluslararası turizm, gibi faktörlerin tümü ülkelerin
sağlık sürecini etkilemektedir. Küreselleşme ilerledikçe bir zamanlar ulusal politikada yer alan
konuların artık küresel etkisi olduğu görülmektedir. Genellikle bulaşıcı hastalıklar, çevre kirliliği
nedeniyle temiz hava ve suya erişimin azalması sınır ötesi sağlık risklerinin hızını ve coğrafi kapsamını
artırmakta ve mevcut uluslararası sağlık yönetim sistemini doğrudan tehdit etmektedir. Şu an dünyamızı
tehdit eden COVID-19 pandemisi ile mücadelede aşı en etkin silah olarak görülmektedir. Aşının tüm
dünyada kullanılması halinde covid 19 pandemisi küresel tehdit özelliğini kaybedecektir. Bugün
kullanılmaya başlanan aşılardan istenilen faydanın sağlanabilmesi için aşıların küresel kamusal bir mal
olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Aşıların üretimi ve dağıtımı uluslar üstü küresel kurumların işe
müdahil olmasını zorunlu kılmaktadır. Aşıların tüm dünyada istenen faydayı sağlaması ancak, küresel
düzeydeki uluslararası kurumların etkin olmasına bağlıdır. Bu süreçte de en büyük görev de Dünya
Sağlık Örgütüne düşmektedir.
Anahtar Kelimeler: Küresel Kamusal Mallar, Covit 19, Pandemi, Küreselleşme
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Özet
Değişen kamu yönetimi anlayışına bağlı olarak kamu personel yönetiminde de reform çalışmalarına
hız verilmiştir. Türkiye’de Osmanlı İmparatorluğu’nda başlayan ilk ciddi çalışmalar özellikle
Cumhuriyet dönemiyle geliştirilmiş ve kurumsallaştırılmıştır. Dünyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak
1980 sonrası Türk kamu personel yönetiminde de reform çalışmaları izlenmeye başlanmış, özellikle
2000 yılından itibaren daha çok açık sistem özelliklerini gösteren uygulamalar dikkati çekmeye
başlamıştır. Bu çalışmada, özellikle Türkiye’de kamu personel yönetiminde gerçekleştirilen reform
çalışmalarını olumlu ve olumsuz yönleri ile birlikte bir durum analizi çerçevesinde ele almayı
amaçlanmaktadır. Ayrıca yapılacak bu durum analizine bağlı olarak diğer Türk Cumhuriyetleri kamu
personel yönetimleri ile bir karşılaştırma yapılacaktır. Bu karşılaştırmadan hareketle ortak özellikler,
ayrılan yönler, uygulamalar kapsamında genel bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Personel Yönetimi, Kamu Personel Yönetiminde Reform, Türk Kamu
Personel Yönetimi
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Reform in Turkish Public Personnel Management: A Comparison With Turkish Republics

Abstract
Depending on the changing understanding of public administration, reform efforts have also been
accelerated in public personnel management. The first serious studies that started in the Ottoman Empire
in Turkey were developed and institutionalized especially in the Republican period. Depending on the
developments in the world, reform studies began to be followed in the Turkish public personnel
management after 1980, especially since 2000, applications that show more open system characteristics
have started to attract attention. In this study, it is aimed to deal with the positive and negative aspects
of the reform studies carried out in public personnel management, especially in Turkey, within the
framework of a situation analysis. In addition, based on this situation analysis, a comparison will be
made with the public personnel administrations of other Turkish Republics. Based on this comparison,
it is aimed to make a general evaluation within the scope of common features, divergent aspects and
applications.

Keywords: Public Personnel Management, Reform in Public Personnel Management, Turkish Public
Personnel Management
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Özet
Birey ve gruplar her ne nedenle olursa olsun göç etmeleri neticesinde sadece taşınabilir ve fiziki
kaynaklarını beraberinde taşımazlar, bununla beraber sosyal, kültürel ve psikolojik birikimlerini de
beraberinde götürürler. Hedef göç noktasındakilerin yeni gelenleri kabul etmelerinin veya farklı
kültürlerin birbirlerine etkilerinin ne boyutta olacağı akademik dünyanın sürekli üzerine durduğu bir
konudur. Bu çerçevede çalışmanın merkezinde olan Türkiye ve etraf coğrafyası tarihin her döneminde
özellikle hedef göç noktası olması hasebiyle farklı kültürlerden insanları içinde barındırmıştır.
Dolayısıyla bugün batı dünyasının yeni yüzleşmeye başladığı bir durum olan çok kültürlülük
Türkiye’nin olağanı olduğu söylenebilir. Diğer yandan son dönemde başta Ortadoğu, Afrika ve Güney
Asya’nın bir kısmındaki iç karışıklıklar neticesinde insanların yerlerini değiştirmek durumunda kalması
ve bu insanların hedef olarak Orta Avrupa ülkelerini seçmeleri, Türkiye’yi hedef olmasının yanında
geçiş bölgesi haline de getirmiştir. Bu çalışmada çok kültürlülük göç ilişkisi bağlamında Türkiye’nin
durumunu hedef ülke olması açısından öte transit ülke açısından ele alınmaya çalışılacaktır. Bu durumun
sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel değerlendirmesi yapılarak, bir batı dünyası kavramı olan çok
kültürlülüğün Türkiye’ye yansımasının izleri aranacaktır. Bunu yapmak için akademik yayınlar, resmi
ve gayri resmi raporlar, notlar, anketler ve analizler incelenerek Türkiye’nin durumu ortaya konulmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Türkiye, Çok Kültürlülük
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Multiculturalism and Migration Relationship in Turkey

Abstract
As a result of the migration of individuals and groups for whatever reason, they do not only carry their
movable and physical resources, but they also take their social, cultural, and psychological
accumulations with them. It is an issue that the academic world constantly dwells on whether the
acceptance of new arrivals by those at the destination immigration point or the effect of different cultures
on each other. In this context, Turkey and its surrounding geography, which is at the center of the study,
have hosted people from different cultures, especially since they are the target migration point in every
period of history. Therefore, it can be said that multiculturalism, which is a situation that the western
world has just begun to face, is the norm in Turkey. On the other hand, the fact that people had to change
their places as a result of internal turmoil, especially in the Middle East, Africa, and some parts of South
Asia, and that these people chose Central European countries as their target, made Turkey a transition
region as well as being a target. In this study, in the context of multiculturalism and migration, the
situation of Turkey will be tried to be discussed in terms of transit country rather than being a target
country. By making a social, economic, political, and cultural evaluation of this situation, traces of the
reflection of multiculturalism, which is a concept of the western world, on Turkey will be sought. In
order to do this, the situation of Turkey will be tried to be revealed by examining academic publications,
official and unofficial reports, notes, surveys, and analyzes
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Yerel Yönetimlerin Covıd-19 ile Mücadele Yöntemleri
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Özet
2019 yılında Aralık ayında ortaya çıkan Covid-19 salgını çok sayıdaki ülkeleri, ulusları, bölgeleri
etkisi altına almıştır. Salgın nüfusun yoğun olarak toplandığı birimlerde daha fazla etkisini göstermekte
ve bu bölgelerin salgınla mücadele konusu daha fazla önem taşımaktadır. Bu noktada yerel yönetim
birimlerinin salgınla etkili bir şekilde mücadelesi öne çıkmaktadır. Çünkü yerel yönetimler halka en
yakın olan ve onların ihtiyaçlarını en iyi bilen birimlerdir. Normal şartlarda yerel yönetim birimlerinin
yerine getirecekleri görev ve sorumluluklar gerek anayasa tarafından gerekse de ülkemizde uygulamaya
konulan diğer yasal düzenlemeler tarafından belirlenmiştir. Ancak bütün dünyayı etkisi altına alan
pandemi sürecinde vatandaşların yaşamış oldukları sorunların daha hızlı, daha etkili ve daha verimli
hizmet sunulması daha önemli hale gelmektedir. Bu çalışmanın amacı; Covid-19 salgın sürecinde yerel
yönetimlerin vatandaşların yaşamış oldukları sorunlara çözüm getirmek amacıyla uyguladıkları
politikaları incelemektir. Yerel yönetim birimlerinin salgın sürecinde yaşanan olumsuzlukları azaltmak
amacıyla uyguladıkları yöntemler incelenmiştir. Ayrıca salgın sürecinin etkilerini en aza indirmek
amacıyla yerel yönetimlere yönelik öneriler geliştirilmiştir. Covid-19 hastalığı ile açıklamalarda
bulunulmuştur. Çalışmada yerel yönetimlerin pandemi döneminde koruyucu ve önleyici nitelikteki
hizmetlerde bulundukları, sosyal yardımda bulundukları ve bu süreçte dezavantajlı grupta yer alan
kesime sınırlı olarak hizmet sundukları tespiti yapılmıştır. Ayrıca yerel yönetimlerin teknolojik
gelişmeleri yakından takip ederek diğer dönemlere kıyasla hizmet sunumunda daha fazla teknolojiden
yararlandıkları ve kullandıkları tespiti yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Covıd-19, Kamu Hizmeti
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Local Governments' Methods of Struggle Covid-19

Abstract
The Covid-19 epidemic, which emerged in December 2019, has affected many countries, nations and
regions. The epidemic has a greater effect in units where the population is concentrated and the fight
against the epidemic in these regions is of greater importance. At this point, the effective fight of local
government units against the epidemic comes to the fore. Because local governments are the closest
units to the people and know their needs best. The duties and responsibilities that local government units
will fulfill under normal conditions are determined by the constitution and other legal regulations put
into practice in our country. However, in the pandemic process that has affected the whole world, it
becomes more important to provide faster, more effective and more efficient service to the problems
that citizens have experienced. The aim of this study; It is to examine the policies implemented by local
governments in order to solve the problems experienced by citizens during the Covid-19 epidemic
process. The methods used by local government units to reduce the negative effects experienced during
the epidemic process were examined. In addition, recommendations for local governments have been
developed in order to minimize the effects of the epidemic process. Statements have been made with the
covid-19 disease. In the study, it has been determined that local governments provide protective and
preventive services during the pandemic period, provide social assistance and provide limited services
to the disadvantaged group in this process. In addition, it has been determined that local governments
have benefited and used more technology in service delivery compared to other periods by closely
following technological developments.
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Vergi Cezalarının Mükellefler ile Vergi Dairesi Çalışanlarının Görüşleri Işığında İncelenmesi:
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Özet
Devletlerin, en temel ve en büyük gelir kaynağı vergi gelirleridir. Devletler, vergileri tam ve
zamanında toplayabilmek amacıyla yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler için bazı cezai
müeyyideleri uygulamak zorundadır. Vergi mükelleflerine yönelik vergi ceza işlemleri, vergi dairesi
tarafından yürütülmektedir. Bu bağlamda, vergi mükelleflerinin ve vergi dairesi çalışanlarının vergi
cezaları, bunlara ilişkin uygulamalar hakkındaki değerlendirmelerine yönelik nitel bir araştırmanın
yapılmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın konusunu, vergi mükelleflerinin ve vergi
dairesi çalışanlarının vergi cezaları ve uygulamalar hakkındaki değerlendirmeleri oluşturmaktadır. Bu
araştırmanın temel amacı, vergi mükellefleri ve vergi dairesi çalışanlarının görüşleri bağlamında vergi
cezalarına ilişkin değerlerdirmelerinin ve vergi cezalarının mükellefler üzerindeki yansımalarının tespit
edilmesidir. Bu kapsamda çalışma, derinlemesine bilgi edinilmesi amacıyla nitel araştırma yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji (olgu bilim) deseninden
yararlanılmıştır. Araştırma verileri, vergi mükellefleri ve vergi dairesi çalışanlarından oluşan
katılımcılar ile yapılan yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla elde edilmiştir. Görüşmeler,
yüz yüze şeklinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, merkez ofisleri Ankara’da bulunan vergi
mükellefleri ile Ankara il merkezinde yer alan vergi dairesi çalışanlarından oluşmaktadır. Araştırma
verileri, ses kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. Araştırma verilerinin analizi, içerik analizi şeklinde
yapılmıştır. İçerik analizinde, veriler kavramlaştırılarak olguyu tanımlayabilecek temalar ortaya
çıkarılmıştır. Bu kapsamda, araştırma soruları temel alınarak bulgular tanımlanmış ve yorumlanmıştır.
Ortaya çıkarılan bulgular; • Mükelleflerin vergi işlemleri (yükümlülükleri) bilgisi ve bunun
yükümlülükleri yerine getirmeye etkisi • Vergi cezalarının mükelleflere yansıması, • Vergi cezalarının
caydırıcılığı, olmak üzere 3 temel tema altında toplanmıştır. Araştırma bulgularından bazıları şunlardır:
Türkiye de uygulanan vergi cezalarının, vergilerin toplanması ve vergi suçu fiilinin tekrar etmemesi
yönünde yeterince etkin olmadığı belirlenmiştir. Mükellefler, vergi dairelerini haksız yere vergi cezası
kesilen, hata ile sahtekarlığı (hileyi) ayırt etmeyen kamu idareleri olarak görmektedir. Mükelleflerin
vergi bilgi düzeyinin, işletmelerinin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak değiştiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Vergi Cezaları, Vergi Mükellefi, Nitel Araştırma.
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Examining Tax Penalties in Views of Taxpayers and Tax Officials: A Phenomenological Study in
Turkey

Abstract
The most basic and biggest source of income of states is tax revenues. States have to impose some penal
sanctions for taxpayers who do not fulfill their obligations in order to collect taxes fully and on time.
Tax penalties for taxpayers are carried out by the tax office. In this context, it is considered that a
qualitative research should be conducted on the assessment of taxpayers and tax officials on tax penalties
and related practices. The subject of this study is the evaluations of taxpayers and tax officials about tax
penalties and practices. The main objective of this research is to determine the values of tax penalties in
the context of the opinions of taxpayers and tax offıcıals. In this context, in order to gain in-depth
information, the research was carried out with qualitative research method. This research has been
patterned as a phenomenologıcal study. The research data were obtained from semi-structured
interviews with taxpayers and tax offıcials. The interviews were conducted face to face. The research
data were recorded using a voice recorder. Participants are taxpayers and tax offıcıals whose
headquarters are located in Ankara. The analysis of the research data was done in the form of content
analysis. In the content analysis, themes that can describe the phenomenon have been identified by
conceptualizing the data. In this context, the findings were defined and interpreted based on the research
questions. The revealed findings are gathered under 3 main themes including; • Knowledge of taxpayers’
tax obligations and its effect on fulfilling obligations, • Reflection of tax penalties on taxpayers, •
Deterrence of tax penalties. Some of the research findings are: It has been determined that tax penalties
applied in Turkey are not effective enough to collect taxes and prevent the repetition of tax crime.
Taxpayers see tax offices as public administrations that are unfairly penalized and that do not distinguish
between error and fraud (cheating). It has been found that the tax knowledge level of taxpayers changes
in direct proportion to the size of their businesses.

Keywords: Keywords: Tax Penalties, Taxpayers, Qualitative Research.
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Özet
İlk olarak Çin’in Hubei bölgesinde yer alan Wuhan kentinde 1 aralık 2019 tarihinde görülen
COVID19 salgını insan yaşamı için tehlike olma özelliği taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)’nün
bu salgını pandemi ilan ettiği tarih olan 11 Mart 2020 Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olması
sebebiyle önem arz etmektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgınla mücadelede ön safhalarda
gayret gösteren sağlık çalışanları geçmiş yıllarda meydana gelen salgınlarda da görüldüğü üzere bulaşıcı
hastalıklara yakalanma riski en yüksek meslek grubunda yer almaktadırlar. Sağlık sektöründeki bu riski
en aza indirmek ve olası bulaşma sonrasında izlenecek yolları belirlemek işverenlerin yükümlülüğü
altındadır. Genel olarak işverenler çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak zorundadırlar. Bu
bağlamda sağlık kuruluşları diğer işletmelerden daha mühim özellikler arz etmektedir. Şöyle ki diğer
kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği sağlanamadığında bundan sadece çalışanlar olumsuz etkilenebilirken
sağlık kuruluşlarında sağlanamadığında bu işletmelerden hizmet alanların ve bu kurumda çalışan
personellerin ailelerinin de iş sağlığı ve yaşam güvenlikleri tehlikeye düşebilmektedir. Sağlık
çalışanlarının aşılarının zamanında yapılamaması yüzünden yaklaşık 400 sağlık çalışanı hayatını
kaybetmiş, bazı sağlık çalışanları hastalığı ailelerine bulaştırmış, enfekte olmuş aile ve yakınlardan
bazıları da hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu yüzden 2020 yılı içerisinde il bazında sağlık çalışanları
aileleri bu bulaştan etkilenmesin diye belirli bir süreliğine gönüllü karantinaya girmişlerdir. Bu çalışma
sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde yaşadıkları bazı olumsuzlukları belirlemeye yardımcı olan ve
bu konuda farkındalık oluşturmayı içeren bir çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Covıd19, Pandemi, Sağlık, İş Sağlığı, Sağlık Çalışanları
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Problems Healthy Workers and Their Families Encounter During Covid19 Process

Abstract
The covid19 epidemic, first seen on December 1, 2019 in Wuhan, located in the Hubei region of China,
is a danger to human life. March 11, 2020, the date when the World Health Organization (WHO)
declared this epidemic as a pandemic, is important because it is the date when the first case was seen in
Turkey. Healthcare workers who strive to combat this epidemic, which has affected the whole world,
are in the occupational group with the highest risk of contracting infectious diseases, as seen in the
epidemics that have occurred in previous years. It is under the responsibility of employers to minimize
this risk in the health sector and to determine the ways to follow after possible contamination. In general,
employers have to ensure the occupational health and safety of their employees. In this context, health
institutions present more important features than other businesses. In other words, when occupational
health and safety cannot be provided in other institutions, only employees may be negatively affected
by this, but when it is not provided in health institutions, the occupational health and life safety of those
who receive service from these enterprises and the families of the personnel working in this institution
may be endangered. Approximately 400 healthcare workers lost their lives due to the failure of the
healthcare professionals to be vaccinated in time, some healthcare workers infected their families, and
some of the infected families and relatives lost their lives. For this reason, in 2020, healthcare workers
on a provincial basis went into voluntary quarantine for a certain period of time so that their families
would not be affected by this contamination. This study is a study that helps to identify some of the
negativities experienced by healthcare professionals during the pandemic process and includes raising
awareness on this issue.
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Sağlık Etkinlikleri Açısından Azerbaycan’daki İllerin Karşılaştırılması
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Özet
Ülkeler arasındaki gelişmişlik karşılaştırmalarında, sağlık sektörü önemli yer tutmaktadır. Ülkeler
sağlık sistemlerinde hizmet kalitelerini artırabildikleri oranda, halkın refah seviyesine katkıda
bulunabilirler. Bu çalışmada, Azerbaycan’da bulunan illerin sağlık sistemleri etkinliklerinin
karşılaştırılması amaçlanmıştır. 2017, 2018 ve 2019 yılları ayrı ayrı incelenmiştir. 61 il araştırma
kapsamındadır. Girdi odaklı Veri zarflama Analizi (VZA) CRS tekniği uygulanmıştır. Etkin olan ve
olmayan iller tespit edilerek, potansiyel iyileştirme önerileri sıralanmıştır. Girdi değişkeni olarak; sağlık
çalışanı sayısı, hastane yatak sayısı ve hekim sayısı kullanılmıştır. Girdi değişkenleri, 10.000 kişi başına
düşen rakamlardır. Çıktı değişkeni olarak ise; doğum sayısı, bebek ölümü sayısı (1 yaşından küçük
olanlar), ölüm sayısı ve poliklinik sayısı göstergeleri kullanılmıştır. Çıktı değişkenleri, 1000 kişi başına
düşen rakamlardır. Analizde, bebek ölüm sayısı ve ölüm sayısı değişkenlerinin (negatif değer ifade
ettiklerinden) tersi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları incelendiğinde her 3 yılda da tam etkin çıkan
iller; Cebrayıl, Hacıkabul, Kelbecer, Kusar, Lerik, Masallı, Saatlı, Sabirabad ve Yardımlı’dır. 3 senelik
VZA skorlarının ortalamaları alındığında, en düşük skora sahip olan iller sırasıyla Bakü (%30), Şirvan
(%32), Sumkayıt (%32), Gence (%42), Mingeçevir (%42), Şeki (%45), Berde (%47) ve Gakh (%47)’dir.
Zerdab ve Tovuz illerinin etkinliklerini, 2017’de %58’den 2019’da sırasıyla %86 ve %88’e
yükseltmeleri önemlidir. İllerin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmeleri, ülke ekonomisi ve gelişmişlik
açılarından da fayda sağlayabilecektir. Etkinlikleri düşük olan illerde, sağlık performansını artırmaya
yönelik politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Performansı, Veri Zarflama Analizi, Etkinlik Ölçümü
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Comparison of Provinces in Azerbaijan in Terms of Health Efficiencies

Abstract
In the development comparisons between countries, the health sector occupies an important place. As
countries can improve the quality of services in their health systems, they can contribute to the welfare
level of the people. In this study, it was aimed to compare the health systems efficiencies of the provinces
in Azerbaijan. The years 2017, 2018 and 2019 were examined separately. 61 provinces are covered by
research. Input-oriented data enveloping analysis (DEA) CRS technique has been used. Efficient and
inefficient provinces were identified and potential improvement proposals were listed. As input variable;
the number of health workers, the number of hospital beds and the number of physicians were used.
Input variables are figures per 10.000 people. As an output variable, the indicators of the number of
births, the number of infant deaths (less than 1 year old), the number of deaths and the number of
outpatient clinics were used. Output variables are figures per 1.000 people. In the analysis, the inverse
of the infant mortality and mortality variables (since they express a negative value) was used. The
provinces that are fully efficient every 3 years are Jabrayil, Hajikabul, Kalbajar, Qusar, Lerik, Masalli,
Saatli, Sabirabad and Yardımli. The provinces with the lowest score are Baku (30%), Shirvan (32%),
Sumkayit (32%), Ganja (42%), Mingechevir (42%), Sheki (45%), Berde (47%) and Gakh (47%),
respectively, when the 3-year DEA scores are averaged. It is important that the provinces of Zardab and
Tovuz increase their DEA scores from 58% in 2017 to 86% and 88% respectively in 2019. Productive
and efficient management of the provinces will also benefit the country's economy and development. In
provinces with low efficiency, policies aimed at improving health performance need to be developed.
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Özet
Hayatımızın önemli bir parçası olan zaman, tanımlanması çok zor olan soyut ve göreceli bir
kavramdır. Bu sebeple zaman hakkında kesin bir tanım ortaya konmamış, herkes farklı tanımlarda
bulunmuştur. Zaman, olayların geçmiş, bugün ve gelecek olarak gerçekleştiği, insanların kontrolünün
dışında geçip giden bir kavramdır. Zamanın insan üzerindeki etkileri fiziksel, psikolojik, felsefik ve
biyolojik olarak dörde ayrılmaktadır. Herhangi bir işte çalışan bütün insanlar zamanlarını etkin ve verimi
kullanmak zorundadır. İşte bu zorunluluk da “zaman yönetimi” kavramının doğmasına neden olmuştur.
Zaman yönetiminin ana gayesi bireyden istenen işleri verilen süre içerisinde planlayabilmektir. Zaman
yönetiminin dikkatli bir şekilde yapılmaması birçok soruna neden olmaktadır. Bunlardan biride
Erteleme davranışının ortaya çıkmasına zemin hazırlamasıdır. Erteleme ise mantıklı veya geçerli bir
sebep olmaksızın yapılması gereken bir işin sonraya bırakılmasıdır. Bireyler bazı zaman veya
durumlarda yapmaları gereken işlerde erteleme davranışı gösterebilirler. Yukarıda verilen bilgiler göz
önüne alındığında bu çalışmanın amacı “zaman yönetimi becerileri ile erteleme davranışı arasındaki
ilişki nedir?” sorusuna bilimsel bir kanıta dayalı bir cevap bulmaktır. Araştırma sorusuna bağlı olarak
geliştirilen araştırma hipotezi ise “zaman yönetimi becerileri ile erteleme davranışı arasında negatif bir
ilişki vardır” şeklindedir. Bu çalışmanın evrenini, Elazığ il merkezinde bulunan kamuya ait hastanelerin
çalışanları oluşturmaktadır. Elazığ il merkezinde kamuya ait olan 4 hastane bulunmakta ve bu
hastanelerde toplam 3712 sağlık çalışanı yer almaktadır. Araştırmanın sahip olduğu veriler anket
yöntemiyle Şubat-Nisan 2020 tarihleri arasında sağlık çalışanlarından toplanmıştır. Veriler, 5’li likert
tipi derecelendirilen “zaman yönetimi” ve “erteleme davranışı” ölçeklerinin uygulanmasıyla elde
edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre zaman yönetimi becerileri ile erteleme davranışı
arasında yaklaşık %33 oranında negatif yönlü ve orta düzeyde bir etki söz konusudur. Zaman yönetimi
becerileri (bağımsız değişken), erteleme davranışı üzerindeki değişimlerin yaklaşık %11’inin
açıklayıcısı görünmektedir (r = -0,330; r2 = 0,106).
Anahtar Kelimeler: Zaman Yönetimi, Erteleme Davranışı, Sağlık Çalışanları
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Examining the Relationship Between Time Management Skills and Delaying Behavior: the
Example of Elazig Healthcare Organizations

Abstract
Time, an important part of our lives, is an abstract and relative concept that is very difficult to define.
For this reason, no definite definition has been made about time, and everyone has made different
definitions. Time is a concept in which events take place as past, present, and future, passing out of
people's control. The effects of time on human beings are divided into four as physical, psychological,
philosophical, and biological. All people working in any job have to use their time effectively and
efficiently. This necessity has led to the emergence of the concept of "time management". The main
purpose of time management is to be able to plan the jobs requested from the individual within the given
time. Failure to manage time carefully causes many problems. One of them is that it prepares the ground
for the emergence of procrastination behavior. Postponement, on the other hand, is to leave a task that
needs to be done for a later time without a reasonable or valid reason. Individuals may show
procrastination behavior in certain times or situations when they need to do things. Considering the
information given above, the purpose of this study is "What is the relationship between time
management skills and procrastination behavior?" is to find an answer to the question based on scientific
evidence. The research hypothesis developed based on the research question is that "there is a negative
relationship between time management skills and procrastination behavior". The population of this study
is the employees of the public hospitals in Elazig city center. There are 4 public hospitals in Elazig city
center and there are 3712 healthcare workers in these hospitals. The data of the study were collected
from healthcare professionals using a questionnaire method between February and April 2020. The data
were obtained by applying the "time management" and "procrastination behavior" scales, which are 5point Likert types. According to the findings obtained from the study, there is approximately 33%
negative and moderate effect between time management skills and procrastination behavior. Time
management skills (independent variable) seem to explain about 11% of the changes on procrastination
behavior (dependent variable) (r = -0.330; r2 = 0.106).

Keywords: Time Management Skills, Procrastination Behavior, Healthcare Workers, Healthcare
İnstitutions
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Кыргызстан Саламаттык Сактоо Системасындагы Милдеттүү Камсыздандыруунун
Маселелери Жана Чечүү Жолдору
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Özet
Кыргызстанда "милдеттүү медициналык камсыздандыруу" чыныгы камсыздандыруу модели
боло албай келүүдө. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрү мамлекеттик
салыктардын бир түрү болуп, аларды бөлүштүрүү жана пайдалануу саламаттыкты сактоо
тутумун мамлекеттин каржылоосу менен бирдей. Иш берүүчүлөр медициналык
камсыздандырууну төлөөгө кызыкдар эмес, анткени төлөөчүлөр алардын төлөмдөрү кайда жана
кандайча колдонулгандыгы туурасында кабарлары жок. Медициналык камсыздандыруунун
негизги төлөөчүлөрү бюджеттик сектордун кызматкерлери. Кирешеси жогору, жеке тармакта
иштеген адамдар медициналык камсыздандыруудан араң өтүшөт. Кыргызстанда жашаган чет
элдик жарандар ден-соолугун камсыздандыра алышпайт. Ушуга байланыштуу, учурдагы
камсыздандыруу тутумун реформалоо, мамлекеттик медициналык камсыздандыруунун чыныгы
принциптерин киргизүү зарыл. Маалыматт жетишсиздигинен улам камсыздандырылган
кызматкерлер дагы өздөрүнүн укуктарын жана мүмкүнкүнчүлүктөрүн толук билишпейт, ошого
байланыштуу колдонуу мүмкүнчүлүктөрү дагы төмөн. Экинчи тараптан кызматтын сапатынын
төмөн болушу дагы мамлекеттик медициналык кызматтарга болгон талаптын төмөн болушун
шарттодо.
Anahtar Kelimeler: Медициналык Камсыздандыруу, Милдеттүү Медициналык
Камсыздандыруу Фондунун Бюджеттик Түзүмү, Милдеттүү Медициналык Камсыздандыруу
Фондунун Персоналдаштырылышы, Ийкемдүү Камсыздандыруу.
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Problems and Solutions of Compulsory Health Insurance in Kyrgyzstan

Abstract
In Kyrgyzstan, “compulsory health insurance” is not a true insurance model. Compulsory health
insurance payments are a form of government taxes, their allocation and use are almost the same as
government funding of the health care system. Employers are not interested in paying for health
insurance because payers do not know where and how their payments are being used. Therefore, the
main payers of health insurance are public sector employees. People who work in the private sector with
higher incomes are hardly covered by health insurance. Foreign citizens living in Kyrgyzstan cannot
insure their health. In this regard, it is necessary to reform the existing insurance system and to introduce
real principles of public health insurance. Due to the lack of information, insured employees are not
fully aware of their rights and opportunities, and therefore have less access to them. On the other hand,
the low quality of services also causes low demand for public health services.

Keywords: Health İnsurance, Budget Structure of the Compulsory Health İnsurance Fund,
İndividualization of Compulsory Health İnsurance Funds, Flexible İnsurance System
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Özet
Siyasi rejim, ülkedeki siyasal kurumların işleyişinin ortaya çıkardığı yöneten ve yönetilenle
arasındaki ilişki biçimini tanımlayan genel ifadedir. Bu bağlamda siyasal süreçlerin görüntüsünü ortaya
koyan bu ifade aynı zamanda ülkenin sosyo-ekonomik ilişkilerin devlet kurumları içindeki
yapılandırılmasını kapsar. Soğuk Savaşın sona erdiği dönemde siyaset bilimciler tarafından dünya
toplumlarının liberal demokrasiye geçişi tartışılmaya başlandı. Bu kapsamda Batı’nın liberal demokrasi
anlayışının hakim olmasının kaçınılmaz olduğunu bazı siyaset bilimciler tarafından savunulmuştur.
Fakat Soğuk Savaş sonrası dönemde, hayal edildiği gibi liberal demokrasinin yayılması durumu söz
konusu olmadı. Aksine Rusya ve Çin gibi liberalleşmeyen devletlerin hegemonya mücadelesine
giriştiği, suç oranlarının yükseldiği, nüfus artışı ve kıtlıkların yaşandığı yeni bir dünya düzeni oluşmaya
başladı. Baltık ve Doğu Avrupa dışındaki ülkelerin neredeyse hepsinde demokratik alanların tam tersine
daralması, akabinde yeni rejim tiplerinin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. 1990’lı yıllardan itibaren
bazı ülkelerin bu bağlamda demokrasi ve diktatörlük arasında döngüler yaşadığı gözlemlenmiş ve bu
açıdan özellikleri doğrultusunda bir takım rejim kavramları ile adlandırılmışlardır. Kırgızistan’da da bu
süreç dalgalı bir biçimde cereyan etmiştir. Bağımsızlığından itibaren birçok kez anayasasını değiştiren
ülkede dönemsel olarak demokratik ve baskıcı yönetim tarzı benimsenmiştir. Çalışmada, Soğuk Savaş
sonrasında ortaya çıkan yeni rejim modelleri kapsamında illiberal demokrasiler, hibrid (karma) rejimler,
süper başkanlık rejimi, patronal başkanlık rejimi, rantiyer devlet ve modern patrimonyal sultanlıklar
konuları ele alınmış ve bu çerçevede Kırgızistan’da referandum sonucunda kabul edilen 2021 Anayasası
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Siyasi Rejim, Anayasa, Referandum.

- 144 -

The Political Regime and Its Future in Kyrgyzstan Within the Framework of the 2021
Constitution

Abstract
The political regime is the general expression that defines the relationship between the ruler and the
ruled, which is revealed by the functioning of the political institutions in the country. This expression
also includes the structuring of the country's socio-economic relations within state institutions. At the
end of the Cold War, political scientists began to discuss the transition of world societies to liberal
democracy. In this context, it was predicted that the West's understanding of liberal democracy would
spread to the world. But the spread of liberal democracy did not occur as imagined. On the contrary, in
this new world order, non-liberal states such as Russia and China started the struggle for hegemony,
crime rates increased, population growth and famines occurred. In almost all countries except the Baltic
and Eastern Europe, the democratic space has narrowed and new regime types have emerged. Since the
1990s, there have been loops between democracy and dictatorship in some countries and they have been
named with some concepts. This process continued in a fluctuating manner in Kyrgyzstan. The country,
which has changed its constitution many times since its independence, has periodically adopted a
democratic and oppressive administration style. In the study, illiberal democracies, hybrid (mixed)
regimes, super-presidential regime, patronal presidential regime, rentier state and modern patrimonial
sultanates were discussed within the scope of new regime models that emerged after the Cold War. And
in this context, the 2021 Constitution, which was adopted as a result of the referendum in Kyrgyzstan,
was examined.

Keywords: Kyrgzstan, Political Regime, Constitution, Referendum
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilatına Getirdiği
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Özet
Türkiye’de 16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen referandum sonucunda hükümet sistemi değişmiş
ve 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi fiili
olarak uygulanmaya başlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sadece yasama, yürütme ve yargı
kuvvetleri arasındaki ilişkilere değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin idari teşkilatına da önemli
yenilikler getirmiştir. Yeni hükümet sistemi başkanlık sistemine çok benzese de ABD’de uygulanan
başkanlık sistemi ile birebir aynı değildir. Başkanlık sistemlerinin en önemli özellikleri tek başlı
yürütmenin ve geniş yetkilerle donatılmış bir devlet başkanının olmasıdır. Bu özellikler
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de temel özellikleridir. Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı hükümet
sisteminin uygulanmaya başlamasıyla, parlamenter sistemlerde önemli görev ve yetkileri olan
“başbakanlık” ve “bakanlar kurulu” Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda ve idari teşkilatında artık yer
almamaktadır. Cumhurbaşkanlığı makamının güçlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ve
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları kurulmuştur. Yeni hükümet sisteminin getirdiği bir diğer yenilik
ise “Cumhurbaşkanı Yardımcılığı” makamıdır. Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilatı 24
Haziran 2018 öncesi ile karşılaştırılmış, Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin, Cumhurbaşkanlığı Politika
Kurullarının ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının görev ve yetkileri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilatı,
Anayasal Kurumlar, İdare Hukuku, Merkezi İdare
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Innovations Brought by the Presidential Government System to the Administrative
Organization of the Republic of Turkey

Abstract
As a result of the referendum accepted on 16 April 2017 in Turkey, the government system has changed
and with the general elections held on 24 June 2018, the Presidential government system has been put
into practice. The presidential government system has brought important innovations both to the
relations between the legislative, executive and judicial powers and to the administrative organization
of the Republic of Turkey. Although the new government system is very similar to the presidential
system, it is not exactly the same as the presidential system in the USA. The most important features of
presidential systems are a single-headed executive and a president with broad powers. These features
are also basic features of the Presidential government system of Turkey. Therefore, to be implemented
with the start of the Presidential government system, the "prime ministry" and the "council of ministers",
which have important duties and powers in parliamentary systems, are no longer included in the
Constitution and administrative organization of the Republic of Turkey. Presidential Offices and
Presidential Policy Committees have been established to strengthen the office of the President. Another
innovation brought by the new government system is the "Vice President" position. In this study, the
administrative organization of the Republic of Turkey was compared with the one before June 24 2018,
and the duties and powers of the Presidential Offices, the Presidential Policy Committees and the vicepresident were examined.

Keywords: Presidential Government System, Administrative Organization of the Republic of Turkey,
Constitutional Institutions, Administrative Law, Central Administration
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Özet
Dijital iletişimin, daha somut söylemek gerekirse dijital medyanın demokrasiyi nasıl
etkilediği/etkileyeceği internetin ortaya çıkmasından itibaren önemli bir politik mesele olagelmiştir.
Pandemi kısıtlamalarının doğurduğu olağanüstü ya da yeni normal koşullarında yaşam tüm veçheleriyle
dijitalize olmuş, deyim yerindeyse küresel köy adeta dijital mahalleye dönüşmüştür. Gerçekten de bu
süreçte dijital iletişim araçlarının kullanıcı sayısında tüm dünyada patlama yaşanmış, eğitimden sağlığa,
alışverişten çalışmaya toplumsal yaşam hiç olmadığı kadar çevrim içi ve dijitalize olmuştur.
Öğrencilerden yaşlılara, beyaz yakalılardan eylemcilere geniş bir homo dijitus kitlesi ortaya çıkmıştır.
Günümüzün insanı, durmaksızın boca edilen ve içinde sürüklendiği enformasyon ve görüntü akışından
bitap düşmüş. Enformasyonun kıtlığı ya da yokluğu ile hatırlanan zamanlar tarih öncesinde kaldı.
Enformasyon, yaşamı inferno'ya dönüştürmüş. 'Digital mahalle' politik elitleri daha da güçlendiren,
bireylerin ayartıldığı, kamusallığın çöktüğü ve toplumun dağıldığı neo-panaoptikon mudur, yoksa neodespotik bir distopya mı? Tüm bunlara rağmen, bireyi toplumsal müşterekler alanına çekmek, onu
topluma/kamusala yeniden bağlamak mümkün müdür? Dijital medya toplumu güçlendirerek
demokrasinin ivme kazanması yönünde bir işlev görebilir mi? (Dijital) medya ve demokrasi arasındaki
diyalektik ve problematik ilişkinin analizi, bulaşıcı hastalıkların ve kapitalizmin devrevi krizinin iç içe
geçtiği 'çifte depresyon' koşullarında elzemdir. Kısacası, homo dijitus, dijital iletişimin bağrındaki
potansiyeli açığa çıkarabilecek bilişsel devrimi gerçekleştirebilecek midir, gerçek anlamda homo
sapiens sapiens olabilecek midir?
Anahtar Kelimeler: Dijital Medya, Homo Dijitus, Demokrasi
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Digital Media, Neo-Despotism and Democracy

Abstract
How digital communication, to put it more concretely, how affects/will affect democracy has been an
important political issue since the emergence of the internet. In the extraordinary or new normal
conditions caused by the pandemic restrictions, life has been digitalized in all aspects, and the global
village has turned into a digital neighborhood. Indeed, in this process, the number of users of digital
communication tools has exploded all over the world, and social life from education to health, from
shopping to work has become more online and digitalized than ever before. A large homo digitus mass
has emerged, from students to the elderly, from white collars to activists. Today's people are exhausted
from the flow of information and images that are constantly floundering and drifting in. The scarcity or
absence of information is not matter, anymore. Information has turned life into an inferno. Is the 'digital
neighborhood' a neo-panaopticon or a neo-despotic dystopia, in which the political elite is further
strengthened, individuals are seduced, publicity collapses and society disintegrates? Despite all this, is
it possible to attract the individual to the field of social commons and reconnect him/her to the
society/public? Can digital media function in the direction of accelerating democracy by strengthening
the society? Analysis of the dialectical and problematic relationship between (digital) media and
democracy is essential in conditions of 'double depression', where infectious diseases and the cyclical
crisis of capitalism are intertwined. In short, will homo digitus realize the cognitive revolution that can
unleash the potential in digital communication, will it truly be homo sapiens sapiens?

Keywords: Digital Media, Homo Digitus, Democracy

- 149 -

Makale id= 89
Sözlü Sunum

ORCID ID: 0000-0002-4788-0274
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Özet
1986 yılında yapılan seçimlerde Anavatan Partisi’nden Gaziantep Milletvekili seçilerek siyasete giriş
yapan Hasan Celal Güzel, enerjik yapısı ve renkli kişiliği ile Türk siyasal hayatının unutulmaz isimleri
arasında yer almıştır. Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra üst
düzey bürokratik görevlere de getirilen Güzel, bu süreçlerde Turgut Özal ile yakın çalışma imkânına
sahip olmuş ve Özal’ın ısrarı neticesinde 1986 yılında Anavatan Partisinden Gaziantep milletvekili
adayı olmuştur. Yapılan seçimler neticesinde meclise girmeye hak kazanan Güzel, milletvekilliği
döneminde de Özal’a yakın isimler arasında yer almış ve 1986-1987 yılları arasında Devlet Bakanı ve
Hükümet Sözcüsü görevini üstlenmiştir. 1987 yılında yenilenen seçimlerde yeniden milletvekili seçilen
Güzel, 1987-1989 yılları arasında Milli Eğitim ve Gençlik Spor Bakanlığı görevini ifa etmiştir. 1991
yılında Anavatan Partisi Olağan Kongresi’nde parti genel başkanlığına aday olan Güzel, daha sonra
Mesut Yılmaz karşısında Yıldırım Akbulut lehine seçimlerden çekilmiş ancak yine de başarılı
olunamamıştır. Bunun üzerine Anavatan Partisinden ayrılarak 23 Kasım 1992 tarihinde Yeniden Doğuş
Partisi’ni (YDP) kurarak partinin genel başkanlığı görevini üstlenmiştir. 1995 seçimlerinde 95.484 oy
alarak %0.34’lük bir oy oranıyla meclise girememiş, 1999 yılında gerçekleşen genel seçimlerde ise oy
oranı %0.14’e gerilemiş ve bunun üzerine siyaset sahnesinden çekilmiştir. Siyasi kimliğinin yanı sıra
bilimsel çalışmalara da öncülük eden Güzel, 1994 yılında kurduğu “Yeni Türkiye Stratejik Araştırma
Merkezi” bünyesinde çıkarılan “Yeni Türkiye” dergisi ile Türk tarihi ve Türk dünyasına ilişkin çok
sayıda bilimsel makalenin bilim dünyasına kazandırılmasına ön ayak olmuştur. Güzel, akciğer
enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği sebebiyle 19 Mart 1989 tarihinde 73 yaşında hayata gözlerini
kapamıştır. Bu çalışma, vesayetçi kurumlar karşısında demokrasinin savunucusu olarak Türk siyasal
hayatında yer edinen Hasan Celal Güzel’in meclis konuşmalarından, dönemin gazetelerinden ve tetkik
eserlerden yola çıkarak siyasi yaşamının ortaya konulması amacını taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hasan Celal Güzel, Yeniden Doğuş Partisi, Türk Siyasal Hayatı
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Hasan Celal Güzel in the Turkish Political Life

Abstract
Entering into politics after being elected deputy for Gaziantep province from the Motherland Party in
the elections of year 1986, Hasan Celal Güzel is among the unforgettable names of the Turkish political
life thanks to his energetic nature and colourful personality. Güzel was assigned to high level
bureaucratic positions after serving at various levels in the State Planning Organization and had the
opportunity to work closely with Turgut Özal. He became a deputy candidate for Gaziantep province
from the Motherland Party in 1986 upon the insistence of Özal. As a result of the elections, Güzel
became entitled to enter the parliament, being among the names who are close to Özal during the time
he served as a deputy. He took charge as the Minister of State and Government Spokesman between the
years 1986-1987. Having been re-elected deputy in the repeated elections in 1987, Güzel served as the
Minister of National Education and Youth and Sports between the years 1987-1989. Güzel ran for party
leadership at the Motherland Party Ordinary Congress in 1991 and later withdrew from candidacy in
favour of Yıldırım Akbulut against Mesut Yılmaz but he wasn’t able to become successful. Then, he
quit the Motherland Party and founded the Rebirth Party in 23 November 1992 and took charge as the
chairperson of the party. The party was able to receive 95.484 votes with a 0.34% rate in the 1995
elections, which was not sufficient for entering the parliament. Their rate of votes dropped to 0.14% in
the 1999 general elections and therefore the party quit the political scene. Güzel pioneered scientific
studies as well as his political identity. He published the “New Turkey” journal within the “New Turkey
Strategic Research Centre” which he founded in 1994. Through this journal, he led the way for numerous
scientific articles regarding the Turkish history and the Turkish world. Güzel passed away on 19 March
2018 at the age of 73 of respiratory failure due to pulmonary infection. This study aims to reveal the
political life of Hasan Celal Güzel, who has an important place in the Turkish political life as the
defender of democracy against institutions of tutelage based on his speeches in the parliament, the
newspapers of the relevant period and other research studies.
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Özet
Kuruluşundan itibaren çok sayıda göç hareketliliğine tanıklık eden Türkiye’de son yıllarda göç olgusu
konusunda önemli düzeyde farkındalık oluştuğu bilinmektedir. Suriye’den ülke sınırlarına yönelen
kitlesel göç dalgasının bu konuda önemli düzeyde etkisi bulunmaktadır. 2021 yılı itibariyle 196 ülkeden
5,5 milyonun üzerinde göçmene ev sahipliği yapan Türkiye aynı zamanda göç veren ülke olma niteliğine
de sahiptir. Güncel verilere göre yurt dışında yaşayan Türklerin sayısı 6,5 milyonun üzerindedir. Ortaya
konan bu veriler Türkiye’nin göz ardı etmemesi gereken bir göç olgusuyla karşı karşıya kaldığını ve
buna yönelik kurumsal bir planlamaya ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Esasen 2013 yılında Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü ve 2011 yılında Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bu
amaçlarla kurulmuştur. Göç yönetimi konusunda önemli açığı kapatan bu kurumların varlığına karşın,
gerek merkezi yönetim süreçlerinde gerekse yerel yönetim süreçlerinde göç yönetimine ilişkin bazı
sorun alanlarının varlığını koruduğu da bilinmektedir. Nitel yöntemle yürütülen bu çalışmada,
Türkiye’nin hayata geçirdiği kurumsallaşma sürecine değinilmekte ve Türkiye’nin göç alan ve göç veren
ülke konumu göz önüne alınarak göç politikasında bütüncül yaklaşım ortaya konulması önerilmektedir.
Çalışma, göç hareketliliğinin kapsamı düşünüldüğünde uyum ve diaspora gibi alanları da içine alacak
şekilde Türkiye’de göç politikasının Bakanlık düzeyinde temsil edilmesini teklif etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Göç, Göç Politikası, Kurumsallaşma, Diaspora, Uyum
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Institutionalization of Migration Management in Turkey: Current Situation and Suggestions

Abstract
It is known that there has been a significant awareness of the phenomenon of migration in recent years
in Turkey, which has witnessed many migration movements since its establishment. The mass migration
wave from Syria to the country's borders has a significant impact on this issue. As of 2021, Turkey,
which hosts more than 5.5 million immigrants from 196 countries, also has the quality of being a country
of immigration. According to current data, the number of Turks living abroad is over 6.5 million. These
data show that Turkey is faced with a migration phenomenon that should not be ignored and that it needs
institutional planning. The General Directorate of Migration Management in 2013 and the Presidency
for Turks Abroad and Related Communities in 2011 were established for these purposes. Despite the
existence of these institutions that close the important gap in migration management, it is also known
that some problem areas regarding migration management still exist in both central government
processes and local government processes. In this study, which is carried out with a qualitative method,
the institutionalization process that Turkey has put into practice is mentioned and it is suggested to put
forward a holistic approach in migration policy, taking into account the position of Turkey as a receiving
and sending country. Considering the scope of migration mobility, the study proposes the representation
of migration policy in Turkey at the Ministry level, including areas such as integration and diaspora.

Keywords: Migration, Migration Policy, Institutionalization, Diaspora, Integration

- 153 -

Makale id= 75
Sözlü Sunum

ORCID ID: 0000-0002-9175-4224

Ulus-Devlet, Biyo-Politikalar ve ‘‘yemek’’ İlişkisi: Michel Foucault’nun Teorik Bakış Açısından
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Özet
Bu çalışma, milliyetçilik kuramları literatüründe modernist yaklaşımın, ulus-devlet, millet ve milli
kimliklerin verili olmayan, inşa edilmiş, oluşturulmuş oldukları tezinden hareket ederek, modern
Türkiye tarihinin erken Cumhuriyet yılları döneminde resmi devlet politikaları ve siyasal söylem
bağlamına odaklanacaktır. Çalışma, bu süreçte beslenme rejimi, yemek kültürü ve milli mutfak olgusu
özelinde ‘‘Yerli Malı Haftası’’ olarak adlandırılan bir devlet politikası ve toplumsal uygulamasını
Michel Foucault’nun ‘‘biyo-politika’’ kavramı ve kuramsal yaklaşımı çerçevesinde ele alacaktır. Yemek
kültürü ile milli mutfakları inşa veya icat etme ve daha sonra eğitim, medya ve edebiyat gibi
‘‘aygıt’’larla enformasyonu yayma noktasında kitleleri homojenleştirmek için kullanılan başlıca
yöntem, ulusal birliğine geç kavuşmuş veya kavuşmaya çalışan toplumların yönetici seçkinleri açısından
sıklıkla başvurulan yol olmuştur. Fakat yemek bileşeniyle milli birliği oluşturma ve yeniden üretme
noktasında edebiyat ve medya gibi kitlesel aygıtlar yeterli değillerdir. Milli kimliği inşa etme
süreçlerinde milliyetçi politikalar, beslenme ve/veya tüketim alışkanlıklarını siyasa uygulama
süreçlerinde kullanarak milli öze dair tanımlamalarda bulunmuşlardır. Bu çalışmanın temel tezi de ulusdevletin yemek (gıda, beslenme vb.) üzerine eğilen politikaları dahilinde denenecek bir okumanın,
ulusun kimliğine ve ideolojisine iktidar düzeyinde duyulan ilgiyi modernleş(tir)me ve toplumsal alanı
ilgili aygıt özelinde düzenleme açısından açıklayıcı bir perspektif sunabilir düşüncesidir. Diğer her
kültürel alan gibi yemek kültürü de özellikle yukarıdan aşağıya bir tutumla ulusa dair bir fikri oluşturma
veya yayma noktasında üretilen söylemi dolaşıma sokabilmesi kapasitesiyle ilgilidir. Bu teorik bağlamın
somutlaştığı uygulamaları örneklendirebilmek için ilgili dönem içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Milli
Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in Yerli Malı Haftası ile ilgili söylemleri başta olmak üzere dönemin
didaktik yayıncılığı, kitaplar, dergiler ve okul piyesleri gibi bir dizi alandan söylemsel örnekler
verilmeye çalışılacaktır. Çalışma, son tahlilde, devletin resmi kimlik politikasına uyumlu söylem ve
uygulamaların spesifik olarak yemek/beslenme/gıda rejimine de doğrudan yansıdığını serimlemektedir.
Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Milliyetçilik, Milli Kimlik, Biyo-Politika, Söylem
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Nation-State, Bio-Politics, and “food”: An Approach On ‘‘domestic Goods Week’’ Within
Michel Foucault’s Theoretical Perspective

Abstract
This study will focus on the context of official state policies and political discourse in the early
Republican period of modern Turkish history, based on the thesis of the modernist approach in the
literature of theories of nationalism that nation-state, nation, and national identities are not given, they
are constructed or formed. In this process, the study will discuss a state policy and social practice called
‘‘Domestic Goods Week’’ in the context of the concept of ‘‘bio-politics’’ and the theoretical approach
of Michel Foucault, in the context of nutrition regime, food culture and national cuisine. The main
method used to homogenize the masses at the point of constructing or inventing national cuisines with
food culture and then disseminating information with ‘‘devices’’ such as education, media and literature
has been frequently used by the ruling elites of societies that have attained late modernization or are
trying to achieve it. However, mass devices such as literature and media are not sufficient at the point
of creating and reproducing national unity with the food component. In the process of constructing the
national identity, nationalist policies used the nutrition and/or consumption habits in the policy
implementation processes and made definitions about the national essence. The main thesis of this study
is the idea that a reading to be tried within the policies of the nation-state focusing on food (food,
nutrition, etc.) can offer an explanatory perspective in terms of modernizing the interest in the identity
and ideology of the nation at the power level and arranging the social field in terms of the relevant
device. Food culture, like every other cultural field, is concerned with its capacity to circulate the
discourse produced at the point of forming or spreading an idea about the nation, especially with topdown hierarchy policies. To exemplify the practices that embody this theoretical context, it will be tried
to give discursive examples from several fields such as didactic publishing of the period, books,
magazines and school plays, especially the discourses of the Republic of Turkey Minister of National
Education Hasan Ali Yücel about the Domest
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Özet
Covid-19 salgını dünya üzerinde ilk kez Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde
2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkmıştır. Salgının ilk ortaya çıktığı dönemde salgının hem niteliğinin
hem de etkileri henüz tespit edilememiştir. Ancak salgının ölümcül etkisi başta olmak üzere diğer
olumsuz etkilerinin kısa sürede hızla yayılmaya başlaması salgının ciddiyetini ortaya koymuştur.
Böylece 2020 yılının Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü bu salgını Covid-19 ismiyle küresel bir pandemi
olarak ilan etmiştir. Günümüzde halen etkileri devam, sosyal ve ekonomik birçok küresel krize neden
olan salgına karşı ülkeler mücadeleye girişmiştir. Dolayısıyla bu ülkelerden birisi de Türkiye’dir. 2020
yılının Mart ayından itibaren Covid-19 salgının etkilerinin Türkiye’de hızla yayılmaya başlaması
salgınla mücadelenin daha da arttırılmasını zorunlu kılmıştır. Çünkü toplumun bütününü etkileyen
Covid-19 salgın hastalığı özellikle yaşlı, engelli, kronik hastalar gibi özel bakım ve koruma hizmetleri
desteğine ihtiyaç duyan dezavantajlı grupları daha fazla etkilemiştir. Nitekim salgın sürecinde sağlık
hizmetleri yanında sosyo-ekonomik ihtiyaçlar ile sosyal hizmet uygulamaları bu gruplar içinde oldukça
önem arz etmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de dezavantajlı gruplara yönelik sosyal ve ekonomik amaçlı
yardım ve destek hizmetleri sunularak salgının etkilerinin azaltılması hedeflenmiştir. Dolayısıyla
çalışmada Türkiye’de Covid-19 salgınına karşı verilen mücadele kapsamında dezavantajlı gruplara
yönelik sunulan sosyal ve ekonomik destek hizmetleri ile çeşitli sosyal hizmet uygulama çalışmaları
sosyal hizmet perspektifinden ele alınarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Sosyal Hizmet, Dezavantajlı Gruplar, Türkiye, Pandemi.
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Evaluation for Socio-Economic Support Services for Disadvantaged Groups in Turkey During
Covid-19 in the Aspect of Social Work

Abstract
Covid-19 first broke out in the city of Wuhan located in Hubei State in China in December, 2019. During
the first period of the outbreak, the characteristics and the effects of the pandemic were not clearly
identified. However, in a very short time, its adverse effects, including mortality, and rapid spread
proved it to be serious, causing World Health Organization (WHO) imply it to be a global pandemic in
March, 2020. Almost all countries in the world have fought against the virus and its related social,
economic and other global effects. Starting from March, 2020, Turkey have started combating against
Covid-19 and increasing numbers of infected people have caused taking more compulsory and effective
steps as the virus directly affects almost all people, especially disadvantaged people like elders, disabled,
patients with chronic diseases and people requiring special care. Thus, in addition to health services,
social work practices for social and economic needs of these people have also been necessary. During
Covid-19, the government of Turkey provided social and economic help and support services for
disadvantaged people to lower the effects of the virus and this study aims to find out and evaluate these
social work practices offered to these people in the aspect of social work discipline.
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Özet
Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde sarımsak yetiştiriciliği yapan üreticilerin üretimden hasada,
depolanmasına, pazarlanmasına kadar geçen süreçte görülen sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara
çözüm önerilerinin sunulması amacı ile bu araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmanın ana materyali
Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde sarımsak üreticiliği yapan 145 üreticiye yüz yüze anket yöntemi ile
yapılmış veriler oluşmaktadır. Taşköprü ilçesi tarımsal açıdan önemli bir konumdadır. Kastamonu da en
fazla sarımsak ekiminin yapıldığı yer Taşköprü’dür. Yörede en çok gelir getirici faaliyet sarımsak
üretimidir. Bu potansiyelin daha iyi bir şekilde değerlendirilmesi için ilçede tarımsal faaliyetler
açısından engel oluşturan sorunlar ve dezavantajlı durumlarla etkin mücadele edilmesi önem arz
etmektedir. Araştırma bulgularından genel olarak dikkat çeken sorunlar, verim kaybı, girdi
maliyetlerinin yüksek oluşu, fiyat istikrarının sağlanamaması, çiftçiler arasında bilgi yetersizliği, birlikte
hareket etme kültürünün olmayışı (örgütsüzlük) ve devlet desteklemesinde eksiklikler olarak ifade
edilebilir. Bunlara yönelik öneriler ise, sarımsak üreticilerine devlet desteği sağlanması, eğitim
faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi, üretimin tüm sürecinin kontrol altında tutularak
izlenmesi, sarımsak borsasının kurulması, örgüt bilincinin oluşturularak üreticinin bir arada olmasının
sağlanması ve marka değerinin oluşturularak tanıtım faaliyetlerine önem verilmesi olarak sıralanabilir.
Anahtar Kelimeler: Sarımsak, Kastamonu, Taş Köprü, Üretim , Pazarlama.
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Investigation of Production and Marketing Structures of Garlic Procuders in Taşköprü District
of Kastamonu Province

Abstract
This research was carried out in order to determine the problems seen in the process from production to
harvest, storage and marketing of garlic growers in Taşköprü district of Kastamonu province and to offer
solutions to these problems. The main material of the research consists of data made by face-to-face
survey method on 145 garlic producers in Taşköprü district of Kastamonu province. Taşköprü district
is in an important position in terms of agriculture. Taşköprü is the place where the most garlic is planted
in Kastamonu. The most income generating activity in the region is garlic production. In order to
evaluate this potential in a better way, it is important to deal effectively with the problems and
disadvantageous situations that hinder agricultural activities in the district. The problems that draw
attention from the research findings in general can be expressed as loss of yield, high input costs,
inability to ensure price stability, lack of information among farmers, lack of culture of acting together
(unorganization) and deficiencies in state support. Suggestions for these can be listed as providing state
support to garlic producers, continuing education activities in a sustainable way, monitoring the entire
production process by keeping it under control, establishing a garlic exchange, ensuring that the
producer is together by creating organizational awareness, and giving importance to promotional
activities by creating brand value.
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Özet
2016 yılında başlamak üzere 3 yıl boyunca Türkiye’de 18-40 yaş arası genç çiftçilerin kırsal alanda
belirlenen tarımsal faaliyetlere yönelik faaliyet göstermelerine karşılık kişi başı 30.000 TL başlangıç
desteği verilmiştir. Hibe projesi şeklinde verilen bu desteğin en önemli amacı hem gençleri bulundukları
yerlerde yani kırsalda kalmalarını sağlamak hem de tarımsal faaliyeti destekleyerek onların gelir
sağlamalarına yönelik bir başlangıç desteği vermektir. Bu destek projelerden biri de büyükbaş
hayvancılık desteği olup bu kapsamda 2016, 2017 ve 2018 yıllarında bu destek devam etmiştir. Destek
kapsamında özellikle genç kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmış ve kadınların bu desteklerden daha fazla
yararlanmaları yönüyle teşvik edilmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü illerden biri olan Kırıkkale ilinde 3
yıl boyunca toplam 397 genç çiftçi desteklenmiş olup bunlardan 250’si kadın genç çiftçidir. En fazla
hibe desteği verilen proje büyükbaş hayvancılık projeleri olup projelerin %62,22’sini oluşturmaktadır.
Bu çalışmada Kırıkkale ilinde toplam 3 yılda verilen toplam 247 adet büyükbaş hibe desteği
kapsamından yararlanan 36 erkek, 36 kadın genç çiftçi ile anket soru formları doldurulmuştur.
Çalışmanın sonucunda genç kadın çiftçilerin %52,78’ini genç erkek çiftçilerin ise %69,44’ünün verilen
destek ile birlikte işletmelerini büyütmek istediklerini belirtmiştir. Çalışma sonucunda verilen destek
sonrası genç çiftçilerin hayvan sayısında önemli bir artış olduğu belirlenirken, destek sırasında verilen
hayvan ırkının beğenilmemesi nedeni ile hayvan ırklarının önemli ölçüde değiştirildiği görülmüştür.
Genç çiftçilerin en önemli sorunu olarak üretim girdilerinin teminde özellikle finansal açıdan sıkıntı
yaşadıkları belirlenmiştir. Hem sosyal hem de ekonomik yönü bulunan bu projenin genç çiftçilerin
tarımsal faaliyet içerisinde daha fazla yer almaları yönü ile teşvik edici yönü bulunmaktadır. Fakat
kadınların bu faaliyetten yararlanma oranları sayısal olarak yüksek olsa da uygulamada istenilen
sonuçların elde edilmesinde yeterince başarı sağlanamadığı söylenebilir. Bu nedenle bu tür çalışmalarda
kadınlara yönelik planlamalarda daha dikkatli olunması olayı sadece ekonomik yönden değil sosyolojik
yönden de analiz edilmesi gereklidir. Kadınların kırsal alanlarda kendi kararlarını verecek şekilde
tarımsal faaliyetlere katılımını sağlayacak çalışmalar hem tarımsal hem de kırsal kalkınma adına pozitif
sonuçlar vereceği aşikardır.
Anahtar Kelimeler: Genç Çiftçi, Kırsal Kalkınma, Büyükbaş Hayvan Desteği, Kırsal Kadın
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The Role of Young Women Farmers in Rural Development: Case Study On Young Farmer
Grant Support Project in Kirikkkale-Turkey

Abstract
Starting in 2016, for 3 years, 30,000 TL initial support was provided per person in return for the activities
of young farmers between the ages of 18-40 in rural areas in rural areas. The most important purpose of
this support, which is given in the form of a grant project, is to provide an initial support for young
people to stay in their places (especially in rural area), and to provide income by supporting agricultural
activities. One of these support projects is the support of cattle farming and within this scope, this support
continued in 2016, 2017 and 2018. Within the scope of the support, especially young women were given
positive discrimination and women were encouraged to benefit more from these supports. In Kırıkkale,
one of the provinces where the study was conducted, a total of 397 young farmers were supported for 3
years, 250 of which are female young farmers. The projects with the highest grant support proportionally
are cattle farming projects and constitute 62.22% of the total projects in 3 years. In this study,
questionnaire forms were filled with 36 male and 36 female young farmers who benefited from the scope
of 247 cattle grant support given in a total of 3 years in Kırıkkale province. As a result of the study,
52.78% of young female farmers and 69.44% of young male farmers stated that they want to expand
their businesses with the support given. As a result of the study, it was determined that there was a
significant increase in the number of animals of young farmers after the support provided, and it was
observed that the animal breeds were significantly changed due to the disliking of the animal breed
given during the support. It has been determined that the most important problem of young farmers is
that they have financial difficulties in procuring production inputs. This project, which has both social
and economic aspects, has an incentive aspect for young farmers to be more involved in agricultural
activities. However, although the rate of women benefiting from this activity is numerically high, it can
be said that there is not enough success in achieving the desired results in practice. For this reason, it is
necessary to be more careful in planning for women in such studies and to analyze not only economically
but also sociologically. It is obvious that studies that will enable women to participate in agricultural
activities in rural areas in a way that they can make their own decisions will give positive results in terms
of both agricultural and rural development.
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Özet
Kadınların kendi iş hayatını kurup ekonomik gelir elde etmek istemeleri ve sosyal alanda kendilerini
geliştirmek istemesi kadın girişimciliğine olan talebi arttırmaktadır. Kadınların girişimciliğe
yönelmeleri toplumdaki statülerini arttırmakta, aile ihtiyaçları karşılayarak gelirlerine katkı
sağlamaktadırlar. Özellikle yerel kaynakların harekete geçmesi ve ekonomik değer yaratması yönünden
kırsal alanda kadın girişimciliğini her geçen gün daha önemli hale getirmektedir. Kırsal bölgede yaşayan
kadın girişimciler tarım ve hayvancılıkla uğraşarak, hem kendi geçimlerini hem de ürettikleri ürünlerin
fazlasını piyasada satarak ekonomik değere dönüştürürler. Bu araştırmada, Kahramanmaraş ili Andırın
İlçesine bağlı köylerde yaşayan 100 kadın ile yüzyüze anket çalışması yapılarak girişimcilik faaliyetleri
ve ekonomik değer üretim durumları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kadınların ürettikleri
ürünleri satmak için pazar olanaklarının kısıtlı olduğu, yakın pazarlara ulaşım sıkıntılarının olduğu,
finansman desteği olmadıkları, eğitim durumlarının yetersiz olduğu gibi sorunlar öne çıkmaktadır.
Gerekli adımların atılmasıyla yöredeki kırsal kadınların ekonomiye olan katkılarının önemli boyutlara
ulaşacağı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Kadın, Girişimcilik, Kahramanmaraş, Andırın, Ekonomik Değer.
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A Study On Contribution to Home Economy and Determination of Entrepreneurial Activities of
the Women Living in Rural (The Case of Andırın District of Kahramanmaraş Province)

Abstract
The desire of women to establish their own business life and earn economic income and to develop
themselves in the social field increases the demand for women's entrepreneurship. Entrepreneurship of
women increases their status in society and contributes to their income by meeting family needs.
Especially in terms of activating local resources and creating economic value, women's entrepreneurship
in rural areas becomes more important day by day. Women entrepreneurs living in rural areas, by dealing
with agriculture and animal husbandry, transform both their livelihood and the surplus of the products
they produce into economic value by selling them in the market. In this research, entrepreneurial
activities and economic value production situations were examined by conducting a face-to-face survey
with 100 women living in the villages of Andırın District of Kahramanmaraş province. According to the
results of the research, problems such as the limited market opportunities for selling the products
produced by women, the problems of transportation to nearby markets, the lack of financial support, and
the insufficient educational level come to the fore. It can be said that by taking the necessary steps, the
contribution of rural women to the economy will reach significant dimensions.

Keywords: Rural Women, Entrepreneurship, Kahramanmaraş, Reminisce, Economic Value
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Özet
Bu araştırma, Nevşehir ili Derinkuyu ilçesinde patates yetiştiriciliği yapan işletmelerin üretim ve
pazarlama yapılarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın ana materyalini Nevşehir ili
Derinkuyu ilçesinde patates üreticiliği yapan 156 çiftçiyle yapılmış anketlerden elde edilen veriler
oluşturmaktadır. Araştırma bulgularından hareketle, dikkat çeken en önemli sorunlar, bilinçsiz kimyasal
gübre kullanımı, patates böceği zararı ve buna bağlı bilinçsiz kimyasal ilaç kullanımı, tercih edilen
sulama sistemlerinden kaynaklı aşırı su tüketimi, toprak analizi yaptırılmaması, örgütlenme
faaliyetlerinin olmayışı, patates depolamayla ilgili sorunlar ve fiyat istikrarı olmayışı gibi sorunlar ön
plandadır. Bunlara yönelik, maliyetlere yönelik ayrıca desteklerin sağlanması, toprak analizine yönelim
sağlayacak uygulamaların devlet tarafından uygulanması, üretici birlikleri veya benzer örgütlenme
organizasyonlarının aktif hale getirilmesi, kimyasal ürün kullanımı konusunda izleme ve eğitim
olanaklarının geliştirilmesi, depolama olanakları ve depo kiralarının makul düzeyde olmasının
sağlanması, yörede tarım dayalı ve bağlı sanayilerin geliştirilmesi ve yöreye uygun çeşitlerin kullanımın
teşvik edilmesi olarak sıralanabilir.
Anahtar Kelimeler: Patates, Nevşehir, Derinkuyu, Üretim, Pazarlama.
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Evaluation of Potato Production Structure in Derinkuyu District of Nevşehir Province

Abstract
This research was carried out to examine the production and marketing structures of potato growing
enterprises in Derinkuyu district of Nevşehir province. The main material of the research consists of the
data obtained from the questionnaires made with 156 farmers engaged in potato production in Derinkuyu
district of Nevşehir province. Based on the research findings, the most striking problems are the
unconscious use of chemical fertilizers, the damage of the potato beetle and the unconscious use of
chemical pesticides, excessive water consumption due to preferred irrigation systems, lack of soil
analysis, lack of organizational activities, problems related to potato storage and price stability. problems
such as lack of For these, providing additional support for costs, implementation of practices that will
lead to soil analysis by the state, activating producer unions or similar organizational organizations,
developing monitoring and training opportunities on the use of chemical products, ensuring that storage
facilities and warehouse rents are at a reasonable level, agriculture in the region It can be listed as the
development of based and dependent industries and encouraging the use of varieties suitable for the
region.
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Özet
Şeker fabrikaları Türkiye’nin ilk sanayi işletmeleridir. İlk şeker fabrikaları Uşak ve Alpullu fabrikası
ile Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk şekeri üretilmeye başlanmıştır. Şeker dünyada devlet müdahalesinin
en fazla uygulandığı ürünlerden biridir. Bu kapsamda uygulanan üretim kotaları, tarife kotaları, yüksek
korumalar ve tercihli ticaret anlaşmaları nedeniyle dünya serbest ticareti sınırlandırılmaktadır. Bu
çalışmanın amacı, gündemden düşmeyen kamu şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, dünya ve
Türkiye’de şeker üretimi, ticareti ve şeker piyasasındaki gelişmeleri değerlendirmektir. Şeker, dünyada
en fazla şeker kamışından üretilmektedir. Dünya şeker borsa fiyatlarına düşük maliyetli kamış şekeri
hakimdir. Ancak Türkiye’de kamış üretimi yapılmayıp, şeker pancarından elde edilmektedir. Dünya
toplam şeker üretiminin yaklaşık 75’ini Brezilya, Hindistan, AB, Çin, Tayland, ABD, Meksika, Rusya,
Pakistan ve Avusturalya gibi ülkeler gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin şeker pancarı üretimi 20 milyon
tonun üzerindedir. Çalışmada, Türkiye’de şeker üretimi ve piyasası, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi
ve uygulanan politikalara yönelik çalışmalar ortaya konulmaktadır. Bu kapsamda şeker sektörünün
tarihsel gelişimi, şeker piyasasındaki gelişmeler, dış ticareti ve sektörün dünyadaki mevcut durumu
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Şeker, Piyasa, Özelleştirme, Politika, Türkiye
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Sugar Market and Policies Applied in Turkey

Abstract
Sugar factories are the first industrial enterprises of Turkey. The first sugar factories are Uşak and
Alpullu factories. Turkish sugar started to be produced in the first years of the Republic. Sugar is one of
the products where government intervention is applied the most in the world. World free trade is
restricted due to the applied production quotas, tariff quotas, high protections and trade agreements. The
aim of this study is the privatization of public sugar factories, which are not on the agenda. To present
the developments in sugar production, trade and sugar market in the world and Turkey. Sugar is
produced mostly from sugar cane in the world. Low cost cane sugar dominates the world sugar stock
market prices. However, cane is not produced in Turkey, it is obtained from sugar beet. Countries such
as Brazil, India, EU, China, Thailand, USA, Mexico, Russia, Pakistan and Australia realize
approximately 75 of the total sugar production in the world. Turkey's sugar beet production is over 20
million tons. In this study, sugar production and market in Turkey, privatization of sugar factories were
investigated. Sugar market regarding the implemented policies have also been presented. In the study,
the historical development of the sugar sector and the current situation of the sector in the world were
examined. In addition, it has been evaluated with the developments in the sugar market and its foreign
trade.

Keywords: Sugar, Market, Privatization, Policy, Turkey
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Özet
Enerji tüm dünyanın temel ihtiyaçları arasındadır. Arz güvenliği bakımından ciddi önem taşıyan
enerji; endüstri, tarım, ticaret ve refah için zorunlu bir kaynaktır. Ayrıca ekonomik büyümenin temel
faktörü olarak toplumsal gelişmeyi desteklemektedir. Bu çalışmanın amacı artan nüfus ile birlikte ortaya
çıkan enerji ihtiyacının makroekonomik göstergelerle ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini
değerlendirmektir. Dünya enerji politikalarının şekillenmesinde ülkelerin enerji kaynaklarına erişim
imkanlarına göre değişen hedefler vardır. Ülkeler genellikle kendi kaynakları yetersiz olduğundan dışa
bağımlıdır ve enerji tedarikinde güvenliği sağlamaya yönelik olarak tedarik kaynaklarını
çeşitlendirmeye çalışmaktadır. Enerji, ekonomik kalkınma ve büyümenin temelidir. Ancak tüm dünyada
artan enerji talebi fosil yakıt tüketimini de artırmaktadır. Bu durum kömür, petrol ve doğalgaz gibi
yenilenemeyen enerji kaynakları bakımından bir tehdit unsurudur. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının
yok olma tehlikesinin yanı sıra, aşırı kullanımından doğan bir çevre kirliliği söz konusudur. Bu sebeple
son yıllarda alternatif enerji ihtiyacı dünya genelinde dikkat çekmektedir. Küresel boyutta meydana
gelen bu sorunun çözümü bireylerin bilinçlendirilmesi ve tüm ülkelerin işbirliği ile mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Enerji, Nüfus, İstihdam, Kalkınma, Çevre
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An Assessment Macroeconomic On Energy in Turkey

Abstract
Energy is among the basic needs of the whole world. It is of great importance in terms of security of
supply. It is an essential resource for industry, agriculture, trade and prosperity. It also supports social
development as the main factor of economic growth. The aim of this study is to examine the energy
need emerging with the increasing population with macroeconomic indicators. It is also to evaluate its
effects on the country's economy. There are targets in the shaping of the world energy policies,
depending on the access opportunities of the countries to energy resources. Countries are generally
dependent on foreign sources as their own resources are insufficient. They try to diversify their supply
sources in order to ensure security in energy supply. Energy is the foundation of economic development
and growth. However, the rising energy demand in the world also increases the fossil fuel consumption.
This situation is a threat in respect of non-renewable energy sources such as coal, oil and natural gas.
They are in danger of extinction. In addition, there is an environmental pollution arising from excessive
use. For this reason, the need for alternative energy has attracted attention worldwide in recent years.
The solution of this global problem is possible with the awareness of individuals, and the cooperation
of all countries.
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Özet
Yerel ekonomik kalkınma yaklaşımı uygulamanın yapıldığı yöre/bölgedeki rekabetçi avantaj
sağlayan unsurların belirlenmesi ve bunların ekonomik potansiyelini kullanarak tüm alansal düzeylerde
kalkınmanın desteklenmesini savunan bir yaklaşımdır. Yerel ürünler bu yaklaşım içinde yerel ekonomik
kalkınmanın sağlanmasında önemli araçlardan bir tanesidir. Azatlı Biberi, Bursa İli Mustafakemalpaşa
İlçesinin Ovaazatlı Mahallesine, Rus harbi olarak bilinen 1876 yıllarından sonra bölgeye Balkanlardan
özellikle Yunanistan’dan gelen göçmenlerin yanlarında getirdikleri, tohumları kullanarak yetiştirilen bir
biberdir. Bu biberden yöredeki üreticiler toz kırmızıbiber elde ederek önemli bir gelir elde etmektedir.
Bölgeye has bir değer olan Azatlı Biberi, kendine has tadı özellikle hafif acılığı, rengi ve kurutmaya
uygunluğu ile coğrafi işaret alma potansiyeli bulunan yerel değerler arasında gösterilmektedir. Azatlı
Biberinin en önemli özelliği, bölgede yetiştiriciliğinin yapıldığı ilk yıllardan günümüze kadar
tohumunun değiştirilmeden kullanılmasıdır. Sınırlı bir alanda üretimi yapılan ve araştırma alanını
oluşturan Ovaazatlı mahallesinde Azatlı Biberi üretimi ile 2020 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre
toplam 113 üretici uğraşmaktadır. Bu araştırma ile Niş üretim yapısına sahip olan Azatlı Biberi ile ilgili
olarak bu biberin üreticilerinin genel durumu ile yerel ekonomik kalkınma açısından değerinin
belirlenmesi ve bu üretimin nasıl bir yerel kalkınma aracı olarak kullanılabileceğinin ortaya konulması
amaçlanmıştır. Çalışmada toplam 52 Azatlı Biberi üreticisi ile anket soru formları 2020 yılı AğustosAralık aylarında doldurulmuştur. Çalışma sonucunda Türkiye’de toz biber üretimi açısından önemli bir
potansiyeli bulunan Azatlı Biberi üreten işletmelerin üretim alanlarının %31,70’inde yetiştirilmektedir.
İşletme başı 28,51 dekar üretim alanında dekar başı yaklaşık 3 tona kadar verim almaktadırlar. Üretilen
yaş biberin yaklaşık ¾’ü kuru biber olarak değerlendirilmektedir. 2020 yılı üretim yılında ortalama kuru
biber üretimi için yaklaşık 3.500 TL/dekar kar elde edildiği belirlenmiştir. Yapılan hesaplamalar
üreticilerin gelirleri içerisinde Azatlı Biberi’nin önemli yer tuttuğu, bölgede önemli bir tanınmışlığa
sahip olduğu ve Azatlı Biberi adının bir kalite unsuru olarak algılandığı ortaya konulmuştur. Bölgede
Azatlı Biberi için coğrafi işaret tescil çalışmasının bölgenin hem tanınırlığına hem de yerel ekonomik
kalkınmasına önemli katkılar sağlayabileceği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Azatlı Biberi, Yerel Ekonomik Kalkınma, Kırsal Kalkınma, Yerel/yöresel
Ürünler
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Local Products in Local Economic Development: Azatli Biberi (Azatli Pepper) Case Study in
Turkey

Abstract
Local economic development approach is an approach that advocates determining the factors that
provide competitive advantage in the region where the application is made and supporting development
at all spatial levels by using their economic potential. Local products are one of the important tools in
providing local economic development in this approach. Azatlı Pepper (Azatlı Biberi) is a pepper that
was brought with them by immigrants from the Balkans, especially from Greece, to the Ovaazatlı
District of the Mustafakemalpaşa District of Bursa, after the years of 1876, known as the Russian war.
Local producers obtain a significant income from this pepper by obtaining ground red pepper. Azatlı
Pepper, which is a value unique to the region, is shown among the local values that have the potential
to get geographical indications with its unique taste, especially its mild bitterness, color and suitability
for drying. The most important feature of Azatlı Pepper is that its seeds are used without changing since
the first years of cultivation in the region. A total of 113 producers are engaged in the production of
Azatlı Pepper in the Ovaazatlı neighborhood, which is produced in a limited area and constitutes the
research area, according to the data of the Farmer Registration System for the year 2020. With this
research, it is aimed to determine the general situation of the producers of this pepper and its value in
terms of local economic development regarding Azatlı Pepper, which has a niche production structure,
and to reveal how this production can be used as a local development tool. In the study, the
questionnaires of 52 Azatlı Pepper producers were filled in in August-December 2020. As a result of
the study, it is grown in 31.70% of the production areas of the agricultural enterprises that produce Azatlı
Pepper, which has an important potential in terms of ground red pepper production in Turkey. They get
a yield of up to 30 tons per hectare in a production area of 2.85 ha per farm. Approximately 75% of the
produced fresh peppers are used as dry peppers (ground red pepper). It was determined that
approximately 35,000 TL / ha profit was obtained for the average ground red pepper production in the
production year of 2020. As a conclusion, it has been revealed that Azatli Pepper has a significant share
in the revenues of the producers, that it has an important reputation in the region and that the name Azatli
Pepper is perceived as a quality element. It has been determined that the geographical indication
registration study for Azatlı Pepper in the region can contribute to both the recognition of the region and
the local economic development.

Keywords: Azatlı Biberi (Azatlı Pepper), Local Economic Development, Rural Development, Local
Products
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Özet
Günümüzde birçok ülke için turizmin hayati bir önemi vardır. Turizm sektörü, ülkelerin
kalkınmasında ve ülke halklarının refahında önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası ölçekte
incelendiğinde sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkileri canlı tutan bu sektör, dünyada meydana gelen
olaylardan çok hızlı etkilenmektedir. Turizm sektörünü olumlu etkileyen turistik yerlerin çekiciliği,
hizmet kalitesi, fiyat, reklam ve tanıtım gibi özellikler olduğu kadar olumsuz etkileyen bir takım
faktörler de bulunmaktadır. Dünyada meydana gelen terör, savaş, doğal afet ve salgın hastalık gibi
olaylar ülkelerin turizm hareketliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Yaklaşık iki yıldır ortaya çıkan
ve hala devam eden yeni bir salgın hastalık olan ise Coronavirüs (Covid-19) pandemisidir. Bu salgın
hastalık bütün dünyayı etkisi altına almış; ülkelerin sosyal ve ekonomik yapısını da etkileyen bu salgının
turizm sektörüne olumsuz yansımaları söz konusudur. Pandeminin önlenmesi için dünya genelinde
çözümler bulunmaya çalışılmakta, ancak hastalığın etkisinin ne zamana kadar süreceğinin ve ne yönde
ilerleyeceğinin bilinmemesi dünya turizm sektöründe de endişeye neden olmaktadır. Pandemik
önlemlerin ardından, turizm endüstrisi büyük krizler fırtınasına kapılmıştır. Sonuç olarak, insanlar
hastalık korkusu ve viral önlemlerin ardından diğer dünya turizm için cazip ülkeleri gibi Kırgızistan’ı
da ziyaret edemedikleri için turizm sektörü büyük bir riskle karşı karşıya kalmıştır. Bu çalışmanın amacı,
COVID-19 salgınının dünya turizminin yanı sıra, Kırgızistan’ın da turizm sektörüne olan etkilerini
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda; çeşitli ulusal ve uluslararası turizm acente/birim/kurumların
istatistiksel verileri ve konu hakkındaki raporlarına dayanan ikincil verilerin sonucu olarak
tamamlanmıştır. Çalışma bulguları sonucunda elde edilen izlenimler, koronavirüsün ülkenin turizm
sektörüne uzun süre hissedilebilecek zararlar yaratacağını ve bu kayıplardan sektörün doğrudan
etkileneceğini göstermektedir. Ayrıca, çalışmanın sonunda Covid-19 pandemisinden etkilenen
Kırgızistan turizm sektörü için yeniden yapılanma süreci önerileri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Kırgızistan, Turizm Sektörü, Kriz, Etkiler
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Covid 19 Pandemic and Its Impact On Kyrgyzstan Tourism

Abstract
Today, tourism has vital importance for many countries. The tourism sector plays an important role in
the development of countries and the welfare of the people of the country. When examined
internationally, this sector, which keeps social, political, and economic relations alive, is quickly
affected by the events happening in the world. There are a number of factors that affect the tourism
sector positively, as well as the attractiveness of the touristic places, service quality, price, advertising,
and promotion. Events such as terrorism, war, natural disasters, and epidemics in the world adversely
affect the tourism mobility of countries. The COVID 19 outbreak that started in the last months of 2019
has affected the whole world. There are attempts to find solutions around the world to prevent the
pandemic, but the lack of knowledge about how long the effects of the disease will last and in what
direction it will cause concern in the world tourism sector. Therefore, the tourism sector faced a great
risk, as people could not visit Kyrgyzstan, like other countries that are attractive for tourism in the world,
following the fear of disease and viral measures. The purpose of this study is to examine the effects of
COVID-19 on the tourism sector as well as on world tourism. In accordance with this purpose, it has
completed as the result of secondary data based on statistical data and reports on the subject of various
national and international tourism agencies/units/institutions. The impressions obtained as a result of the
study findings show that the coronavirus will cause long-lasting damages to the tourism sector of the
country and the sector will be directly affected by these losses. In addition, at the end of the study, the
restructuring process recommendations for the Kyrgyzstan tourism sector affected by the Covid-19
pandemic have discussed.

Keywords: Covid-19, Kyrgyzstan, Tourism Sector, Crisis, Impacts

- 173 -

Makale id= 99
Sözlü Sunum

ORCID ID:

Türkiye’nin Turizm Politikalarında Yönetimden Yönetişime

Ayşe Akkaya1 , Prof. Dr. H. Tuğba Eroğlu1
1

Selçuk Üniversitesi

Özet
Dünyada pek çok ülke etkin örgütlenme modelleriyle turizm sektöründe ivme yakalarken Türkiye’de
turizm alanında üretilen politika ve planlamalarda daha çok merkeziyetçi, bürokratik ve şekilci bir tutum
sergilenmiştir. Kalkınma planları dâhilinde turizm alanında atılan adımlarla hukuki düzenlemelerde ve
fiziksel altyapıda ilerleme kaydedilmiş olsa da turizm sektörü esneklikten, modern pazarlama
anlayışından ve profesyonellikten uzak olmuş ve dünyadaki yeni gelişmelere uyum sağlayamamıştır.
Turizm alanında yeteri kadar gelişme kaydedemeyen Türkiye, 2007 yılında Dokuzuncu Kalkınma Planı
dâhilinde Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı ile turizm politikalarında bir vizyon geliştirmiştir.
Turizm sektörünün sağlıklı ve uzun vadeli gelişmesini sağlayacak olan bu çalışma ile turizm sektöründe
esnek, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve sürdürülebilir gelişim niteliğine sahip bir stratejik planlama
vurgulanmaktadır. Ayrıca bu çalışmayla turizm sektöründe iyi yönetişim ilkesi çerçevesinde ulusal,
bölgesel, il düzeyinde ve nokta bazında konseylerin kurulması hedeflenmektedir. Bu çalışmada
Türkiye’nin turizm alanına yönelik ürettiği politika ve planlamalarında yönetimden yönetişime geçiş
süreci incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turizm Politikası, Turizm Stratejisi 2023, Yönetişim
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From Government to Governance in the Tourism Policies of Turkey

Abstract
It has been exhibited an attitude of more centrist, bureaucratic and formalistic in policy and planning
which produced in the tourism sector in Turkey while many countries around the world are attaining
speed in the tourism sector with effective organization models. Although progress has been made in
legal regulations and physical infrastructure with the steps taken in the field of tourism within the
development plans, the tourism sector has been far from flexibility, modern marketing understanding
and professionalism and has not adapted to new developments in the world. Turkey which can not be
progressed far enough in the field of tourism has developed a vision of tourism policy with the Tourism
Strategy 2023 Action Plan within the scope of the Ninth Development Plan in 2007. Strategic planning
which has a flexible, transparent, accountable, participatory and sustainable developmental quality in
the tourism sector is emphasized with this study, which will ensure the healthy and long-term
development of the tourism sector. In addition, it is targeted to establish with this study national,
regional, provincial and point-by-point councils within the framework of the principle of good
governance in the tourism sector. In this study, the transition process from government to governance
in policy and plannings which made in the tourism sector of Turkey is examined.
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- 175 -

Makale id= 7
Sözlü Sunum

ORCID ID: 0000-0002-4079-8024

21. Yüzyılın Vebası, Covıd-19: Dünyayı Değiştiren Salgın Hastalıklar

Dr. Öğr. Üyesi Serap Sarıbaş1
1

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
*Corresponding author: Serap Sarıbaş

Özet
21. Yüzyılın Vebası, COVID-19: Dünyayı Değiştiren Salgın Hastalıkla, İnsanlık tarihi kadar eski olan
hastalıklara ilişkin sayısız kayıt mevcuttur, hastalıklar üzerine yapılan araştırmaların verileri sonucunda
hastalıkların sadece bir sağlık problemini teşkil etmediği, aynı zamanda önemli siyasi ve ekonomik
değişimleri de beraberinde getirdiği gözlenir. Özellikle kolera, veba, sıtma, frengi ve grip gibi bulaşıcı
hastalıkların yayılımı ve sonuçları siyasi ve toplumsal değişiklerle paralel ilişkilidir. Demografik
yapıları dönüştüren kitlesel göç dalgaları, İkinci Dünya Savaşı’na sebep olduğu, 14. yüzyılda yaşanan
veba salgınlarının ise Malthus kuramını çözdüğü ve Avrupa topluluklarının yeniden yapılanmasında
itici gücü olduğu tartışılır. Hastalıkların tarihe olan etkileri üzerindeki literatür çalışmaları, Amerika ve
Afrika’da sömürgeciliğin yayılmasındaki rolünden, demografik baskı ve açlık nedeniyle İrlandalıların
kitlesel göç hareketine kadar derin bir bakış açısı sunar. Son yüzyıl içerisinde ise yaşanan salgın
hastalıkların toplumlar üzerinde yarattığı panik ile birlikte birtakım sosyal eşitsizlik ve politik çöküşler
gibi konuları tetikler. Dünyayı değiştiren ve şekillendiren o kadar çok salgın hastalıktan söz edilir;
Patates mantarı hastalığı Birleşik Devletler’ in politikasını değiştirecek göç dalgalarına neden olurken,
kolera hastalığı hijyen önlemlerinin alınmasına, çiçek hastalığın engelleyici aşının bulunmasına, veba
hastalığı karantina önlemlerinin geliştirilmesini sağlamış, frengi kimyasal ilaç tedavisini ve sıtma ve
sarıhumma vektör kontrolünün temelini oluşturmuştur. Bu araştırma da salgın hastalıklar süresince
toplumların karşılaşmış oldukları süreçlerden söz edilecek ve bir hastalığın kontrol altına alınması için
patojenin biyolojisinin anlaşılması ve ulusal irade ve ekonomik kaynak, toplum güveni, enfeksiyonun
bulaşıcılığına dair sürveyans çalışmaları irdelenerek, sonuçta insan davranışlarındaki değişimden ve
dönüşüm üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Pandemiler ve Patojenlik, Atenüasyon ve Bağışıklama, Kemoterapi ve Direnç,
Aıds ve Sosyal Bağlam
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Özet
Covid-19 pandemisi sürecinde küresel olarak yaşanan sosyal, psikolojik, ekonomik ve siyasi
etkilenmelerin bir ülkeden diğerine çok farklı olmadığı görülmüştür. Pek yakında listeye dahil olacak
Türkiye, öncesinde Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Rusya gibi dünyada sözü
geçen ülkelerin geliştirdiği aşılar sayesinde salgının insan sağlığını tehdit eden ölümcül etkisi
yavaşlamıştır. Covid-19 pandemisi sürecinde dijitalleşmenin yaygınlaşarak hızlanması, eşitsizliklerin
artması, derinleşen kırılganlıklar, kırılan tedarik zincirlerinden kaynaklanan kıtlık kaygıları ve ülkelerin
içe kapanması, mevcut yönetişim mekanizmalarında küresel seviyede yetersizlik olduğunu göstermiştir.
Batılı ülkeler için coğrafi olarak en doğudaki batılı, Orta Doğu ve Orta Asya için ise doğunun en
batısındaki doğulu olarak Türkiye, hem yakın çevresinde hem de küresel ölçekte yaşanan kriz ve
anlaşmazlıkların hız kazandığı, dünya barışı ve istikrarının tehdit altına girdiği şu dönemde stratejik
konumunun avantaj ve dezavantajlarını yaşamaktadır. Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi sürecinde
yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Türkiye’nin, yakın coğrafyalar, dil ve din birliği olan ülkelere
“önce insan” perspektifi ile barışçıl hamleleri sayesinde Türk Dünyası açısından meydana gelen olumlu
gelişmeler izlenmiştir. Türkiye, Avrupa Birliği üyelik süreci, NATO müttefikliği ve işbirliğini yürüttüğü
pek çok kurum ve teşkilatın yanında küresel ölçekte daha geniş işbirliği mekanizmaları ve ağları
oluşturma hedefi ile Orta Asya, Orta Doğu, Güney Asya, Kafkasya, Balkanlar ve Kuzey Afrika ülkeleri
arasında yakın bağlar oluşturmuştur. Türkiye’nin kitlesel göç hareketleri için varış, enerji hatları için
transit ülkesi olması, bölgesel sahiplenme ve çözüm yaratma hedefi, işbirliği ve ektin çoktaraflılık,
çatışmaların çözümü ve arabuluculuk sağlama, insan unsurunu ön planda tutma stratejilerine dahil ettiği
müşfik bir güç olma politikasını Covid-19 pandemisi sürecinde de kararlılıkla sürdürdüğü
görülmektedir. Küresel seviyede meydana gelen olumsuzluklar, can kayıpları, ekonomik, sosyal ve
siyasi bozulmaların yanında Türk Dünyası açısından önemli ve pozitif bir gelişmeye de sahne olan
karantina döneminde 30 yıl Ermeni işgali altında kalan Azerbaycan- Karabağ toprakları, askeri harekatın
yanında başarılı diplomasi sayesinde tekrar anavatanına dahil edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Covid-19 Pandemisi, Orta Asya Ülkeleri, Dijitalleşme, Önce
İnsan
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Covid -19 Pandemic: Positive Developments in the Turkish World

Abstract
It has been seen that the social, psychological, economic and political effects, experienced globally
during the Covid-19 pandemic, do not show a considerable difference among countries. With the
emergence of vaccines developed by a list of countries such as China, The United States, England,
Germany and Russia, to which Turkey will be added soon, the deadly effect of the epidemic threatening
human health has slowed down. The widespread acceleration of digitalization during the Covid-19
pandemic, the increase in inequalities, the deepening vulnerabilities, the scarcity concerns caused by
broken supply chains and the introversion of countries have shown that there is a global inadequacy in
the existing governing mechanisms. Geographically the easternmost western for Western countries and
the easternmost of the east for the Middle East and Central Asia, Turkey is currently going through both
the advantages and disadvantages of its strategic position including the crises and conflicts in its
immediate vicinity now that the world peace and stability is under threat on a global scale. Those positive
developments being experienced by the Turkish World despite all the negatives lived through during
the Covid-19, owing to Turkey’s peaceful approach with a “human first” perspective regarding the
countries with close geographies and countries having language and religion unity are analyzed in this
study. Turkey has established close ties between Central and South Asia, Middle East, Caucasus,
Balkans and North African countries with the aim of creating wider cooperation mechanisms and
networks on a global scale as well as many institutions and organizations with which it cooperates in
the European Union membership process, NATO alliance and cooperation. Turkey’s policy of being a
benevolent power, which is included in the strategies of being a destination country for mass migration
movements, a transit country for energy lines, a goal of regional ownership and creating solutions,
cooperation and active multilateralism, conflict resolution and mediation and prioritizing the human
factor, continues with determination even during the Covid-19 pandemic process. While witnessing
numerous global negativities such as loss of lives, economic, social and political deterioration,
Azerbaijan-Karabakh lands, which had been under Armenian occupation for the last 30 years, were
included in the homeland again, which poses an important and positive development for the Turkish
World, achieved via successful diplomacy as well as the military operation.

Keywords: The Turkish World, Covid – 19 Pandemics, Central Asia Countries, Digitalization,
Human First
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Özet
Dondurulmuş sorunlar uluslararası ilişkiler disiplininde, etnik veya dinsel farklılıkları olan toplumlar
arasında, her an sıcak çatışmaya dönüşme özelliğine sahip olan kriz bölgelerini ifade etmek için
kullanılan bir kavramdır. Bu bölgelerde sıcak çatışmalar bitmiş olabilir ancak tarafları memnun edecek
bir barış söz konusu değildir. Bunun yanı sıra, mevcut sorunlar her an patlamaya hazır ve sıcak
çatışmaya dönüşebilme özelliğine sahiptir. Bu sorunların olduğu bölgelerde kalıcı bir barış söz konuş
olmadığı için daimi güvenlik ve istikrardan bahsedilmesi pek mümkün değildir. Bu tarz sorunlar
genellikle uluslararası politikayı kendi çıkarları doğrultusunda etkilemek isteyen ülkeler tarafından
kullanılmaktadır. Dünyanın pek çok bölgesinde dondurulmuş sorun olarak adlandırılabilecek kriz
bölgesi bulunmaktadır. Gerek bulunmuş olduğu konumu gerekse uluslararası arenadaki öneminden
kaynaklı olarak Türkiye’nin de özellikle komşularıyla bazı sorunları bu niteliktedir. Bu sorunlu
komşuların başında da yıllardır ilişkilerinin seviyesinin bir türlü düzelmediği Ermenistan gelmektedir.
Özellikle Ermenistan’ın Azerbaycan’ın toprak sınırları içerisinde kalan, Müslüman Azerilerin yaşadığı
Karabağ’a dönem dönem yapmış olduğu saldırılar, her seferinde kanlı çatışmalara yol açmakta, insan
kayıplarına neden olmakta, ekonomik ve insani birçok soruna yol açmakta, bölgedeki istikrar ve güven
ortamına halel getirmektedir. Bunun sonucu olarak Türkiye ile olan ilişkilerinin de tansiyonunun
yükselmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada dondurulmuş sorun kavramı çerçevesinde TürkiyeErmenistan ilişkileri genelinde Karabağ sorunu ele alınıp, kalıcı barışın tesisi için önerilerde
bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dondurulmuş Sorun, Türkiye, Ermenistan, Karabağ.
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The Karabakh Problem in Turkey- Armenia Relations in the Framework of the Frozen Conflict

Abstract
Frozen conflict is a concept used in the discipline of international relations to refer to crisis regions that
have the characteristic of turning into hot conflict at any time between societies with ethnic or religious
differences. In these regions, hot conflict may be over, but there is no peace to please the parties. In
addition, existing problems are ready to explode at any time and can turn into a hot conflict. Since there
is no permanent peace in the regions where these problems exist, it is not possible to talk about
permanent security and stability. These kinds of problems are often used by countries that want to
influence international politics in their own interests. In many parts of the world, there are crisis regions
that can be called a frozen problem. Due to its location and its importance in the international arena,
some problems of Turkey, especially with its neighbors, are of this nature. Armenia, where the level of
relations has not improved for years, is one of these problematic neighbors. Particularly, the attacks that
Armenia made to Karabakh, which is within the territorial boundaries of Azerbaijan and where Muslim
Azerbaijanis live, always cause bloody conflicts, cause human losses, cause many economic and
humanitarian problems, and damage the environment of stability and trust in the region. brings. As a
result, their relations with Turkey increase their tension. In this study, within the framework of the frozen
problem concept, the Karabakh problem will be handled throughout Turkey-Armenia relations and
suggestions will be made for the establishment of lasting peace.

Keywords: Frozen Conflict, Turkey- Armenia Relations, Karabakh
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Özet
Energy has become the core subject of China-Turkmenistan relations. Turkmenistan has prosperous
energy resources, mostly still untapped natural gas and oil reserves. It makes energy cooperation one of
the most important strategic assets for both sides and, therefore, a vital element of China’s relations with
Turkmenistan. Moreover, China has been developed close economic relations since the 1990s in parallel
to the increasing presence of Chinese investors. Moreover, Turkmenistan’s importance has further
increased for China because it has turned into the transportation hub for the Chinese manufactured goods
to the Middle East and Europe. Thus, the economic situation of the country also has an essential effect
on foreign policy choices. If it is to be evaluated in terms of Turkmenistan, which is the subject of this
study, natural resources are essential for foreign policy preferences and results. Turkmenistan needs
both foreign investment and customers for its natural resources. Moreover, transporting natural
resources to international markets can be both the instruments of its foreign policy and the goal Turkmen
ruling elites want to achieve. Countries dependent on their natural resources to have economic relations
with the emerging superpower appear to be an acceptable policy and an effective method for ruling elites
to prioritize their interests and strengthen their regimes. Thus, given economic diplomacy as a higher
priority, it is essential to make foreign policy choices related to China meaningful. Therefore,
Turkmenistan has given importance and priority to economic diplomacy when it deals with China.
Therefore, the Turkmen ruling elites expect that their economic ties with China and being part of BRI
projects bring Turkmenistan to a robust international stand and rapid commercial and economic
development. This includes supporting the economy's internationalization, selling its energy resources
at world market prices, attracting foreign investment, and being a transportation hub for Chinese
products to the West. Thus, economic diplomacy has been given higher priority to ensure not only to
strengthen economic ties but also to promote national elites’ interests and values.
Anahtar Kelimeler: Energy Diplomacy, Foreign Policy Choices, Neutrality, Emerging Global Power
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Energy Projects of Brı and Foreign Policy Choice: Turkmenistan-China Relations

Abstract
Energy has become the core subject of China-Turkmenistan relations. Turkmenistan has prosperous
energy resources, mostly still untapped natural gas and oil reserves. It makes energy cooperation one of
the most important strategic assets for both sides and, therefore, a vital element of China’s relations with
Turkmenistan. Moreover, China has been developed close economic relations since the 1990s in parallel
to the increasing presence of Chinese investors. Moreover, Turkmenistan’s importance has further
increased for China because it has turned into the transportation hub for the Chinese manufactured goods
to the Middle East and Europe. Thus, the economic situation of the country also has an essential effect
on foreign policy choices. If it is to be evaluated in terms of Turkmenistan, which is the subject of this
study, natural resources are essential for foreign policy preferences and results. Turkmenistan needs
both foreign investment and customers for its natural resources. Moreover, transporting natural
resources to international markets can be both the instruments of its foreign policy and the goal Turkmen
ruling elites want to achieve. Countries dependent on their natural resources to have economic relations
with the emerging superpower appear to be an acceptable policy and an effective method for ruling elites
to prioritize their interests and strengthen their regimes. Thus, given economic diplomacy as a higher
priority, it is essential to make foreign policy choices related to China meaningful. Therefore,
Turkmenistan has given importance and priority to economic diplomacy when it deals with China.
Therefore, the Turkmen ruling elites expect that their economic ties with China and being part of BRI
projects bring Turkmenistan to a robust international stand and rapid commercial and economic
development. This includes supporting the economy's internationalization, selling its energy resources
at world market prices, attracting foreign investment, and being a transportation hub for Chinese
products to the West. Thus, economic diplomacy has been given higher priority to ensure not only to
strengthen economic ties but also to promote national elites’ interests and values.
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Özet
1999’da G8 ülkeleri, başlıca bölgesel güçler ve AB dahil olarak G20 ülkeleri Maliye Bakanları ve
Merkez Bankası Başkanları forumunun şekillenmesiyle düzenli bir diyalog ortamı kurulmuştur. Bu
diyalog ortamı aracılığıyla, küresel ekonomide etkinliği artan ve yükselmekte olan piyasa
ekonomilerinin küresel ekonomik yönetişimde daha fazla temsil edilmesi, küresel ekonomik ve mali
istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir tartışma ve görüş alışverişi ortamının
sağlanması amaçlanmıştır. 2008 Global Finansal Kriz sonrasında devlet başkanları seviyesinde
toplanmaya başlayarak grup değişime uğramıştır. Yıllar geçtikçe, grup gündemi ekonomik ve finansal
konulara odaklanmış kalırken, G20 güvenlik konularından kalkınmaya ve çevreye kadar geniş bir konu
yelpazesi oluşturmuşlardır. Bununla birlikte, grup bazı zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bunlar
şeffaflık, temsili meşruiyet, hesap verebilirlik, kimlik sorunları ve uygulama meseleleridir. Dolayısıyla,
grubun meşruiyeti, uluslararası sistemdeki etkinliği ve aynı zamanda gelecek perspektifleri
sorgulanmaktadır. Böylece, çalışmada G20'nin arkaplanı, işleyiş yöntemleri, yapısı ve sorunları
incelenerek ilerideki potansiyeli ve perspektifleri analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: G7/8, G20, Kriz, G-Gruplaşma Sistemi, Küresel Arena, Perspektif

The Place and Perspective of G20 in a Global Arena

Abstract
In 1999, a regular dialogue platform was established with the formation of the G20 countries’ finance
ministers and central bank governors forum including G8 countries, the main regional powers and the
EU. Through this dialogue platform, it was aimed to provide an informal discussion and exchange of
views for increasing the representation of emerging market economies in global economic governance
and to ensure and promote global economic and financial stability. Following the 2008 Global Financial
Crisis, the group started to meet at the level of heads of state, thus have undergone changes. As the years
passed, while focusing on economic and financial issues, the G20 has increasingly developed a wide
- 183 -

range of topics, from security issues to development, environment etc. However, the group faced some
difficulties. These challenges include transparency, representative legitimacy, accountability, identity
and implementation issues. Therefore, the legitimacy of the group, its effectiveness in the international
system, as well as its future perspectives are questioned. Thus, the future potential and perspectives of
the G20 were analyzed by examining the background, current state, operation methods, structure and
problems of G20.
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- 184 -

Makale id= 94
Sözlü Sunum

ORCID ID: 0000-0003-1221-5415 ve 0000-0002-8720-9995

What Do International Relations Theories Tell About the Covid-19 Pandemic'

Öğr.Gör.Dr. Emrah Atar1 , Arş.Gör. Hamdullah Baycar2
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2
University of Exeter
*Corresponding author: Emrah Atar

1

Özet
The Covid-19 pandemic, as it is one of the few issues that concern the globe, becomes the subject of
many scholarly disciplines. International Relations (IR) is no exception in this particular issue. IR as a
discipline aims to contextualise the developments occurring between states or between international
actors. Because Covid-19 forced the international actors to interact differently (more than the past or
less than the past), it is essential to examine how different international theories view the pandemic.
Realism, especially due to the state's role, has been one of the most prominent theories circulated during
the pandemic due to the state role in national measures such as national curfew, entry-ban (especially
for foreigners) aids. In addition, as the Realist does not believe in honest cooperation, the race for
medical and hygiene equipment prioritised the realist perspective. As a matter of fact, this race was
labelled as the victory of nationalism or the end of globalism. Liberalism, on the other hand, did not
consider the pandemic as a defeat as would Realist expect. On the contrary, liberals prioritised the World
Health Organisation (WHO) role, foreign aid, and other international initiatives like COVAX. The
Marxist perspective highlighted the class and class-related lifestyles such as access to food and
healthcare, the importance of neighbourhood, and other economy-related criteria that the working class
has less advantage. Furthermore, manufacturing was among the few sectors that they had to continue to
work in Covid-19 times most of the time. The feminist perspective, finally, brought the issue of women.
Regardless of whether the woman works or not during the Covid-19, women's life has been impacted
negatively due to the closure of the school and nursing care. Moreover, many studies show that domestic
violence towards women increased during Covid-19 restrictions. This study will analyse the response
of the relevant international theories within the context of Covid-19. By doing so, the complexity of
both Covid-19 and IR theories will be revealed.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, International Relations, Theories, Realism, Liberalism, Marxism,
Feminism
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Özet
İnsanların gruplar halinde yaşamaya başlamalarından beri lider kavramından bahsetmek mümkündür.
İnsanlığın en büyük değişimine neden olan sanayi devrimi ile birlikte de liderlik kavramından söz etmek
mümkündür. Üretimin artış göstermesi, insanların talep ve beklentilerinde yaşanan değişimler,
farklılaşan insan davranışları tüm örgütlerin gündeminde yer almış ve bu durum liderlik kavramının da
değişime yol açmıştır. Değişen liderlik algıları ile birlikte liderlik yalnızca örgütün otoriter bir kişi
tarafından yönetilmesi anlayışından uzaklaşılmış ortaya yeni liderlik türleri çıkmıştır. Bu liderlik türleri
modern liderlik yaklaşımlarının çatısı altında toplanmıştır. Modern liderlik yaklaşımları ile ilgili
günümüzde hem teori hem de paradigma olarak ele alınan birçok liderlik türü bulunmaktadır. Bu liderlik
türlerinden biri hizmetkar diğeri ise ruhsal liderliktir. Bu iki liderlik türü ile ilgili literatürde çok sayıda
çalışma bulunmasına karşın benzerlikleri ve farklılıkları konusunda yapılan çalışmaların yok denecek
kadar az olduğu görülmüştür. Bu bağlamda çalışmada hizmetkar ve ruhsal liderlik hakkında bilgilere
yer verilmiş, ardından da aralarında ki benzerlik ve farklılıklara değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Hizmetkar Liderlik, Ruhsal (Spiritüel) Liderlik
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Servant and Spiritual Leadership

Abstract
It is possible to talk aobut the concept of leader since people started living in groups. It is possible to
talk about the concept of leadership with the industrial revolution that caused the greatest change in
humanity. Increasing production, changes in people’s demands and expectations, differentieating human
behaviors have been on the agenda of all organizations and this has led to a change in the concept of
leadership. With the changing leadership perceptions, leadership has moved away from the
understanding that the organization is only managed by an authoritarian person, and new leadership
types have emerged. These leadership types are gathered under the umbrella of modern leadership
approaches. There are many types of leadership that are dealt with both as a theory and as a paradigm
related to modern leadership approaches. One of these types of leadership is servant and the other is
spiritual leadership. Although there are many studies in the literature on these two leadership types, it
has been observed that there are almost no studies on their similarities and differences. İn this study, the
definition of servant and spiritual leadership was made in the study, and then the similarities and
differences between them were mentioned.
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Özet
Bu çalışmamızda Efeler Belediyesi’nin Korona virüsle mücadelede süreçle ilgili kamuoyu
bilgilendirme faaliyetleri, sosyal destek ve yardım hizmetleri, eğitim, kültür, sanat, moral ve psikolojik
destek ve sağlık hizmetlerine destek alanlarında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vereceğiz. İlk
koronavirüs vakalarının 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei Eyaleti Vuhan şehrinde görülmesinin
ardından hastalık üç ay gibi kısa bir sürede dünya çapında 160 ülkede yayılarak binlerce kişiyi etkisi
altına almıştır. 11 Şubat’ta Covid-19 olarak adlandırılan hastalık Dünya Sağlık Örgütü tarafından
pandemi ilan edilmiş, aynı tarihte Türkiye’de ilk Covid 19 vakasının görüldüğü duyurulmuştur. Küresel
bir salgın olan Covid -19 sadece hastalık ve ölümlere neden olmamış aynı zamanda işsizlik, ekonomik
kayıplar, artan yoksulluk, belirsizlik ve güvensizlik gibi birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu
salgın hastalığa karşı küresel düzeyden daha çok merkezi ve yerel yönetimler tarafından önlem alınmaya
çalışılmıştır.. Birçok ülkede vatandaşlara en yakın hizmet sunan ve onların yaşamına doğrudan etkide
bulunan yerel yönetimler salgının önlenmesi ve salgın nedeniyle oluşan sorunların çözümünde merkezi
yönetimlerden daha hızlı hareket etmişlerdir. Aydın/Efeler Belediyesi de bu yerel yönetimlerden biridir.
06.12.2012 Tarihli ve 6360 Sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi kurulmuştur. 01.04.2014 tarihinden itibaren hizmet
vermeye başlayan belediye toplamda 5 belde, 56 köy ve 22 merkez mahalleden oluşmaktadır. Efeler
Belediyesi yönetimi Covid-19 ile mücadele kapsamında henüz Türkiye’de vakalar görülmeden önce
2020 yılı Şubat ayında Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bir komisyon oluşturmuş, acil eylem planına
ek olarak salgın afet planını eklemiştir. Belediye bünyesinde uzman hekimlerinin yer aldığı
“Koronavirüs İzleme Komitesi” tarafından hastalığın ilçedeki seyri ve bu konuda yapılan çalışmalar
izlenerek bir yol haritası çıkarılmaya çalışılmıştır. Belediyenin yürüttüğü çalışmalar ilçe halkının
salgınla mücadelede daha duyarlı olmasını sağlamıştır.
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Abstract
In this study, we will provide information about the activities carried out by the Efeler Municipality in
the fields of public awareness activities, social support and aid services, education, culture, art, moral
and psychological support and support for health services in the fight against the Corona virus. After the
first coronavirus cases were seen in Wuhan, China's Hubei Province on December 31, 2019, the disease
spread in 160 countries around the world in a short period of three months, affecting thousands of people.
On February 11, the disease called Covid-19 was declared a pandemic by the World Health
Organization, and on the same date it was announced that the first Covid 19 case was seen in Turkey.
Covid -19, which is a global epidemic, has not only caused diseases and deaths, but has also brought
many problems such as unemployment, economic losses, increasing poverty, uncertainty and insecurity.
Central and local governments have tried to take precautions against this epidemic disease rather than
at the global level. In many countries, local governments that provide the closest service to citizens and
have a direct impact on their lives have acted faster than central governments in preventing the epidemic
and solving the problems caused by the epidemic. Aydın / Efeler Municipality is one of these local
governments. Aydın Metropolitan Municipality and Efeler Municipality were established within the
scope of the Law No. 6360 dated 06.12.2012 on the “Establishment of Metropolitan Municipality in
Thirteen Cities and Twenty-Six Districts and Amending Some Laws and Decrees”. The municipality,
which started to serve as of 01.04.2014, consists of 5 towns, 56 villages and 22 central neighborhoods
in total. Within the scope of the fight against Covid-19, the Efeler Municipality management established
a commission within the Directorate of Health Affairs in February 2020, before cases were seen in
Turkey, and added the epidemic disaster plan in addition to the emergency action plan. The
“Coronavirus Monitoring Committee”, which includes specialist physicians within the municipality,
tried to draw a road map by monitoring the course of the disease in the district and the studies conducted
on this subject. The works carried out by the municipality have made the people of the district more
sensitive and aware in the fight against the epidemic.
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