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bölgelerinden akademisyenlerin bir araya getirilmesi, bilimsel çalışmaların paylaşıldığı, tartışmaların 

gerçekleştirildiği ve karşılıklı fikir alışverişi çerçevesinde yeni fikirlerin üretildiği bir ortamın oluşturulması 

anlamlıdır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak her zaman 

bilimsel faaliyetler içerisinde olmayı arzuluyor ve Konferansın düzenlenmesinde etkin rol aldığımız için 

büyük onur duyuyoruz. 

 

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı II’nin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF tarafından 

gerçekleştirilmesinde emeği geçen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Sedat 

MURAT’a, Kongre Organizasyon Kurulu adına dönem başkanı Prof. Dr. Selçuk İPEK’e, kongrede görev 

alan tüm akademisyenlere ve idari personele tüm katılımcılar adına teşekkür ediyorum. Ayrıca katkılarından 

dolayı organizasyon komitesi üyelerine de şükranlarımı sunuyorum. 

 

Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN     

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
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Preface 
Çanakkale Onsekiz Mart University International Social Sciences Conference II was held online on 

two platforms between 4-5 July 2022. The conference started with the opening presentations of key-note 

speakers from different parts of the world for two days, and then continued with the presentations of the 

participating academicians. The high number of participants and the intensity of the sessions indicate the 

importance of the Conference. 

 

It is meaningful to bring together academicians from different parts of the world with the scientific activities 

organized within the scope of the International Social Sciences Conference II, to create an environment 

where scientific studies are shared, discussions are held and new ideas are produced within the framework of 

mutual exchange of ideas. As Çanakkale Onsekiz Mart University Biga Faculty of Economics and 

Administrative Sciences, we always desire to be involved in scientific activities and we are honored to have 

an active role in the organization of the Conference. 

 

On behalf of the Conference Executive Board, we would like to thank Prof. Dr. Sedat MURAT, Çanakkale 

Onsekiz Mart University Rector, who contributed to the organization of the International Social Sciences 

Conference II, all academics and administrative staff who took part in the conference and Chairman of the 

Organization Committee Prof. Dr. Selçuk İPEK. I would also like to express my gratitude to the members of 

the organizing committee for their contributions. 

 

Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN   

 Dean of the Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences 
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TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ OLARAK İDARİ MAKAMLARIN 

SORUMLULUK ESASLARI 

 

Onur KAPLAN  

 

 

 

Özet 
İklim değişikliği olgusu, tabii ve beşerî sebeplere bağlı olarak dünya genelinde karmaşık, çok merkezli nitelikte, 

potansiyel risk barındıran bir zorluğu ifade etmektedir. Özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak insanların yerleştiği 

yerlerden ayrılmak zorunda kalmaları, bazı kaynakların azalması ve bunun getireceği sosyal ve ekonomik olumsuz 

diğer unsurlar; devletleri bu konuda bazı tedbirleri alma yoluna sevk etmektedir. Zira iklim değişikliğinin uzun vadeli 

sonuçlarının gelecekte yol açacağı problemler bakımından buna yönelik bir politika oluşturulması zorunludur. Bu 

noktada somut anlamda atılan önemli adımlardan birisi, geniş çapta kabul edilen Paris İklim Anlaşması’nın 

akdedilmesidir. Gerçekten iklim değişikliğinin küresel çapta yol açacağı sorunları önlemek ve yeni koşullara uyum 

sağlamak adına toplu ve ortak bir politika izlenmesi anlamlıdır. Milletlerarası antlaşmalar her ne kadar katılımın 

sağlanması ve bazı unsurların ortak biçimde benimsenmesi noktasında işlevsel olsa da bu anlaşmaların ihtiva ettiği 

kuralların iç hukukta uygulanması için, ayrıca bazı hukuki mekanizmaların oluşturulması icap eder. Türk hukuk 

sisteminde 1982 Anayasası’nın 90. maddesinin 5. fıkrasına bakıldığında, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 

hürriyetlere dair milletlerarası antlaşmalarla kanunların çatışması halinde, milletlerarası antlaşmaların esas alınacağı 

ifade edilerek; bu antlaşmalara normlar hiyerarşisinde önemli bir konum verilmiştir. Bu doğrultuda başta yaşam hakkı 

ile sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı olmak üzere, temel hak ve hürriyetlerle ilgili olan Paris İklim 

Anlaşması’nın hukuk düzeninde, idari makamlar üzerinde bazı pozitif yükümlülükler getireceği açıktır. Bu noktada, 

idari makamlarca küresel sıcaklık artışının minimum seviyeye indirilmesi, alınan tedbirlerin yetersiz olması yahut 

antlaşmada taahhüt edilen hususları yerine getirmenin reddedilmesi neticesinde idarenin sorumluluğu ortaya çıkmış 

olacaktır. Buna bağlı olarak, söz konusu yükümlülüklerin ilgili idari makamlar tarafından yerine getirilmemesi halinde, 

bu durumdan olumsuz biçimde etkilenen bireylerce idarenin sorumluluğuna gidilmesi gündeme gelebilecektir. 

Çalışmada, iklim değişikliği olgusu karşısında akdedilen milletlerarası antlaşmaların iç hukuktaki hukuki etkisinin ne 

olacağı ile bunun idari makamların görev ve yetkileri bakımından yansımalarının kapsamı, yargı kararları çerçevesinde 

irdelenecektir. 
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RESPONSIBILITY PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE AUTHORITIES REGARDING 

CLIMATE CHANGE IN TURKEY 

 

Onur KAPLAN 

 

 

 

Abstract 
The phenomenon of climate change refers to a complex, multi-centered, potentially risky issue worldwide, depending 

on natural and human causes. The fact that people have to leave their places of residence due to climate change, the 

decrease in some resources and other social and economic negative factors that this will bring, lead the states to take 

some measures in this regard. Because, in terms of the problems that the long-term consequences of climate change will 

cause in the future, it is imperative to establish a policy towards this. At this point, one of the important steps taken in 

concrete terms is the signing of the widely accepted Paris Climate Agreement. Indeed, it is meaningful to follow a 

collective and common policy in order to prevent the problems that climate change will cause on a global scale and to 

adapt to new conditions. Although international treaties are functional in terms of ensuring participation and common 

adoption of some elements, it is necessary to establish some legal mechanisms for the implementation of the rules 

contained in these agreements in domestic law. In the Turkish legal system, when we look at the 5th paragraph of the 

90th article of the 1982 Constitution, expressing that in case of conflict between international treaties on fundamental 

rights and freedoms duly put into effect and laws, international treaties will be taken as basis; these treaties are given an 

important position in the hierarchy of norms. In this respect, it is clear that the Paris Climate Agreement, which is 

related to fundamental rights and freedoms, especially the right to life and the right to live in a healthy and balanced 

environment, will impose some positive obligations on administrative authorities in the legal order. At this point, the 

responsibility of the administration will arise as a result of minimizing the global temperature increase by the 

administrative authorities, the inadequacy of the measures taken or the refusal to fulfil the issues committed in the 

treaty. Accordingly, if the said obligations are not fulfilled by the relevant administrative authorities, individuals who 

are adversely affected by this situation may be held responsible for the administration. In the study, the legal effect of 

the international treaties concluded against the phenomenon of climate change in domestic law and the scope of its 

reflections in terms of the duties and powers of the administrative authorities will be examined within the framework of 

judicial decisions. 

 

Keywords: Climate Change, Environment, Administration. 
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FAYDACILIK VE SOSYAL EKOLOJİ ETİK TARTIŞMASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR 

EKONOMİ  

 

Ömer Ersin KAHRAMAN  

 

 

 

Özet 
Pazar ekonomisine bir alternatif olarak Herman Daly’in sunduğu sürdürülebilir ekonomi yaklaşımı, ekonominin dünya 

ekosisteminin bir alt sistemi olarak ele alınması gerektiğini savunur ve ekosistemin kaynakları yerine koyma hızı göz 

önüne alındığında mevcut tüketim alışkanlıklarımızın uzun vadede sürdülemeyeceği sorununa uygulanabilir bir çözüm 

sunmayı hedefler. Bu anlamda Daly, ekonomi yaklaşımında bir malzeme yığılması olarak gördüğü büyüme yerine 

potansiyelleri iyileştirecek bir gelişme modelinin merkeze alınmasını savunur. Ancak bu programın nasıl devreye 

sokulacağı noktasında etik tartışmalarda sürdürülebilir ekonomi yaklaşımının etik açıdan merkeze koyduğu insan-

merkezci faydacı yaklaşım, çevre etiği tartışmalarında özellikle ekosentrik ve biyosentrik yaklaşımlar tarafından 

sorunun asıl kaynağı olarak ele alınmış; ekonomi ve kaynak tüketiminde ortaya çıkan sorunlar da bir hastalığın seyriyle 

karşılaştıracak olursak hastalığa neden olan patolojik faktör değil, semptomlar olarak yorumlanmıştır. Bu yaklaşımlar 

ışığında beklenen çevre felaketine götüren insan faaliyeti, Albert Schweitzer’ın ve Paul Taylor’un bakışıyla insanın 

kendi yaşamı dışında bütün türler için yaşamın içkin değerine saygısı ile engellenebilir. Bu tartışmada özellikle Murray 

Bookchin’in sosyal ekoloji yaklaşımı, her ne kadar insanın antropolojik geçmişinde doğayla uyumlu olsa bile bugün 

doğa üzerinde tahakküm arayışıyla ilintili doğaya karşı yıkıcı faaliyetinin olduğunu ve yıkıma götüren bu tahakküm 

arayışının insanın özellikle Batı toplumlarında hakim toplumsal tahakküm formlarından ileri geldiğini savunur. Bu 

yapıya karşı demokratik kültürel bir zihniyet değişikliği ile tahakküm arayışı hatasını çözmeden sunulan her reçete, 

yalnız semptomlara yönelik kalacak ve asıl sorunun gelişimine engel olamayacaktır. Bu anlamda sosyal ekoloji ve 

ilerisinde derin ekoloji yaklaşımları monist bir tutumla yalnız ekonomik enstrümanlarla sorunun çözülemeyeceğini 

savunurken faydacı yaklaşım savunucuları, farklı çevre etiği teorileri arasında uzlaşmanın imkansızlığı nedeniyle 

monist yaklaşımları hızlanmakta olan çevre felaketine pratik bir katkı sunamamakla suçlamaktalar. Bu çalışmada pratik 

ve teori noktasında ayrışmış bu iki yaklaşım ışığında sürdürülebilir ekonomi konusu ortaya konulacak.   
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SUSTAINABLE ECONOMICS IN ETHICAL DEBATE OF UTILITARIANISM AND 

SOCIAL ECOLOGY 

 

Ömer Ersin KAHRAMAN* 

 

 

 

Abstract 

Sustainable economics introduced by Herman Daly as an alternative to market economics considers economics as a 

subsystem of ecosystem and intends to provide a practical solution for the unsustainability problem of current 

consumption habits vis-à-vis the ecosystem’s limited replacement rate of resources. Daly claims that a development 

model improving the potentials should be taken as objective in place of growth that he sees as accretion of materials. 

However, in the ethical debates concerning how to put this program in place, ecocentric and biocentric ethical theories 

take the anthropocentric anthropocentric utilitarian approach on which sustainable economics is ethically founded as the 

main responsible of environmental problems while they see the problems occurring in economics and deployment of 

resources only as symptoms and not real pathological factors. Considering these approaches within the perspectives of 

Albert Schweitzer and Paul Taylor, the human activity which brings about the anticipated environmental disaster can 

only be prevented by way of respecting the intrinsic value of life of not only human beings but all species. In these 

debates Murray Bookchin’s social ecology asserts that, although in their anthropological history human beings are in 

harmony with nature, today they conduct devastating activities against nature in relation with their quest for domination 

on nature and this quest for domination leading to devastation is linked to the social domination forms of especially 

Western societies. Social ecology, further deep ecology, refuses within a monist perspective the possibility to solve the 

environmental problem only by means of economic instruments while defenders of utilitarian approach accuse these 

monist approaches for not providing any practical solution because of the impossibility of reconciliation of different 

e1nvironmental ethical theories. In the scope of this study, sustainable economics will be presented in the light of these 

two dichotomic approaches. 
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İLETİŞİM, TOPLUM VE EKOLOJİ 

 

Mahmut Kubilay AKMAN,  Hatice ÖZER 

 

 

 

Özet 

İklim değişikliğinin iklim krizine dönüştüğü çağımızda ekolojik meseleler ile alâkalı duyarlılıklar giderek artmaktadır. 

Bireylerin doğal çevrelerine olan etkilerinin incelenmesi toplumsal yaşamın yapılanma tarzını göstermesi açısından 

önemlidir. Çevre sorunları sosyolojik açıdan değerlendirilmelidir. Günümüzde çevre sorunları bir yönüyle, toplumun bu 

sorunları kendisinin nasıl çözebileceğini gösterir. Küresel, ulusal ve yerel boyutlarda; uluslararası ortamda ve tekil 

toplumda ekolojik farkındalık ve kampanyaların sayısı artmakta, kalitatif olarak da köklü dönüşümler yaşanmaktadır. 

İletişim, özellikle sosyal medya bu konuda kilit bir role sahiptir. Kurumsal şirketler Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

(Corporate Social Responsibility) etkinlikleri çerçevesinde birçok faaliyete imza atmaktadır. Ekoloji yaşanan 

durumların ve krizin farkında olan her bireyin ve kurumun gündeminde başköşede yerini almıştır. Bu sunum 

kapsamında ekolojiye dair toplumda yükselen farkındalık ve duyarlılığın sosyal medyada göstergesel (semiyotik) 

boyutta temsillerini sosyolojik bir perspektiften, somut örnekler üzerinden ele alıp tartışacağız. 
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COMMUNICATION, SOCIETY AND ECOLOGY 

 

Mahmut Kubilay AKMAN,  Hatice ÖZER 

 

 
 

Abstract 
In our age when climate change has turned into a climate crisis, sensitivities related to ecological issues are increasing. 

Examining the effects of individuals on their natural environment is important in terms of showing the sturucturing style 

of social life. Environment problems shuold be exaluated from a sociological perspective. Today, environment 

problems show how society can solve these problems on its own. Global, national and local dimensions; ecological 

awareness and the number of campaigns are increasing in the international enviroment and in the individual society, and 

there are radical transformations in qualitative terms. Corparate companies undertake many activities within the frame 

work of Corporate Social Responsibility activities. Ecology has taken approment place in the agenda of every individual 

and institution that is aware of the current situations and the crisis. Within the scope of this presentation we will discuss 

the semiotic representations of the rising awareness and sensitivity in the society about ecology in social media from a 

sociological perspective, through concrete axamples. 

 

Keywords: Ecology, Corporate Social Responsibilty (CSR), Climate Crisis, Media Sociology, Communication 

Sociology.  
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FİNANSAL KİRALAMA VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN İÇ DENETİM VE İÇ 

KONTROL YAPILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

 

Kaan Ramazan ÇAKALI 

 

 

 

Özet 

Son yıllarda yaşanan skandallar ve şirket çöküşleri işletmelerde iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin etkinliği ve 

yeterliliğinin önemini ortaya koymuştur. Bu fonksiyonların mevcudiyeti ve etkin çalışması kurumların faaliyetlerini 

sağlıklı bir şekilde sürdürmelerine, hedeflerine ulaşmalarına ve devamlılıklarını sağlanmalarına katkı sağlayan en 

önemli faktörlerin başında gelmektedir. Finansal kiralama ve finansman kuruluşları gerçek veya tüzel kişilere 

sağladıkları fonlarla ekonomik faaliyetlere destek olan işletmelerdir. Söz konusu işletmelerin, tabi oldukları yasal 

mevzuat hükümleri gereği iç kontrol fonksiyonlarını kurmaları gerekirken, iç denetim yapılarını kurmalarına yönelik bir 

zorunluluk bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren finansal kiralama ve finansman 

şirketlerinin iç denetim ve iç kontrol yapılarının araştırılmasıdır. Ülkemizde, bu sektörlerde toplam 39 şirket faaliyet 

göstermektedir. Çalışmada, ihtiyaç duyulan verileri temin edilebilen 18 finansal kiralama ve 13 finansman şirketi olmak 

üzere toplam 31 işletmenin verileri içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Ulaşılan sonuçlar, şirketlerin 

tamamında yasal mevzuat gerekliliklerine paralel bir şekilde iç kontrol fonksiyonlarının mevcut olduğunu 

göstermektedir. Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin sadece %12,9’unda hem iç denetim hem de iç kontrol 

birimi bulunmaktadır. Bu şirketlerin %77,4’ünde iç kontrol faaliyetleri iç kontrol birimi tarafından yerine getirilmekte 

iken, %32,6’sında ise iç denetim birimi bünyesinde iç denetim faaliyetleriyle birlikte yürütülmektedir. Finansal 

kiralama şirketlerinde, iç denetim birimi kurulması ve denetim komitesi veya benzeri bir komitenin varlığı uygulamaları 

finansman şirketlerine kıyasla daha yaygındır. Bununla birlikte, iç denetim fonksiyonu mevcut olmayan ve hâkim 

ortağının iç denetim birimlerince denetlenmeyen işletmelerde, Üçlü Hat Modeli çerçevesinde üçüncü hat rol ve 

sorumluluklarının eksik kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu şirketlerin faaliyetlerini sağlıklı sürdürebilmeleri amacıyla 

üçüncü hatta yer alacak iç denetim birimleri tarafından yönetim kurullarına makul güvence sağlanmasının önemli 

olduğu düşünülmektedir. 
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A RESEARCH ON INTERNAL AUDIT AND INTERNAL CONTROL STRUCTURES OF 

LEASING AND FINANCING COMPANIES 

 

Kaan Ramazan ÇAKALI 

 

 

 

Abstract 

Scandals and company collapses in recent years have revealed the importance of the effectiveness and adequacy of 

internal audit and internal control activities in businesses. The existence and effective operation of these functions are 

among the most important factors that contribute to the healthy functioning of the institutions, reaching their goals and 

ensuring their continuity. Leasing and financing institutions are businesses that support economic activities with the 

funds they provide to real or legal persons. While these enterprises are required to establish internal control functions in 

accordance with the provisions of the legal legislation to which they are subject, there is no obligation to establish 

internal audit structures. The aim of this study is to investigate the internal audit and internal control structures of 

leasing and financing companies operating in Turkey. There are 39 companies operating in these sectors in our country. 

In the study, the data of 31 enterprises, 18 financial leasing companies and 13 financing companies, whose required data 

could be obtained, were analyzed using the content analysis method. The results show that all companies have internal 

control functions in line with the legal requirements. Only 12.9% of leasing and financing companies have both internal 

audit and internal control units. While internal control activities are carried out by the internal control unit in 77.4% of 

these companies, in 32.6% of them they are carried out together with the internal audit activities within the internal 

audit unit. In leasing companies, the establishment of an internal audit unit and the existence of an audit committee or a 

similar committee are more common than financing companies. However, it is thought that the third line roles and 

responsibilities within the framework of the Three Lines Model are lacking in businesses that do not have an internal 

audit function and are not audited by the internal audit units of the controlling partner. In order for these companies to 

continue their activities in a healthy way, it is important to provide reasonable assurance to the boards of directors by 

the internal audit units that will be on the third line. 
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ULUSLARARASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK STANDARTLARI VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSLERİ 

 

Özer SİLSÜPÜR 

 

 

 

Özet 

Sanayi Devrimi sonrası meydana gelen makineleşme, üretimdeki hızı değiştirerek daha fazla enerji kaynağına ihtiyaç 

duyulmasına ve fosil yakıtların kontrolsüzce kullanılmasına ortam hazırlamıştır. Geçmişten bu yana üretim süreçlerinde 

yaşanan bu ve bunun gibi birçok olumsuzluk, atmosferin ve çevrenin kirlenmesine yol açarak yaşamı tehdit etmekte, bu 

da küresel boyutta çeşitli iklimsel, sosyal ve sağlıksal sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Sosyal ve çevresel 

sorunların arttığı günümüzde, üretim süreçlerinde ve kurumsal yönetişim alanında dünyaya saygı duyan ve uzun vadede 

sürdürülebilir büyümeyi isteyen kurum ve kuruluşların, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris 

Anlaşması gereğince dünyaya karşı sorumlu davranarak sürdürülebilirliğe katkı sağlamaları, üretimlerini uluslararası 

ilke ve standartlara uygun şekilde gerçekleştirmeleri, yaşanabilir ve gelecek nesillere bırakabilecek bir dünya için 

zorunlu hale gelmiştir. Bu bakımdan sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk açısından, işletmelerin üretim 

süreçlerini ve tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerini çeşitli ölçütlere göre denetleyen, bunlara göre performanslarını 

değerlendiren uluslararası endeksler ve standartlar mevcuttur. Çalışmada, kurumsal sosyal sorumluluk ve 

sürdürülebilirlik konuları incelenerek, kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik uluslararası standartlardan, sürdürülebilirlik 

performansını değerlendiren uluslararası endekslerden ve bunların amaçlarından bahsedilecektir.  
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INTERNATIONAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY STANDARDS AND 

SUSTAINABILITY INDICES 
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Abstract 

The mechanization that took place after the Industrial Revolution changed the speed of production and created an 

environment for the need for more energy sources and the uncontrolled use of fossil fuels. This and many similar 

negativities experienced in the production processes since the past threaten life by polluting the atmosphere and the 

environment, and this causes various climatic, social and health problems on a global scale. In today’s world, where 

social and environmental problems are increasing, institutions and organizations that respect the world in their 

production processes and corporate governance and want sustainable growth in the long term should contribute to 

sustainability by acting responsibly to the world in accordance with the United Nations Sustainable Development Goals 

and the Paris Agreement, and to ensure that their production is carried out in accordance with international principles 

and standards. It has become a necessity for a livable world that can be left to future generations. In this regard, in terms 

of sustainability and corporate social responsibility, there are international indices and standards that audit the 

production processes of enterprises and their relations with all their stakeholders according to various criteria and 

evaluate their performance according to them. In the study, corporate social responsibility and sustainability issues will 

be examined, international standards for corporate social responsibility, international indices that evaluate sustainability 

performance and their purposes will be mentioned. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Sustainability, Corporate Social Responsibility Standards, Sustainability 

Indices 
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DOĞANIN MİMESİSİ İLE KÜLTÜRÜN POİESİSİNİN 

MODERN KENTLERDEKİ YERSİZLİĞİ 

 

Emine KEF 

 

 

 

Özet 

Doğanın içerisinde ihdas ederek katmanlaştırdığı çevre, insanın uygarlığını yükselttiği ve sonunu hazırladığı mekândır. 

Tarih yazımında ilk mayanın nüvesinin taşıyıcılığını yapan ve her tasavvurun tahayyül edilmesini sağlayan katalizör 

güç, doğayı temaşa edip ona öykünerek mimesis (taklit) safhasından poiesise (yaratma) geçebilme yetkinliğidir. 

Kendini bu perspektif üzerinden konumlandırarak tavır alan toplumlar, tekerrür anaforuna kapılmadan kültürünü ihdas 

etmektedir. Zaman akarken bir döngüye hapsolmak, toplumları hem kendi çağdaşları hem de ironik bir şekilde 

geçmişiyle arasındaki iletişimin kopmasına neden olmaktadır. Tekniğini doğanın bilgisiyle geliştirerek uygarlıklarını 

yükselten ve fakat bu bilgiden uzaklaşıp başlangıçta ona öykünerek geliştirilen araçların esas olduğuna inanan 

toplumlar, kendi sonlarını getiren içsel zorunlu evrimi tamamladıktan sonra tekrar ilke, yani doğaya dönerler. İletişimin 

doğada nasıl işlediği üzerine kapsamlı çalışmalar yapan Ekolojist Suzanne Simard, ormanlık alan içerisindeki ağaçların 

birbirlerini koruyan, tehlikelere karşı uyaran, birbirleriyle alışveriş yapan ve birbirlerinin mirasçısı olarak genetik 

özelliklerini sonraki kuşaklara aktaran biyolojik ve sosyal varlıklar olduğunu çeşitli deney ve gözlemlerle ortaya 

çıkarmıştır. Ormanın ekosistemi analojik yaklaşımla şehre uyarlandığında, kentsel mekânın insanların ihtiyaçlarına 

cevap verecek şeklide tasarlanabildiği gibi aynı zamanda davranışları yönlendiren, ilişkileri organize eden, yeni ihtiyaç 

ve talepler üreten holistik bir organizma olduğu söylenebilir. Şehirlerin teknoloji ve küreselleşmenin etkisiyle 

endüstriyel anlayışa terk edilmesi, onu kültürün doğayla, kimliğin imge ve göstergelerle çatıştığı kaotik bir arenaya 

dönüştürmüştür. Mekânlar arasındaki ilişki örüntülerinin ele alındığı çalışmada, günümüz kentlerinin mekânsal düzeni 

ve ekolojik yapısı, doğanın işleyiş mekanizması ve tarihsel olgular ışığında değerlendirilecektir. Birbirini 

tamamlamaktan uzak başka işlevlere sahip yapıların bir arada konumlandırılması, kentsel ekosistemin kurulmasına 

engel olmakta, mekânlar arası ilişki kurma olasılığını zayıflatmakta ve Sennett’in ifadesiyle, kişileri parçalı ve süreksiz 

kentlerde pasif hareketliliğe mahkûm etmektedir. 
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NOT HAVING A PLACE OF THE MIMESIS OF NATURE AND THE POIESIS OF 

CULTURE IN MODERN CITIES  
 

Emine KEF 

 

 

 

Abstract 

The environment that society creates and stratifies in nature is the place where they raise their civilization and prepare 

their end. In historiography, the catalyst power that enables the imagination of every envision that carries the nucleus of 

the first yeast is the ability to pass from the mimesis (imitation) phase to poiesis (creation) by contemplating and 

imitating nature. Societies that position themselves through this perspective establish their culture without being caught 

in the swirl of repetition. Being trapped in a loop as time passes causes the communication between societies to break 

down, both with their contemporaries and with their past. Societies that raise their civilization by developing their 

technique with the knowledge of nature, but move away from this knowledge and believe that the technique developed 

by imitating nature at the beginning is the basic principle, eventually return to the first one, that is nature. Ecologist 

Suzanne Simard, who has done extensive studies on how communication works in nature, has revealed through various 

experiments and observations that trees in forest areas are biological and social entities that protect each other, warn 

against dangers, exchange with each other and transfer genes. When the ecosystem of the forest is adapted to the city 

with an analogical approach, the urban place is not only designed to meet the needs of people, but also is a holistic 

organism that directs behaviors and organizes relationships. The abandonment of the city to an industrial understanding 

under the influence of technology and globalization has transformed it into a chaotic arena where culture clashes with 

nature, identity with images and indicators. In this study, in which the relationship patterns between places are 

discussed, the spatial order and ecological structure of today's cities will be evaluated in the light of the functioning 

mechanism of nature and historical facts. The co-positioned of structures with different functions that are far from 

completing each other prevents the establishment of the urban ecosystem, weakens the possibility of establishing 

relations between spaces and in Sennett’s words, condemns people to passive mobility in fragmented and discontinuous 

cities. 
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KAMPÜS AÇIK MEKÂNLARININ İHTİYACA YÖNELİK OLARAK YENİDEN 

TASARLANMASI: KTÜ ÖRNEĞİ 

 

Tuğba DÜZENLİ,  Elif Merve ALPAK  

 

 

 

Özet 
Öğrencilerin eğitim ortamları hem fiziksel hem de sosyal ve psikolojik açıdan önemlidir çünkü insanın çevreyi 

etkilediği gibi çevrenin de insanı etkilediği gerçeği çevresel psikolojinin temel etkileşim kurgusunu belirler. Bazen 

öğrenciler kendilerini bilmedikleri ve isteyerek gelmedikleri bir bölüm ve ortamda bulurlar. Üniversite hayatı, birçok 

genç için geçmiş yaşamlarından oldukça farklı bir ortama uyum sağlamaya çalıştıkları için ağır ve yorucu olabilir. 

Öğrencilerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını dikkate alan bir kampüs tasarımı, zorlu yaşam koşullarını onlar için 

kolaylaştırarak çevrelerine uyum sağlamalarına yardımcı olabilir. Gençler üniversite kampüsünde hayatlarını 

şekillendirmede önemli bir dönem geçirdikleri için kampüs açık alanları gençlerin gelişim sürecinde etkili olmaktadır. 

Bu nedenle çalışmada Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ihtiyacı karşılamayan olumsuz alanları belirlenen tasarım 

kriterlerine göre yeniden tasarlanmıştır. 
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RE-DESIGNING CAMPUS OPEN SPACES ACCORDING TO NEEDS: THE CASE OF 

KTU 

 

Tuğba DÜZENLİ,  Elif Merve ALPAK  

 

 

 

Abstract 

The educational environments of the students are important both physically, socially and psychologically because the 

fact that the environment affects people as well as the environment determines the basic interaction fiction of 

environmental psychology. Sometimes, students find themselves in a department and environment that they do not 

know and did not come willingly. University life can be heavy and tiring for many young people, as they try to adapt 

to an environment quite different from their past lives. A campus design that takes into account the psychological and 

social needs of students can help them adapt to their environment by making the difficult living conditions easier for 

them. Since young people spend an important period shaping their lives on the university campus, campus open spaces 

are effective in the development process of youth. For this reason, in the study, negative areas of Karadeniz Technical 

University that do not meet the needs were redesigned according to the determined design criteria. 
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KENTSEL AÇIK ALANLARIN KENTE KATKILARI: KIYI TASARIM SÜREÇLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Elif Merve ALPAK,  Tuğba DÜZENLİ 

 

 

 

Özet 

Kentlerdeki nüfus yoğunluğunun artması, plansız çarpık yapılaşmalar, hergeçen gün kentsel açık alanların işgal 

edilmesine ve azalmasına neden olmaktadır. Bu kayıp, ekolojik dengenin bozulmasına, insanların ihtiyaçlarını 

karşılayacak mekanlar bulamamasına ve yalnızlaşmasına, diğer canlıların yaşam ortamlarının tahrip olmasına ve 

biyoçeşitlilik kayıplarına, kentin kimlik kaybına uğramasına ve iklim değişikliği ile mücalede etkisiz kalınması gibi 

birçok probleme sebep olmaktadır. Kentsel planlama ve tasarım süreçlerinde alınacak kararlar, tüm bu olumsuzlukların 

en aza indirgenmesinde ve daha yaşanabilir çevreler üretilmesinde, doğal kaynakların korunmasında, sosyal yaşantının 

güçlendirilmesinde kilit rol oynamaktadır. Kararların doğru alınması ve tasarım süreçlerine aktarılması, tasarım eğitimi 

alan öğrencileri bu bilinç ile eğitmekle başlamaktadır. Bu çalışma kapsamında Peyzaj Mimarlığı öğrencilerinin, kıyı 

tasarım süreçlerinde, kentin ekolojik dengesine, ekonomik güçlenmeye, toplum olma duygusunun güçlenmesine, kent 

imajının ve kimliğinin yükseltilmesine katkı sağlayacak kararlar alması hedeflenmiştir. Süreç sonucunda projeler 

kullanıcılar tarafından değerlendirilerek, tasarım süreçlerinin kente katkısı değerlendirilmiştir.  
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CONTRIBUTION OF URBAN OPEN SPACES TO THE CITY: AN INVESTIGATION OF 

COASTAL DESIGN PROCESSES 

 

Elif Merve ALPAK,  Prof. Dr. Tuğba DÜZENLİ 

 

 

 

Abstract 
The increase in population density in cities, unplanned constructions cause the occupation and decrease of urban open 

spaces day by day. This loss causes many problems such as the deterioration of the ecological balance, the inability of 

people to find places to meet their needs and their isolation, the destruction of the living environments of other living 

things and loss of biodiversity, the loss of city identity. Decisions to be taken in urban planning and design processes 

play a key role in minimizing all these negativities and producing more livable environments, preserving natural 

resources and strengthening social life. Making the right decisions and transferring them to the design processes starts 

with educating design students with this awareness. Within the scope of this study, it is aimed that Landscape 

Architecture students make decisions that will contribute to the ecological balance of the city, economic empowerment, 

strengthening the sense of being a community, and raising the image and identity of the city in the coastal design 

processes. As a result of the process, the projects were evaluated by the users and the contribution of the design 

processes to the city.  
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YEŞİL KALKINMA İÇİN BÜYÜKŞEHİRLERDE KENTSEL ULAŞIM YÖNETİMİNİN 

YENİDEN ÖRGÜTLENMESİ 

 

Ahmet Alptekin DURU 

 

 

 

Özet 

Avrupa Birliği (AB)’nin 2019 yılında yayınladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı belgesi, AB tam üyeliğine aday olan 

Türkiye’nin yeşil kalkınması bakımından faydalı bir kılavuzdur. Avrupa Yeşil Mutabakatı AB ekonomisini 2050 yılına 

kadar net sera gazı salımının olmadığı bir yapıya kavuşturma iddiasındadır. Yeşil Mutabakat çerçevesinde AB’nin 

öngördüğü sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik dönüşümünde ulaştırma sektörü önemli bir boyuttur. Çünkü hâlihazırda 

AB karbon salımının dörtte biri yük ve yolcu taşımacılığından kaynaklanmaktadır; AB vatandaşlarının yaklaşık %70’i 

kentlerde yaşamaktadır ve taşımacılık kaynaklı sera gazı salımının %23’üne yol açmaktadır. AB Komisyonunca 

hazırlanan Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi kentsel ulaşım bağlamında önemli hedefler ortaya 

koymaktadır. Bu kapsamda orta ve büyük 424 kentte toplu taşıma, yürüme ve bisikletle ulaşımın geliştirilmesi, kentsel 

hareketlilik politikalarının etkin uygulanması ve bu uygulamanın takibi, elektrikli ve hidrojenli araçlar için dolum 

istasyonlarının artırılması, trafik sıkışıklığının azaltılması için dijital çözümlere başvurulması gibi eylemleri 

içermektedir. Böylece akıllı, çevre dostu ve entegre kentsel ulaşımın sağlanması hedeflenmektedir. Türkiye’nin 

nüfusunun yaklaşık %78’i büyükşehir belediyeleri sınırları içinde yaşamaktadır. Mevzuat uyarınca büyükşehir 

belediyeleri ulaşım, toplu taşıma ve trafiği düzenleme yetkisine sahiptir. Fakat kentsel ulaşım yönetiminin mevcut 

örgütlenmesi bu yetkilerin yeşil kalkınma hedefleriyle uyumlu yürütülmesi açısından yetersizdir. Bu kapsamdaki öne 

çıkan sorunlar şunlardır: (i) kentlerde yeni imar planları yapılırken veya değiştirilirken ulaşım boyutunun yeterince 

dikkate alınmaması, (ii) ulaşım ana planlarının uygulama sonuçlarının takip edilmemesi, (iii) toplu taşımada en yetkili 

kurul olan ulaşım koordinasyon merkezlerinde büyükşehir belediyesi temsilcilerinin azınlıkta kalması, (iv) büyükşehir 

belediyesinin trafik düzenlemesine rağmen trafik cezası vermeye yetkili olmaması, (v) kara ve demiryollarının yapımı 

ve bakımında birden fazla idarenin (büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığı) yetkili olması. Bahsedilen sorunları gidermek ve büyükşehirlerde yeşil kalkınmayı gözeten bir 

ulaşım sistemi kurmak üzere, büyükşehir belediyelerine bağlı idare şeklinde örgütlenen ve gerekli yasal yetkilere sahip 

Kent Ulaşımı Genel Müdürlükleri kurulması faydalı olacaktır. Böylece entegre bir ulaşım hizmeti kurumuyla Avrupa 

Yeşil Mutabakatı hedeflerini gerçekleştirilebilecektir. 
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REORGANIZATION OF URBAN TRANSPORT MANAGEMENT IN METROPOLITAN 

CITIES FOR GREEN DEVELOPMENT 

 

Ahmet Alptekin DURU 

 

 

 

Abstract 
The European Green Deal document, issued by the European Union (EU) in 2019, is a useful guide for the green 

development of Turkey, which is a candidate for EU full membership. The European Green Deal intends to make the 

EU economy where there are no net emissions of greenhouse gases in 2050. The transportation sector is an important 

dimension in the sustainable and smart mobility transformation envisaged by the EU within the framework of the Green 

Deal. Because currently a quarter of EU carbon emissions originate from freight and passenger transport, and around 

70% of EU citizens live in urban areas which create 23% of transport-related greenhouse gas emissions. The 

Sustainable and Smart Mobility Strategy, prepared by the EU Commission, sets important targets for urban 

transportation. In this context, it includes actions such as improving public transportation, walking and cycling in 424 

medium and large cities, effective implementation of urban mobility policies and monitoring this application, increasing 

recharging and refueling stations for electric and hydrogen vehicles, and applying digital solutions to reduce traffic 

congestion. Thus, it is aimed to provide smart, environmentally friendly and integrated urban transportation. 

Approximately 78% of Turkey's population lives within metropolitan municipalities’ jurisdiction. Metropolitan 

municipalities have the authority to regulate transportation, public transport and traffic management according to the 

legislation. However, the current organizational structure of urban transportation management is insufficient in terms of 

carrying out these authorities in line with green development goals. The prominent problems in this context are as 

follows: (i) the transportation dimension is not taken into account when making or amending the zoning plans in the 

cities, (ii) the implementation results of the urban mobility plans are not reviewed, (iii) the representatives of the 

metropolitan municipality are in the minority in the transportation coordination boards, which is the most authorized 

body in public transportation, (iv) the metropolitan municipality is not authorized to issue traffic fines despite traffic 

regulation, (v) more than one administration (metropolitan municipality, district municipality, General Directorate of 

Highways, Ministry of Transport and Infrastructure) is authorized in the construction and maintenance of roads and 

railways. In order to eliminate the aforementioned problems and to establish a transportation system that oversees green 

development in metropolitan cities, it would be beneficial to establish General Directorates of Urban Transportation, 

which are organized as administrations affiliated to metropolitan municipalities and have the necessary legal powers. 

Thus, the goals of the European Green Deal will be realized with an integrated transport service organization. 
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OKULLARDA ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞINI ETKİLEYEN 

ETKENLERİN İNCELENMESİ 

 

Gurbet Ergün BOZKURT*,  İlknur MAYA** 

 

 

 

Özet 
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen görüşlerine göre İzmir Çiğli ilçesinde bulunan devlet okullarında görev yapan 

öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını etkileyen etmenleri belirlemektir. Tarama yöntemi ile gerçekleştirilen bu 

çalışmanın evreni İzmir Çiğli ilçesinde görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Toplam 103 öğretmen ile 

gerçekleştirilen çalışmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Öğretmenlerin Okula Bağlılık Ölçeği 

kullanılmıştır. Veri çözümlemede betimleyici yordama, t-testi ve tek yönlü Anavo metodu uygulanmıştır. Araştırma 

sonucunda elde edilen bulgular ışığında, öğretmenlerin okula bağlılığını etkileyen etkenler belirlenmiştir. İlkokul 

öğretmenlerinin ortaokul öğretmenlerine göre ve 51-60 yaş arası görev yapan öğretmenlerin 41-50 yaş arası görev 

yapanlara göre okula karşı olumlu tutumları yüksek olduğu belirlenmiştir. Kadın katılımcıların erkeklere göre mesleki 

dayanışmayı daha fazla gösterdiği araştırma sonucunda belirlenmiştir. Sınıf öğretmeni olarak görev yapan 

öğretmenlerin meslek öğretmenlerine göre akademik baskı, mesleki dayanışma ve okula olumlu tutumları daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. 6-10 yıl arası görev yapan öğretmenlerin mesleki dayanışmaları 1-5 yıl görev yapan öğretmenlere 

göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte medeni durum, eğitim durumu ve meslekteki kıdemin 

öğretmenlerin okula olan bağlılığı ile ilişkili olmadığı belirlenmiştir. 
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INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING TEACHERS' ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT IN SCHOOLS 

 

Gurbet Ergün BOZKURT*,  İlknur MAYA** 

 

 

 

Abstract 
The main purpose of this research is to determine the factors affecting the organizational commitment of teachers 

working in public schools district of Çiğli in İzmir, according to teachers' opinions. The universe of this study, which 

was carried out by scanning method, consists of teachers working district of Çiğli in İzmir. In the study conducted with 

a total of 103 teachers, the Teachers' School Engagement Scale and Personal Information Form were used as data 

collection tools. Descriptive statistics, t-test and one-way Anavo method were used in data analysis. In the light of the 

findings obtained from the research, the factors affecting teachers' school engagement were determined. It was 

determined that teachers working in primary school had higher positive attitudes towards school compared to teachers 

working in secondary school and teachers working in the 51-60 age group compared to those working in the 41-50 age 

group. As a result of the research, it was determined that female participants showed more professional solidarity than 

men. It has been determined that teachers working as classroom teachers have higher academic pressure, professional 

solidarity and positive attitudes to school compared to vocational teachers. It was determined that the professional 

solidarity of the teachers who worked for 6-10 years was higher than the teachers who worked for 1-5 years. However, 

it was determined that marital status, educational status and seniority in the profession were not related to teachers' 

commitment to school. 
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ÇOKLU MANTIKLAR VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ARASINDAKİ 

İLİŞKİDE PAYDAŞLARIN ETKİSİ 

 

Gizem ARAS BEGER 

 

 

 

Özet 

Kurumsal çevreler sıklıkla çoklu kurumsal mantıklar ile çevrilidir. Bu mantık çokluğu da özellikle günümüz örgütleri 

için birbirinden farklı talep/beklentilere cevap verebilmeyi ve bunu yaparken de, mantıkların bir anlamda dayattığı 

farklı kurumsal düzenler arasında denge kurabilmeyi de gerektirir. Örgütler bu şekilde, içerisinde gömülü olduğu 

kurumsal çevrede faaliyetlerini sürdürürken, çeşitli mantıkları bünyelerine adapte ederek bunları kendi örgütsel yapı ve 

süreçlerine yansıtmaktadırlar. Ancak, bu mantıklardan türeyen farklı taleplerin eşzamanlılığı bir çeşit karmaşa 

yaratmaktadır. Bu noktada, her örgüt kendi kabiliyet ve yetenekleri çerçevesinde bu karmaşıklık ile baş edebilmek için 

çeşitli tepkiler üretmektedir. Dolayısıyla örgütsel sonuçlar üzerindeki önemli etkileri sebebiyle, çoklu mantıkların 

örgütlerde nasıl adapte edildiği ve dönüştüğünün anlaşılması oldukça kritiktir. Ancak bu tür bir çeşitliliğin, özellikle 

karmaşıklık seviyesi görece yüksek ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) özelliklerinin tam olarak ortaya konulmasının 

güçleştiği, gelişmekte olan ülke bağlamlarında daha belirgin gözlemlendiği ve bu konuda oldukça az sayıda çalışmanın 

olduğu vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda çalışma, bu mantıkların mevcudiyetinde örgütlerin nasıl, ne tür bir sosyal 

sorumluluk davranışı ortaya koyduğunu ve bunları hangi sebepler ile gerçekleştirdiklerini açığa çıkarmayı amaçlar. 

Mevcut çalışmada bu amaçla, KSS özelliklerine dayalı geliştirilen tipoloji ışığında bir araştırma modeli tasarlanmış ve 

analiz için çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ile bir anket çalışması yürütülmüştür. Çalışma sonuçları, farklı 

kurumsal mantıkların farklı sosyal sorumluluk sonuçlarına yol açtığını ortaya koysa da her iki mantığın 

mevcudiyetinde, paydaş etkilerinin, birbiri ile çelişkili unsurlar arasında dahi bir köprü görevi görerek, örgütlerin 

birleşik faydalar elde edebilmelerine imkân sağladığını ortaya koymuştur. 
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THE IMPACT OF STAKEHOLDERS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MULTIPLE 

LOGICS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

Gizem ARAS BEGER 

 

 

 

Abstract 
Institutional environments are often surrounded by multiple institutional logics. This logic multiplicity also requires 

responding to different demands/expectations, especially for today's organizations, and in doing so, being able to 

establish a balance between different institutional orders imposed by these logics in a sense. In this manner, while 

organizations continue their activities in the institutional environment where they are embedded, they adapt various 

logics and reflect them to their own organizational structure and processes. However, the simultaneity of different 

demands deriving from these logics creates a kind of complexity. At this point, each organization produces various 

responses to cope with this complexity within the framework of its own abilities and capabilities. It is therefore critical 

to understand how multiple logics are adapted and transformed in organizations because of their significant impacts on 

organizational outcomes. However, it is emphasized that such a multiplicity is observed more prominently in 

developing country contexts, especially when the level of complexity is relatively high and the characteristics of 

corporate social responsibility (CSR) are difficult to fully reveal, and there are very few studies on this subject. In this 

direction, the study aims to reveal how and what kind of social responsibility behaviors organizations exhibit in the 

presence of these logics and for what reasons they do them. For this purpose, in the current study, a research model was 

designed in the light of the typology developed based on CSR characteristics, and a survey study was conducted with 

companies operating in various sectors for analysis. Although the results of the study revealed that different institutional 

logics lead to different CSR outcomes, in the presence of both logics, the stakeholder effects acted as a bridge even 

between conflicting elements, allowing organizations to achieve combined benefits. 
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YAŞLILARDA EŞİTLİK VE MAKUL DÜZENLEME HAKLARININ KORUNMASI 

 

Z. Gönül BALKIR,  Başak BALKIR GÜLEN 

 

 

 

Özet 
İnsan haklarındaki eşitlik kavramı, özellikle yaşlı ve engellilerde çok farklı bir anlam ifade eder. Yaşlıların, topluma eşit 

vatandaşlar olarak katılabilmeleri için eşit hakların ötesinde, onların özel durumlarını dikkate alan eşitlikçi ve makul 

yasal düzenlemeler yapılması ve bu bağlamda yapılan yeni yasal düzenlemelerde makul düzenleme haklarını 

kullanabilmeleri için, bazı toplumsal politika ve destek mekanizmaları gerekir. Aslında yaşlılık da bir engelliliktir ve bu 

bağlamda engellilik, bir insan hakları sorunudur. Bu nedenle yaşlılık ve engellilik de asıl sorun, fırsat eşitsizliği yaratan 

toplumsal algı ve kabuldedir. Yaşlılara ve engellilere, aynı engele sahip olmayanlara tanınan eşit haklara ve 

yükümlülüklere sahip oldukları bir ortam oluşturmak, devletin ve toplumun sorumluluğudur. Bu sorumluluk, insan 

hakları ihlallerine meydan verilmeyen bir ortam sağlanması anlamına gelir. Engelli haklarıyla ilgili çağdaş kavram ve 

kabullere göre; engelli insanlar toplumun üyeleridir ve kendi yerel toplumları içinde kalma hakları vardır. Son olarak 

engelli ayrımcılığına uğrayan yaşlılara ve engellilere; fırsat eşitliği ve erişilebilirliğin sağlanmasıyla, kendi toplumsal ve 

ekonomik bütünlüklerini sağlayabilmek için sözleşme de yer alan ve devletlerce taahhüt edilen makul düzenlemelerinde 

yapılması gereğini tekrarlamak gerekmektedir. Çalışmamızda, araştırma yöntemi olarak, araştırma konumuzla ilgili 

düzenleme ve politikalar taranarak, nicel araştırma yöntemine başvurularak, içerik analizi tekniğiyle irdelenmiştir. 
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PROTECTING THE RIGHTS OF EQUALITY AND REASONABLE ACCOMMODATION 

FOR THE ELDERLY 

 

Z. Gönül BALKIR,  Başak BALKIR GÜLEN 

 

 

 

Abstract 
The concept of equality in human rights has a very different meaning, especially for the elderly and disabled. In order 

for the elderly and the disabled to participate in society as equal citizens, beyond equal rights, egalitarian and reasonable 

legal arrangements that take into account their special situations and in order to use their right to reasonable regulation 

in new legal arrangements made in this context, some social policy and support mechanisms are required. In fact, old 

age is also a disability, and in this context, disability is a human rights issue. For this reason, the main problem in old 

age and disability is social perception and acceptance that creates inequality of opportunity. It is the responsibility of the 

state and society to create an environment where the elderly and disabled have the same rights and obligations as those 

who do not have the same disability. This responsibility means providing an environment where human rights violations 

are not allowed. According to contemporary concepts and acceptances regarding the rights of persons with disabilities; 

people with disabilities are members of society and have the right to remain in their local community. Finally, to the 

elderly and disabled people who are discriminated against, it is necessary to repeat the necessity of making reasonable 

arrangements in the contract and committed by the states in order to ensure their own social and economic integrity by 

ensuring equality of opportunity and accessibility. In our study, as a research method, the regulations and policies 

related to our research topic were scanned, the quantitative research method was applied, and the content analysis 

technique was examined. 
 

Keywords: Equal Opportunity and Accessibility, Right to Reasonable Accommodation, Age Discrimination Disability 

Discrimination. 
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YAŞAMMERKEZCİ EDEBİYATA DÖNÜŞÜM 
 

Z. Gönül BALKIR,  Başak BALKIR GÜLEN 

 

 

 

Özet 
Sanatsal özgürlük taşıyıcı kimliğiyle edebiyat, kurgusal yapısıyla sınırların ötesine geçmeye çalışır. Yaşam merkezci 

edebiyatın çoğul bakış açıları, çokanlamlılık ve devingen ilişkileri içinde; dilin, algının, iletişimin ve imgelemin yaratıcı 

ortamı haline gelir. Edebiyat, insan merkezci bakış açısının, sadece insanı temel alan dar bakışının ötesine geçerek, tüm 

canlı yaşama eşit yaşam hakkı ve kimlik tanıyan yaşam merkezci algı ve yorumlarla yeni okumalar yaparak, sanatsal 

yaratma sürecinde, düşünsel ve duygusal bakış açılarımızı, zenginleştirecek evrensel örneklerle, türler arasındaki 

iletişim ve uyuma odaklanarak, yeniden düşünmek ve değerlendirmek üzere pek çok imkân bulacaktır. Sanat ve 

edebiyatın anlam arayışları, yaşamı temel alan çoklu bakış açılarıyla yepyeni dünyaların kapılarını açmaktadır. Edebi 

Metinlerdeki, tüm canlıların var olma ve var kalma haklarının yanında tüm canlıların birbirlerine eşit olduğunu kabul 

eden, yaşam merkezci edebi metinlerdeki söylemin, bu bakış, algı ve kabulle, yeniden yaratıldığı görülmektedir. Yaşam 

merkezci edebiyatın, estetik duyarlılığı ve bakış açılarıyla insan merkezci edebiyatın sınırlarını ve ayrımcılığını yıkarak, 

sanat ve edebiyatın anlam arayışlarını, geleceğe ve yeni olanaklarla taşıyabilir. Çalışmamızda, araştırma yöntemi olarak, 

araştırma konumuzla ilgili düzenleme ve politikalar taranarak, nicel araştırma yöntemine başvurularak, içerik analizi 

tekniğiyle irdelenmiştir.  
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TRANSFORMATION TO THE LIFE-CENTRED LITERATURE 

 

Z. Gönül BALKIR,  Başak BALKIR GÜLEN 

 

 

 

Abstract 
With its artistic freedom carrier identity, literature tries to go beyond the borders with its fictional structure.  Within the 

plural perspectives, polysemy and dynamic relations of life-centred literature; it becomes the creative medium of 

language, perception, communication and imagination. Literature, by going beyond the anthropocentric perspective and 

narrow view based only on human beings, by making new readings with life-centered perceptions and interpretations 

that give equal right to life and identity to all living things, in the process of artistic creation, with universal examples 

that will enrich our intellectual and emotional perspectives, by focusing communication and harmony between genres, it 

will find many opportunities to rethink and evaluate. The search for meaning in art and literature opens the doors of 

brand new worlds with multiple perspectives based on life. It is seen that the discourse in the life-centered literary texts 

in the literary texts, which accept that all living things are equal to each other, as well as the right of existence and 

survival, has been recreated with this view, perception and acceptance. It can carry the search for meaning of art and 

literature to the future and with new possibilities, by destroying the boundaries and discrimination of anthropocentric 

literature with its aesthetic sensitivity and perspectives. In our study, as a research method, the regulations and policies 

related to our research topic were scanned, the quantitative research method was applied, and the content analysis 

technique was examined. 

Keywords: Biocentric Literature, Anthropomorphic Literature, Equal Existence Rights of Nonhumans. 
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VEFA SÖZLEŞMELERİNİN BANKA FİNANSAL TABLOLARINDA SUNUMUNA 

İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 

 

Gürol BALOĞLU 

 

 

 

Özet 

Günümüz bankacılık uygulamalarında yer bulan geri alım hakkı (vefa) sözleşmeleri borcunu ödeme güçlüğüne düşen 

müşterilerin kredi bakiyelerinin bir varlık devriyle mahsup edilmesi ve borçlu firmaya belirli şartlarda bu varlığı geri 

alım hakkı tanınması şeklinde gerçekleşir. Böylece banka tarafından kredisi kapatılan borçluya ödeme yapma ve 

varlığın mülkiyetini geri alma opsiyonu tanınmakta ve varlığın kullanımı kendisine bırakılarak faaliyetini sürdürmesine 

de izin verilmektedir. Bu durum vefa sözleşmesinin süresi içerisinde bu varlığın satış kabiliyetini azaltabileceği gibi 

hakkın kullanılması durumunda piyasa fiyatından farklı bir geri alım fiyatının oluşmasına da neden olabilir. Bu nedenle 

vefa sözleşmeleri bankaların finansal tablolarında yer almamakla birlikte bilanço dışında kullanıcılarına sunulacak 

önemli bir bilgi haline gelebilmektedir. Bu çalışmada 2019-2021 yılları arasında banka finansal tablo ve dipnotları 

incelenerek vefa haklarının ne şekilde raporlandığı araştırılmıştır. Dönemler ve işletmeler arası raporlama farklılıkları 

incelenerek vefa sözleşmelerinin sunulmasında banka işletmeleri arasında uygulama birliği olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Sonuç olarak bağımsız denetimden geçen finansal tablo ve dipnotlarındaki bu farklılığının önemlilik 

seviyelerindeki tercihler nedeniyle denetim şirketlerince farklı şekillerde ele alınmış olabileceği yorumuna gidilmiştir. 

Gelecekte akademisyenlerce yürütülecek çalışmalarda farklılıkların nedenlerinin araştırılması önerisinde bulunulmuştur. 
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A RESEARCH ON THE PRESENTATION OF FIDUCIARY CONTRACTS IN BANK 

FINANCIAL STATEMENTS 

 

Gürol BALOĞLU 

 

 

 

Abstract 

The right of redemption (fiduciary) agreements, which take place in today's banking practices, are performed by 

deducting the loan balances of customers who have difficulty in paying their debts after an asset transfer and giving the 

debtor company the right to repurchase this asset under certain conditions. Thus, the debtor whose loan has been closed 

by the bank is given the option to make a payment and take back the ownership of the asset, and the use of the asset is 

left to the client and is allowed to continue its activities. This situation may reduce the selling ability of this asset during 

the term of the fiduciary contract and may also cause a repurchase price different from the market price in case of 

exercise of the right. For this reason, although the fiduciary agreements are not included in the financial statements of 

the banks, they can become important information to be presented to the users off the balance sheet. In this study, it was 

investigated how the fiduciary rights are reported by examining the financial statements and footnotes of the banks 

between the years 2019-2021. By examining the reporting differences between periods and businesses, it has been 

concluded that there is no unity of practice among bank businesses in the submission of fiduciary agreements. As a 

result, it has been interpreted that this difference in the financial statements and footnotes that are subject to the 

independent audit may be the result of considerations of the audit companies in materiality levels. It has been suggested 

to investigate the reasons for the differences in studies to be carried out by academicians in the future. 
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ÇEVRE BİLİNCİNİN TATMİN, TUTUM VE NİYETE OLAN ETKİSİNİN 2. EL 

ÇEVRİMİÇİ PAZARLARDA ARAŞTIRILMASI 

 

Didem GEZMİŞOĞLU ŞEN 

 

 

 

Özet 

Dünyadaki kirliliğin büyük bir bölümünü endüstriyel atıkların oluşturduğunu düşünürsek, tüketicilerin yaşam alanlarını 

korumak için çok daha duyarlı şekilde hareket etmeleri beklenmektedir. Sorumluluğun sadece üreticilerde değil aynı 

amanda tüketicilerde de olduğu düşünülmektedir. Çevreye karşı duyarlı olan tüketicilerin çevre dostu ürün kullandıkları 

gibi aynı zamanda ürünlerin yaşam ömrünün uzunluğuna da dikkat ettikleri bilinmektedir. Kullanılan ürünlerin yaşam 

döngüsü uzadıkça çevreye zaman veren endüstriyel atıkların da azalacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda çevre 

bilincine sahip tüketicilerin çevrimiçi 2. el alışverişe karşı tatmin, tutum ve niyetleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

Ayrıca 2. el ile ilgili bu tarz bir çalışmanın yapılmamış olması da çalışmanın önemini vurgulamaktadır. Bu amaçla bu 

çalışmada çevrimiçi anket yöntemi kullanılarak 313 kişiye ulaşılmış olup, IBM SPSS 22 ile AMOS 24 programları 

kullanılarak YEM (yapısal eşitlik modellemesi) önerilmiş ve analize geçilmiştir. Analiz sonuçlarına bakıldığında, Çevre 

bilinci ile tatmin arasında herhangi bir pozitif etkiye rastlanılmamış olup, 2. el çevrimiçi tatmin ile 2. el çevrimiçi tutum 

arasında pozitif etkiye rastlanmıştır. Ayrıca çevre bilinci ile 2. el çevrimiçi alışveriş tutumu ve çevre bilinci ile 2. el 

çevrimiçi alışveriş niyeti arasında da pozitif bir ilişkiye rastlanılmıştır. Bu bağlamda çevrimiçi 2. el alışverişin yeni bir 

pazar olmasından dolayı tüketicilerin bu pazarları neden tercih ettiklerinin anlaşılmasının çok önemli olduğu 

düşünülmektedir. 
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL AWARENESS 

ON SATISFACTION, ATTITUDE AND INTENTION IN SECOND HAND 

ONLINE MARKETS 

 

Didem GEZMİŞOĞLU ŞEN 

 

 

 

Abstract 
Considering that industrial wastes constitute a large part of the pollution in the world, consumers are expected to act 

much more sensitively to protect their living spaces. It is thought that the responsibility lies not only with the producers 

but also with the consumers. It is known that consumers who are sensitive to the environment not only use 

environmentally friendly products, but also pay attention to the longevity of the products. It is thought that as the life 

cycle of the products used gets longer, the industrial wastes that give time to the environment will also decrease. In this 

direction, the effect of environmentally conscious consumers on online second-hand shopping satisfaction, attitudes and 

intentions was investigated. In addition, the fact that such a study has not been carried out on the second hand 

emphasizes the importance of the study. For this purpose, 313 people were reached by using the online survey method 

in this study, SEM (structural equation modeling) was proposed and analyzed using IBM SPSS 22 and AMOS 24 

programs. According to the results of the analysis, no positive effect was found between environmental awareness and 

satisfaction, and a positive effect was found between second-hand online satisfaction and second-hand online attitude. 

In addition, a positive relationship was found between environmental awareness and second-hand online shopping 

attitude, and between environmental awareness and second-hand online shopping intention. In this context, since online 

second-hand shopping is a new market, it is thought that it is very important to understand why consumers prefer these 

markets. 
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YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KAPSAMINDA RÜZGÂR ENERJİSİNİN 

YEŞİL KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Selma İPEK,  Öznur KÜÇÜKKELEPÇE 

 

 

 

Özet 

Endüstri devriminden sonra artan ihtiyaç sebebiyle dünyada kömür kullanımı yaygınlaşmıştır. Takip eden süreçte ise, 

buna petrol ve doğalgaz eklenmiştir. 1973 yılında yaşanan petrol krizinin akabinde, bahsi geçen enerji kaynakları 

konusunda devletler nezdinde güven sorunu yaşanmıştır. Petrol krizi, tükenebilir enerji kaynakları konusunda 

yaşanacak kısa süreli bir krizin dahi, ne kadar büyük sorunlara yol açabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu 

dönemde, enerji kaynaklarının devamlılığının sağlanması konusunda farkındalık artmaya başlamıştır. Ayrıca iklim 

değişikliği ve küresel ısınmanın reel etkilerinin görülmesiyle birlikte, çevreye daha az zarar veren enerji kaynaklarının 

kullanımının önemi de fark edilmiştir. Böylece son yıllarda dünyada ve Türkiye’de enerji kaynaklarının kullanımına 

ilişkin çevreye dost ve devamlılığı olan enerjilere yönelme başlamıştır. Bu doğrultuda, enerji ile ilgili planlarda 

yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimine ve kullanımına yönelik teşvik edici politikalar görülmektedir. Rüzgâr 

enerjisi, güneş enerjisi, hidrolik enerji, biyokütle enerjisi, deniz dalgalarının gücü ve jeotermal enerji kaynakları gibi 

çeşitleri olan bu enerji kaynakları, hem ülkelerin kendi kaynakları olması hem de tükenmesi güç ve temiz olmaları 

bakımından değerlidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının belirtilen avantajları, ülkeleri bu enerjilerin kullanımını 

arttırmaya yönlendirmektedir. Rüzgâr enerjisi ise, yenilenebilir enerji kaynakları arasında düşük maliyeti ve kolay 

kurulumu sebebiyle ön plana çıkmakta olup, dünyada pek çok ülke tarafından da elektrik üretimi kaynağı olarak tercih 

edilmektedir. Türkiye’de de 1990’lı yılların ortalarından beri rüzgâr enerjisi santralleri elektrik üretiminde 

kullanılmaktadır. Buradan hareketle çalışmada, rüzgâr enerjisinin ortaya çıkışı ve yaygınlaştırılması konusunda dünyada 

ve Türkiye’de yaşanan gelişmelerden bahsedilmekte ve rüzgâr enerjisinin önemi hakkında bilgiler verilmektedir. 

Literatür taraması ile elde edilen bilgiler ışığında yenilenebilir ve çevreye dost bir enerji kaynağı olarak rüzgâr enerjisi 

kullanımının yeşil kalkınma yolunda değeri ortaya konmaya çalışılmaktadır.  
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EVALUATION OF WIND ENERGY FROM THE PERSPECTIVE OF GREEN 

DEVELOPMENT WITHIN THE SCOPE OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES 

 

Selma İPEK,  Öznur KÜÇÜKKELEPÇE 

 

 

 

Abstract 
Due to the increasing need after the industrial revolution, the use of coal has become widespread in the world. In the 

following process, oil and natural gas were added to it. After the oil crisis in 1973, there was a problem of trust in the 

eyes of the states regarding the aforementioned energy resources. The oil crisis has shown to the whole world how 

much of a problem even a short-term crisis in exhaustible energy resources can cause. In this period, awareness about 

ensuring the continuity of energy resources began to increase. In addition, with the real effects of climate change and 

global warming, the importance of using energy sources that are less harmful to the environment has been realized. 

Thus, in recent years, there has been a tendency towards environmentally friendly and sustainable energies regarding 

the use of energy resources in the world and in Turkey. In this direction, incentive policies for the production and use of 

renewable energy sources are seen in energy-related plans. These energy sources, which have varieties such as wind 

energy, solar energy, hydraulic energy, biomass energy, the power of sea waves and geothermal energy sources, are 

valuable both in terms of being their own resources and being inexhaustible and clean. The stated advantages of 

renewable energy sources lead countries to increase the use of these energies. Wind energy, on the other hand, stands 

out among renewable energy sources due to its low cost and easy installation, and is preferred as a source of electricity 

generation by many countries in the world. Wind power plants have been used in electricity generation in Turkey since 

the mid-1990s. From this point of view, in the study, the developments in the world and in Turkey about the emergence 

and dissemination of wind energy are mentioned and information about the importance of wind energy is given. In the 

light of the information obtained from the literature review, the value of the use of wind energy as a renewable and 

environmentally friendly energy source in the path of green development is tried to be revealed. 
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YEŞİL MUHASEBE VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

 

Esin YELGEN 

 

 

 

Özet 
İklim değişikliğinin ve insanoğlunun bilinçli veya bilinçsiz faaliyetlerinin doğa üzerindeki olumsuz etkilerine daha fazla 

maruz kaldığımız son yıllarda işletmeler, sosyal sorumluluk anlayışları çerçevesinde doğayı bir paydaş olarak görmeye 

başlamışlardır. Özellikle çevresel sorunlara dikkat çeken işletme yönetimlerinin, düzenlemeler veya kısıtlamalar yoluyla 

doğayı koruma amaçlı faaliyetlere destek olma, enerji üretimi/tüketimi, açığa çıkan karbondioksit miktarı veya 

toprak/su/hava kirliliği gibi konularla yakından ilgilendikleri görülmektedir. Diğer taraftan işletmeler, içinde faaliyet 

gösterdikleri doğayı koruma veya kullanma amaçlarına yönelik ortaya çıkan önleyici, azaltıcı ve onarıcı bir takım 

çevresel ek maliyetlere katlanmaktadırlar. Bu noktada ortaya çıkan yeşil muhasebe uygulamaları, işletmelerin çevresel 

maliyetleri içselleştirmeleri gerekliliği üzerine dayanmaktadır. Yani, yeşil muhasebe veya bir diğer ismi ile çevre 

muhasebesi, işletmelerin normal üretim maliyetleri ile beraber çevresel maliyetleri faaliyetlerinin finansal sonuçlarına 

entegre etmeye çalışan bir muhasebe türüdür. Böylece, yeşil muhasebe uygulamalarıyla işletmelerin kaynak 

kullanımlarını ve eko-sistem üzerinde ortaya çıkan maliyetlerini de belirlemek mümkün olmaktadır. Bu bağlamda 

çalışma, yeşil muhasebe ile ilgili güncel literatürü inceleyerek, çevre maliyetlerinin neler olduğunu, bu maliyetlerin 

mevcut muhasebe sistemi içinde nasıl yer alması gerektiğini ve nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiğini örnekler 

üzerinden açıklamayı amaçlamaktadır. Çalışmanın, çevresel maliyetlerin kayıtlar aracılığı ile muhasebeleştirilerek 

raporlanması ve ayrıca çevreye karşı daha duyarlı olunmasına yönelik farkındalık yaratması bakımından mevcut 

literatüre katkı sağlaması öngörülmektedir. 
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A STUDY ON GREEN ACCOUNTING AND IMPLEMENTATION EXAMPLES 

 

Esin YELGEN 

 

 

 

Abstrac 

In recent years, when we are more exposed to the negative effects of climate change and the conscious or unconscious 

activities of human beings on nature, businesses have started to see nature as a stakeholder within the framework of 

their social responsibility understanding. It is seen that business administrations, which draw attention to environmental 

problems in particular, are closely interested in issues such as supporting nature protection activities, energy 

production/consumption, amount of carbon dioxide released or soil/water/air pollution through regulations or 

restrictions. On the other hand, businesses incur some preventive, reducing and restorative environmental additional 

costs that arise for the purposes of protecting or using the nature in which they operate. The emerging green accounting 

practices at this point are based on the necessity of businesses to internalize environmental costs. In other words, green 

accounting, or environmental accounting, is a type of accounting that tries to integrate environmental costs with the 

normal production costs of enterprises into the financial results of their activities. Thus, with green accounting practices, 

it is possible to determine the resource use of enterprises and the costs incurred on the ecosystem. In this context, the 

study aims to explain what environmental costs are, how these costs should be included in the current accounting 

system and how they should be accounted for, by examining the current literature on green accounting. It is anticipated 

that the study will contribute to the existing literature in terms of accounting and reporting environmental costs through 

records and also raising awareness about being more sensitive to the environment. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYAYA BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK TÜKETİM 

PERSPEKTİFİNDEN KAVRAMSAL BİR BAKIŞ 

 

Esra AKARSU 

 

 

 

Özet 
Tüketme eylemi tek başına iktisadi bir faaliyet olarak açıklanması güç olan, pek çok disiplin tarafından incelenen derin 

bir kavram olarak tüketici tercihleri ve seçenek bolluğu bakımından düşünüldüğünde salt ihtiyaçların giderilmesi 

anlamına gelmemektedir. Sınıflı toplumlarda tüketme davranışının statü, güç, aidiyet, kimlik ifadesi ve farklılaşma gibi 

muhtelif anlamlara karşılık geldiği üzerinde bir uzlaşı bulunmaktadır. Baudrillard’a göre tüketim pratiği, bir mübadele 

ve anlamlandırma sistemi oluşuyla iletişim süreci olarak bir dile eş değerdir (2012: 62). Bu minvalde tüketimin iletişim 

biçimi olarak hem kendi içinde, hem de sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendirilmesi ve rasyonel boyutuyla yaşama 

dahil edilmesi mümkündür. Birtakım göstergelerin tüketici zihnindeki karşılığı, yeşil tüketim istikametinde 

dönüştürülebildiğinde sürdürülebilirlik amacına iyi yönde teşvik ve hizmet etme potansiyeli taşımaktadır. Gerektiği 

kadar tüketmenin önemi, daha fazlanın peşinden koşmanın bolluk ve refah anlamına gelmediğinin anlaşılması da 

mühim bir noktadır. Gelişen teknolojiyle ortaya çıkan yeni iletişim evreninin tüketme motivasyonunu ve 

bireyselleşmeyi güçlendirdiği görülmektedir. Kapitalizmin önerdiği bir yaşam felsefesi olarak tüketerek mutlu ve özgür 

olmanın bir yanılsama olduğunu kabul etmek gerekir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında 

12. sırada yer alan “sorumlu üretim ve tüketim anlayışı” ile yeşil davranışa dönüşecek eylemlerin doğaya, insana, 

emeğe ve çevreye saygı duyarak yaşama maksadı etik/bilinçli/doğa dostu bir üretimi ve tüketimi desteklemektedir. Bu 

anlayış gündelik yaşama dahil edildiğinde ise “amaçlar için ortaklıklar” adına bir adım daha atılmış olacaktır. 

Çalışmanın amacı, farklı disiplinleri bahse konu üzerinde iletişim ve sosyoloji literatürüyle düşünmeye ve ortak aklı 

harekete geçirmeye davet etmektir. Ayrıca iklim okuryazarlığının önemine değinerek yeşil dönüşümün hayata 

geçirilmesinde tüketme eylemine yüklenen basmakalıp anlamların değişimine ve bilinç yükseltmeye katkıda bulunmak 

hedeflenmektedir. Bu bağlamda iletişim, son yıllarda önemi ve aciliyeti giderek artan bir mesele olan iklim krizinin 

çözümlenmesinde toplumsal değişime katkı sağlayacak kilit bir aktör rolü üstlenmektedir. Kapitalizmin rüzgârına 

kapılmadan ekolojik dengeye katkıda bulunmak için doğayı finansal bir varlık olarak görmekten ziyade, yaşam kaynağı 

olarak kabul ve muhafaza etmek önem taşımaktadır.  
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A CONCEPTUAL INSIGHT TO SUSTAINABLE WORLD FROM CONSUMPTION 

PERSPECTIVE AS A FORM OF COMMUNICATION 

 

Esra AKARSU 

 

 

 

Abstract 
An action of consumption when thought in terms of consumer preferences and abundance of choice examining by 

numerous disciplines as a profound notion that hard to explain solely as a financial activity and stand for not only meet 

the needs. There is a consensus on various meanings of consumption behaviour like status, power, belonging, 

expression of identity and differentiation in class society. According to Baudrillard, consumption practice equals to a 

language as a communication process with a formation of interpretation and exchange system (2012: 62). In this 

manner,  it is possible to integrate consumption as form of communication to life both in itself  and to be evaluated with 

rational dimension and as part of sustainability. Reaction of some signs in consumer’s mind, if they are able to modified 

in the direction of green consumption, can carry potential of service and encouragement positively for objective of 

sustainability. The importance of consume sufficiently and comprehend not to add up abundance and prosperity going 

after more is a substantial point, too. It is seen to strenghten motivation of consumption and individualisation by a new 

communication universe that emerged with growing technology. It is required to accept that being blissful and free with 

consuming, as a philosophy of life which capitalism suggests, is an illusion. The purpose of actions that would be 

transform green behaviour with “responsible consumption and production” which takes place in the 12th row between 

Sustainable Development Goals of United Nations, support an/a ethical/deliberative/nature-friendly production and 

consumption with living respectfully to nature, human, endeavor and environment. When this conception added to daily 

life, a step for “partnerships for the goals” would be taken, too. The aim of study is to invite several disciplines consider  

with literatures of communication and sociology and mobilize the common wisdom on mentioned issue. Moreover, 

referring to the importance of climate literacy, it is aimed to contribute to consciousness raising and modification of 

stereotyped meanings which imposed to action of consumption during implementing the green transformation. In this 

context, communication undertakes role of a key actor that contribute to social change in the process of solving a matter 

of climate crisis which urgency and significance are ever-increasing in recent years. In order to promote ecological 

balance without falling into the breeze of capitalism, it makes sense acception and protection of nature as a life source, 

not seen as a financial asset.   
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AVRUPA’DA İŞGAL VE ENERJİ GÜVENLİĞİ SORUNU: RUSYA-UKRAYNA 

SAVAŞININ ALMANYA’NIN YEŞİL ENERJİ POLİTİKASINA ETKİLERİ 

 

Fatih BAYEZİT* 

 

 

 

Özet 

Almanya, Avrupa Birliği (AB) içerisinde çevre politikalarına öncülük etmesi, iklim krizi ve yeşil enerjiye geçiş için 

bütüncül bir çaba ortaya koyması bakımından yeşil süper güç olarak anılmaktadır. Enerjinin üretimi ve tüketiminin 

çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirilmesi hususundaki Alman enerji politikaları iklim koruma konusundaki 

küresel hedeflerle ilişkili bir süreç içerisinde işlemektedir. Bu süreç içerisinde, önemli ölçüde sanayi üretimine sahip 

olan Almanya’nın enerji temini ve sürekliliği açısından enerjinin güvenliği önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu husus çoğu zaman Almanya’nın milli güvenliği açısından da yumuşak karnı olarak görülmüştür zira Almanya 

özellikle doğalgaz temini bakımından Rusya Federasyonu’na önemli ölçüde bağımlıdır. Bu durum Rusya’nın eski 

Sovyet sahası üzerinde yeniden etki kurma çabası ile revizyonist bir aktör haline dönüşmesi sonrasında daha sorunlu bir 

hal almıştır. Rusya’nın revizyonist hamleleri Avrupa’nın topyekûn güvenliğine yönelik bir tehdit haline dönüşmüştür. 

2014 yılından itibaren Ukrayna’nın çeşitli bölgelerini istikrarsızlaştıran ve işgal eden Rusya, Şubat 2022’den itibaren 

Ukrayna’nın milli egemenliğini tümden yok sayan saiklerle bütüncül bir işgal harekâtı başlatmıştır. Her ne kadar AB 

tarafından Rusya’ya karşı 2014 yılından beri aşamalı olarak yaptırımlar uygulansa da Rus gazına bağımlılığı yüksek 

olan aktörler tarafından izlenen gönülsüz politikalar yaptırımların netice üreten caydırıcı bir unsur olmasını olumsuz 

etkilemiştir. Uzun süredir Rusya ile diyalog ve iş birliği politikası izleyen Almanya, bu hususta eleştirilen aktörlerin 

başında gelmektedir. Ancak 24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekâtını başlatması ile bu durum 

önemli ölçüde değişmiş gibi görünmektedir. Almanya, yaptırımlar konusunda önderlik edecek bir konuma gelmiştir. 

Öncelikle uzun yıllardır eleştirilen Nord Stream-2 doğalgaz boru hattını durduran Berlin yönetimi, 2022 sonuna kadar 

Rusya’dan petrol ithalatını tamamen bitirme kararını duyurmuştur. Bu durum elbette ki Almanya’nın enerji 

dönüşümünü önceleyen yeşil enerji politikası (Energiewende) için de itici bir güç olmuştur. Bu çalışmada Rusya’nın 

Ukrayna işgalinin Almanya’nın enerji güvenliği politikasına ve yeşil enerjiye geçiş sürecine etkileri ele alınmıştır. 
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INVASION AND ENERGY SECURITY IN EUROPE: THE IMPACTS OF THE RUSSO-

UKRAINIAN WAR ON GERMANY’S GREEN ENERGY POLICY 

 

 Fatih BAYEZİT* 

 

 

 

Abstract 

Germany is known as a green superpower in the European Union (EU) in terms of leading environmental policies, 

fighting against the climate crisis and efforts for a transition to green energy. German energy policies on minimizing the 

effects of energy production and consumption on the environment operate in a process related to global targets on 

climate protection. In this process, energy security emerges as an important factor in terms of energy supply for 

Germany, which has a significant industrial production. This issue has often been an Achilles heel for Germany’s 

national security, as she is highly dependent on the Russian Federation, especially in terms of natural gas supply. This 

has become more turbulent after Russians turned into a revisionist actor with an effort to re-establish dominance on the 

post-Soviet area. Russia’s revisionist moves have turned into a threat to the overall security of Europe. Russia, which 

has destabilized and occupied various parts of Ukraine since 2014, has launched an operation to invade Ukraine as a 

whole in February 2022, with motives that completely ignore Ukraine’s national sovereignty. Although the EU has 

gradually implemented sanctions against Russia since 2014, the reluctant policies followed by the actors with a high 

dependence on Russian gas have negatively affected the sanctions to be a deterrent that produces results. Germany, 

which has been following a policy of dialogue and cooperation with Russia for a long time, is one of the actors 

criticized in this regard. However, on February 24, 2022, this situation seems to have changed significantly with 

Russia’s launch of the invasion operation against Ukraine. Germany is now in a position to lead the way in sanctions. 

First of all, the Berlin administration stopped the Nord Stream-2 natural gas pipeline, which has been criticized for 

many years, and announced its decision to completely stop oil imports from Russia by the end of 2022. This has of 

course been a driving force for the green energy policy (Energiewende), which prioritizes Germany’s energy 

transformation. In this study, the effects of Russian invasion of Ukraine on Germany’s energy security policy and the 

transition to green energy are discussed. 
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ÇEVREYE DUYARLI YEŞİL DAVRANIŞLAR: TEKSTİL FİRMASI ÖRNEĞİ 

 

Burcu YİĞİT 

 

 

 

Özet 

Çevreye duyarlı olmak, çevreye duyarlı davranışlar sergilemek, çevresel sürdürülebilirlik, kıt kaynakların sonradan 

gelen nesillere aktarılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak günümüzde kurumlar için giderek önemli hale gelmiştir. 

Bu noktada, çevreye duyarlı yeşil davranışlar kavramı karşımıza çıkmaktadır. En temel haliyle, çevreyi göz önünde 

bulunduran, çevreye duyarlı ve çevre dostu davranışların sergilenmesine yeşil davranışlar denilmektedir. Yeşil davranış, 

enerji tasarrufunda bulunma, kaynakları verimli kullanma, atıklardan kaçınma, geri dönüşüme önem verme, suyu 

koruma gibi pek çok davranışı kapsamaktadır. Bu çalışmada, butik ve modaya uygun atölyesi olan, sipariş üzerine 

kişiye özel üretim yapan, internette satışı olan “One Square Meter” firmasından yetkili kişi ile görüşülmüş, gerekli 

izinler alınmış ve firmanın çevreye duyarlı politikaları ele alınmıştır. Firma kumaşlarını çevreye duyarlı üreticilerden 

temin etmekte, böylelikle üretim fazlası ve bundan doğan atıkları önlemektedir. Zararlı kimyasallardan kaçınmak için 

denim kumaşı endüstriyel yıkama yapılmadan fabrikada dokunduğu halde dikmektedir. Çevreyi korumak adına doğal 

içerikli kumaşlardan üretim yapmaktadır. Stoksuz çalışıldığından kumaşların boşa gitmesini önlemektedir. Buna ek 

olarak, çevre dostu malzeme ve tekniklerden faydalanmaktadır. Çalışmada ele alınan firma gibi çevreye destek olan ve 

çevreyi destekleyici faaliyetlerde bulunan kurumlar geleceğin kazananları olacaklardır. Kurumlar ve aynı zamanda 

çalışanlar çevre dostu olmaları, yeşil davranışlara yönelmeleri konusunda teşvik edilmelidir.  
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ENVIRONMENTALLY FRIENDLY GREEN BEHAVIORS: TEXTILE COMPANY 

EXAMPLE 

 

Burcu YİĞİT 

 

 

 

Absract 

Today, it has become increasingly important to be sensitive to the environment, exhibit environmentally friendly 

behaviors, environmental sustainability, and transfer scarce resources to future generations for institutions. At this point, 

the concept of environmentally friendly green behaviors emerges. Basicly, exhibiting environmentally sensitive and 

environmentally friendly behaviors are called green behaviors. Green behaviors include many behaviors such as saving 

energy, using resources efficiently, avoiding waste, giving importance to recycling, and conserving water. In this study, 

it was discussed “One Square Meter” brand which has a boutique and trendy atelier, with online selling after 

interviewing with the authorized person from “One Square Meter” company. It was taken necessary permissions from 

the company. The company supplies their fabrics from environmentally friendly manufacturers. Thanks to this, they are 

preventing excess production and the unnecessary waste. In order to avoid harmful chemicals, they sew the denim 

fabric without industrial washing. In order to protect the environment, they make production with natural fabrics. 

Because they are working without stock, they prevent the fabrics from being wasted. In addition, it makes use of 

environmentally friendly materials and techniques. Institutions that support the environment and carry out activities that 

support the environment like this company will be the winners in the future. It should be encouraged the institutions and 

employees to be environmentally friendly and turn to green behaviors.  
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YEŞİL EKONOMİDE İKLİM ADALETİNİN VE YOKSULLUĞUN BİRLİKTE ELE 

ALINMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Ahmet ÖZGÜLTEKİN 

 

 

 

Özet 
Antropojenik etkenlerle ekosistemlerin tahrip edilmesinin önemli bir sonucu olarak: iklim değişikliği, aşırı hava 

olayları, doğal kaynak kıtlığı, verimli toprakların azalması, gıda ve enerji krizleri karşı karşıya kaldığımız veya 

kalabileceğimiz önemli sorunlardan birkaçıdır. Bu unsurlar, mevcut kalkınma yaklaşımlarında, ekolojiyi dikkate alan 

paradigma değişikliğini zorlar niteliktedir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), yeşil ekonomiyi çevresel 

riskleri ve ekolojik kıtlıkları büyük ölçüde azaltırken, insan refahını ve sosyal eşitliği geliştiren bir ekonomi olarak 

tanımlamaktadır. ‘Yeşil’ ekonomi, yalnızca verimlilik ve ekosistemin gözetilmesini değil aynı zamanda adil bir sisteme 

vurgu yapmaktadır. Adaletin ise yeşil ekonomi anlamında; enerjinin verimli üretilmesi/kullanılması, düşük karbon 

salımı, istihdam ve gelirin toplumsal dağılımının yanında ulusal ve uluslararası eşitliğin kapsayıcı olması durumlarını 

içerdiğini ifade edebiliriz. Bu kapsamda çalışmamızın amacı yeşil ekonominin içeriğinin ve uygulamalarının iklim 

adaleti ve yoksulluk özelinde değerlendirilmesini ortaya koymaktır. Çalışmada, literatür taraması ve edinilen veriler 

ışığında, betimsel analiz yöntemi kullanılacaktır. Çalışmamızın sorunsalı doğrultusunda bulgularımız; yeşil ekonomik 

dönüşümün geliştirilmesinde ve uygulanmasında iklim adaleti, ülkelerin uyum kapasitelerinin ve kırılganlıklarının 

ortaya konulmasında önemli bir ölçek sağlayabilecektir. İklim krizinin yaşanmasında en az sorumluluğa sahip olanların, 

iklim değişikliğinin sonuçlarından ilksel olarak etkilenen veya etkilenecek olması özelindeki adaletsizlikler 

değerlendirilmelidir.  İklim adaletinin işlerlik kazanmasında yeşil ekonomi; mali teşvikler, vergi reformu, karbon 

piyasası, enerji alternatifleri, eko-etiketleme ve uluslararası yardımlar açısından katkılar sunabilecektir. Yoksullar ise 

genellikle iklim değişikliğinden yerel çevresel zararın ve doğal kaynakların bozulmasının getireceği etkilerden, sosyal 

koruma ve başa çıkma kapasitelerinin yetersizliği nedeniyle ilksel olarak etkilenebilmektedir. Yeşil ekonomi içerisinde; 

yoksulluğun azaltılmasına yönelik uygulamaya konulan veya konulabilecek politikaların, doğal varlıkları tahrip 

etmeden, kalkınmada yoksulları dikkate alan bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekmektedir. Çoğunlukla çevresel 

sermayeye bağımlı olan ve buradaki dönüşümlerden en hızlı etki gören yoksullar; ekosistemlerin korunması, yeşil tarım 

ve iş alanlarından olumlu biçimde etkilenebileceklerdir. Fakat yeşil ekonominin daha az karbon için yüksek teknolojiyi 

benimsediği durumlarda yoksulların emek yoğun istihdam alanları negatif yönde etkiye maruz kalabilecektir. 
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A REVIEW ON CLIMATE JUSTICE AND POVERTY TOGETHER IN THE GREEN 

ECONOMY 

 

Ahmet ÖZGÜLTEKİN 

 
 

 

Abstract 

As an important consequence of the destruction of ecosystems by anthropogenic factors: climate change, extreme 

weather events, scarcity of natural resources, reduction of fertile soils, food and energy crises are some of the important 

problems we face or may remain. These factors force a paradigm shift that takes into account ecology in current 

development approaches. The United Nations Environment Program (UNEP) defines the green economy as an economy 

that improves human well-being and social equity while greatly reducing environmental risks and ecological scarcity. 

The 'green' economy emphasizes not only efficiency and ecosystem consideration, but also a fair system. On the other 

hand, justice means green economy; we can state that it includes the efficient production/use of energy, low carbon 

emissions, employment and social distribution of income, as well as inclusive national and international equality. In this 

context, the aim of our study is to reveal the content and practices of green economy in terms of climate justice and 

poverty. In the study, descriptive analysis method will be used in the light of literature review and obtained data. Our 

findings in line with the problematic of our study; In the development and implementation of green economic 

transformation, climate justice will provide an important scale in revealing the adaptation capacities and vulnerabilities 

of countries. Injustices should be evaluated in particular that those who have the least responsibility for the climate 

crisis will be or will be primarily affected by the consequences of climate change. Green economy in the functioning of 

climate justice; will be able to contribute in terms of financial incentives, tax reform, carbon market, energy 

alternatives, eco-labeling and international aid. The poor, on the other hand, may be primarily affected by the effects of 

climate change, local environmental damage and degradation of natural resources, as well as the inadequacy of their 

social protection and coping capacities. Policies that have been or can be implemented to reduce poverty in the green 

economy should be evaluated with an approach that takes into account the poor in development, without destroying 

natural assets. The poor, who are mostly dependent on environmental capital and most affected by the transformations 

therein; they will be positively affected by the protection of ecosystems, green agriculture and business areas. However, 

in cases where the green economy adopts high technology for less carbon, the labor-intensive employment areas of the 

poor may be negatively affected. 
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BAĞIMLILIKLARA BAKIŞIMIZI BULANIKLAŞTIRAN İLLÜZYON VE SİYASİ/TİCARİ 

EGEMENLİK ARACI OLARAK BAĞIMLILIK 

 

Muhammed Ferit DUMAN 

 

 

 

Özet 
Madde bağımlılığı ile mücadele noktasında gerek akademik gerekse pratik çalışmaların ağırlıklı bir kısmı, kısaca 

“bağımlı” olarak ifade edilebilecek kitleye yönelmektedir. Bağımlılıkla mücadelede odak noktasının bağımlılar olması 

doğaldır. Fakat bu durumun, gündelik yaşam içinde var olan insanlar üzerinde bir illüzyon etkisi yarattığı 

düşünülmektedir. Şöyle ki insanlar bağımlılık sorununu sadece bağımlıları ilgilendiren bir sorun olarak algılamaktadır. 

Bu illüzyon nedeni ile gündelik yaşamdaki insan dramatik imgelerin (metruk yerde madde kullanan bir bağımlı imgesi 

gibi) imledikleri bağımlılık bağlamları dışında gelişen ve kendilerini kuşatan “madde ve davranış bağımlılığı” risklerine 

karşı yetkin bir farkındalık ve dolayısıyla tepki geliştirememektedir. Çalışmanın konusu insanları kuşattığı varsayılan 

bu illüzyondur. Çalışmanın amacı insanın bağımlılıklar ile ilişkisini en temelden sorgulayarak bu ilişkinin tarihsel 

sürecini tartışmak ve mezkûr illüzyonun güncel durumdaki etkisini daha anlaşılır kılmaktır. Bu bağlamda çalışma, 

insanın doğası gereği bağımlı bir tür olduğunu vurgulamaktadır. İnsanın, yemek, içmek, nefes almak vs. nedeniyle 

biyolojik ve biyo-psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği davranışlar nedeniyle davranışsal bağımlılıkları 

bulunmaktadır. İnsanın doğası gereği var olan bağımlılıklarının ve yoksunluklarının yanında “suni” bağımlılıkları ve 

yoksunlukları bulunmaktadır. Suni bağımlılıklar da biyolojik ve davranışsal bağımlılık ve yoksunluklar 

yapabilmektedir. Doğal bağımlılıklardan farklı olarak suni bağımlılıkları insanlar kendileri bilinçli veya bilinçsiz olarak 

seçmektedir. Bu bağlamda çalışma suni bağımlılık yapıcı maddelerin tarihini organik, endüstriyel, ticari ve siyasi 

kullanım dönemleri olarak sıralamaktadır. Afyon Savaşları sırası ve sonrasında bağımlılık yapıcı maddelerin ticari ve 

siyasi etkinliği analiz edilmektedir. Afyon Savaşları’ndaki dönemin aksine günümüzde sıradan insanın oy verme 

yetkisinin bulunması, sıradan insanın bağımlılıkları üzerinden siyasi bir etki alanı yaratılmasına olanak vermektedir. 

Afyon Savaşları döneminde biyolojik bağımlılık yapan maddeler üzerinden geliştirilmeye çalışılan ticari ve siyasi 

egemenliğin günümüzde internet ve akıllı telefon bağımlılığı üzerinden kurulma potansiyeli bulunmaktadır. Sonuç 

olarak insan doğası gereği biyolojik ve davranış bağımlılıklarına eğilimlidir. İnsanın biyolojik ve davranış bağımlılıkları 

üzerinde egemenlik kurmak, insan üzerinde egemenlik kurmak anlamı taşımaktadır. Günümüzde insanların, 

bağımlılığın biyolojik bağlamının dramatik imajlarına odaklanması, internet ve akıllı telefon kullanımı üzerinden 

yaygınlaşan davranış bağımlılığını görmesini engelleyen bir illüzyon yaratmaktadır. Bu illüzyonun etkisi altında 

bulunan sıradan insanların aynı zamanda tarihte hiç görülmemiş bir yaygınlık kazanan davranış bağımlılıklarının 

dolayısı ile ticari ve siyasi egemenlik alanın da etkisi altında olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle günümüzde davranış 

bağımlılıklarının önceleyen reaktif/proaktif çalışmalara hız verilmesi gerekmektedir. Davranış bağımlılıklarının 

evirildiği bu yeni durum, madde bağımlılığı bağlamında olduğu kadar ticari ve siyasi egemenlik ilişkileri bakımından da 

büyük bir önem taşımaktadır. 
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THE ILLUSION BLURRING OUR VIEW OF ADDICTIONS AND ADDICTION AS A 

POLITICAL/COMMERCIAL SOVEREIGNTY TOOL 

 

Muhammed Ferit DUMAN 

 

 

 

Abstract 

A significant part of both academic and practical studies at the point of combating substance addiction is directed 

towards the audience, which can be briefly described as "addicted". In the fight against addiction, it is natural that the 

focus is on addicts. However, it is thought that this situation creates an illusion effect on people who exist in daily life. 

Namely, people perceive the problem of addiction as a problem that concerns only addicts. Because of this illusion, 

people in daily life care about the addiction contexts that dramatic images (such as the image of an addict using a 

substance in an abandoned place) imply. Apart from this, they cannot develop a competent awareness and therefore a 

reaction against the risks of "substance and behavioral addiction" surrounding them. The subject of the study is this 

illusion that is supposed to surround people. The aim of the study is to question the relationship of human with 

addictions fundamentally, to discuss the historical process of this relationship and to make the effect of the 

aforementioned illusion in the current situation more understandable. In this context, the study emphasizes that human 

being is a dependent species by nature. Humans have behavioral addictions due to the behaviors they have developed to 

meet their biological and bio-psycho-social needs due to eating, drinking, breathing, etc. In addition to the addictions 

and deprivations that exist by nature, there are "artificial" addictions and deprivations. Artificial addictions can also 

cause biological and behavioral addictions and deprivations. Unlike natural addictions, people choose artificial 

addictions consciously or unconsciously. In this context, the study lists the history of artificial addictive substances as 

organic, industrial, commercial and political use periods. The commercial and political effectiveness of addictive 

substances during and after the Opium Wars are analyzed. Contrary to the period in the Opium Wars, the fact that 

ordinary people have the right to vote today allows a political sphere of influence to be created through the addictions of 

ordinary people. Commercial and political dominance was tried to be developed with biologically addictive substances 

during the Opium Wars. Today, there is a potential for commercial and political dominance with internet and smart 

phone addiction. As a result, human nature is prone to biological and behavioral addictions. To dominate over human 

biological and behavioral addictions means to sovereignty over humans. Today, people's focus on the dramatic images 

of the biological context of addiction creates an illusion that prevents them from seeing behavioral addiction that has 

become widespread through internet and smartphone use. It is understood that, that have never been seen in history, 

ordinary people, who are under the influence of this illusion, are under the influence of behavioral addictions and also 

commercial and political sovereignty. For this reason, it is necessary to accelerate reactive / proactive studies that 

prioritize behavioral addictions. This new situation, in which behavioral addictions have evolved, is of great importance 

in terms of commercial and political sovereignty relations as well as in the context of substance addiction.  
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YEŞİL BÜYÜME BAĞLAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İSTİHDAM: TÜRKİYE 

EKONOMİSİNE YÖNELİK EKONOMETRİK BİR ANALİZ 

 

Aslı ÖZEN ATABEY 

 

 

 

Özet 
Yeşil ekonomi insanlığın, maddi, beşerî, sosyal ve fiziksel anlamda gelişmesine ve refah düzeyinin artırılmasına odaklı 

bir ekonomik yapıdır. Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşırken çevresel maliyetlerin azaltılması 

amaçlanan bu yapı sayesinde yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması ve istihdamda artış olması da beklenilmektedir. Bu 

bağlamda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) yeşil ekonomiye geçiş için gerekli olan yeşil büyüme 

indikatörlerini belirlemiştir.  Çevre ve kaynak verimliliği bu indikatörlerden biri olup enerji verimliliği başlığı altında 

yenilenebilir enerji ve elektrik üretimi ile enerji kaynakları açısından dışa bağımlılığı azaltan çevre dostu bir yaklaşım 

öngörmektedir.  Her ne kadar yeşil ekonomi insana yakışır işler yaratılmasını, sosyal eşitlik ve refahın sağlanmasını 

öngörse de yeşil büyüme bağlamında oluşturulan politikaların işgücü piyasası üzerindeki etkileri merak konusudur. 

Nitekim bu çalışma yeşil büyüme bağlamında Türkiye’deki enerji verimliliği ile istihdam ilişkisini araştırmak amacıyla 

hazırlanmıştır. Çalışmada 1990-2020 yılları arasındaki yenilenebilir enerji arzı, yenilenebilir kaynaklardan elektrik 

üretimi ve istihdam oranlarına ait yıllık veriler kullanılmış olup değişkenler arasındaki uzun dönem ilişki ARDL Sınır 

testi yaklaşımı ile nedensellik ilişkisi ise Toda-Yamamoto nedensellik testi ile ekonometrik olarak analiz edilmiştir. 

Yapılan analiz neticesinde, değişkenler arasında uzun dönem ilişki bulunmadığına dair bulgular elde edilmekle beraber 

istihdam ile yenilenebilir elektrik üretimi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca analiz 

sonuçlarına göre; yenilenebilir enerji arzı ile yenilenebilir elektrik üretimi arasında nedensellik ilişkisi bulunmasa da, 

istihdam ile yenilenebilir enerji üretimi arasında istihdamdan yenilenebilir enerji üretimine yönelik olmak üzere ise tek 

yönlü nedensellik ilişki mevcuttur. 
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ENERGY EFFICIENCY AND EMPLOYMENT IN THE CONTEXT OF GREEN 

GROWTH: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE TURKISH ECONOMY 

 

Aslı ÖZEN ATABEY 

 

 

 

Abstract 
The green economy is an economic structure focused on the material, human, social and physical development of 

humanity and increasing the level of welfare. Thanks to this structure, which aims to reduce environmental costs while 

achieving sustainable growth and development goals, it is expected that new job opportunities will emerge and there 

will be an increase in employment. In this context The Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) has determined the green growth indicators necessary for the transition to a green economy. Environment and 

resource efficiency is one of these indicators, and under the title of energy efficiency, it envisages an environmentally 

friendly approach that reduces foreign dependency in terms of renewable energy and electricity production and energy 

resources. Although the green economy foresees the creation of decent jobs, social equality and welfare, the effects of 

policies created in the context of green growth on the labor market are a matter of curiosity. As a matter of fact, this 

study has been prepared to investigate the relationship between energy efficiency and employment in Turkey in the 

context of green growth. In the study, annual data on renewable energy supply, electricity generation from renewable 

sources and employment rates between 1990 and 2020 were used, and the long-term relationship between the variables 

was analyzed econometrically with the ARDL Bound test approach and the causality relationship was analyzed with the 

Toda Yamamoto causality test. As a result of the analysis, findings that there is no long-term relationship between the 

variables were obtained, and a bidirectional causality relationship was determined between employment and renewable 

electricity generation. In addition, according to the analysis results; Although there is no causality relationship between 

renewable energy supply and renewable electricity production, there is a one-way causality relationship between 

employment and renewable energy production, from employment to renewable energy production. 
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DEPREM VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ; 2011 VAN DEPREMİNE FARKLI BİR BAKIŞ 

 

Hüseyin ÇOTUR*, Nevin GÜNEŞ**, Emine Elif AYHAN*** 

 

 

 

Özet 
Deprem yoksulluk ilişkisi Türkiye’de Van depremi özelinde araştırılmış, depremin yörenin yoksulluk oranlarını artırıp 

artırmadığı, ya da yoksulluktan dolayı depremlerin hasarlarının fazla olup olmadığı konusu incelenmiş ve devlet, özel 

sektör, yurt dışı yardım kuruluşların ve diğer kuruluşların yapmış oldukları yardımların yoksulluk üzerindeki etkileri 

değerlendirilmiştir. Bu bildiride Van ili ve ilçelerinde depremlerden sonra yapılan yardımların deprem bölgesindeki 

yoksulluk oranlarını azaltabileceği ve yoksulluğun derinleşmesini önleyebileceğinin literatüre farklı bir bakış açısı 

kazandıracağı değerlendirilmiştir. Araştırma literatür taraması yapılarak, TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ve AFAD 

(TC. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı) verileri incelenerek yapılmıştır. İncelemeler sonucunda 

depremler öncesi Van’ın Türkiye gelir ortalamasının çok altında bir gelire sahip yoksulluk yaşan bir bölge olduğu tespit 

edilmiş, bu nedenle depremlerin hasarlarının fazla can ve mal kaybına neden olduğu görülmüştür. Yapılan incelemede 

depremlerden sonra başta devlet olmak üzere bir çok yardım kuruluşu tarafından bölge insanının ihtiyacı olan yeterli 

yardımın yapıldığı tespit edilmiştir. Depremlerin bölgedeki yoksulluk oranlarını artırması beklenirken iyi organize 

edilen yeterli yardımlar sayesinde bölgede genelinde yoksulluğun derinleşmediği aksine yapılan yardımların yoksulluğu 

azaltıcı etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. 
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EARTHQUAKE AND POVERTY RELATIONSHIP; A DIFFERENT PERSPECTIVE ON 

THE VAN EARTHQUAKE 

 

Hüseyin ÇOTUR*, Nevin GÜNEŞ**, Emine Elif AYHAN*** 

 

 

 

Absract 
The earthquake-poverty relationship was researched specifically for the Van earthquake in Turkey, the issue of whether 

the earthquake increased the poverty rates of the region or whether the earthquakes were damaged due to poverty was 

examined, and the effects of aids from the state, private sector, foreign aid organizations and the other instutions on 

poverty were evaluated. In this study, it is evaluated that the aid provided after the earthquakes in Van province and its 

districts can reduce the poverty rates in the earthquake region and prevent the deepening of poverty, which will bring a 

different perspective to the literature. The paper was done by searching the literature and investigating the data of TUIK 

(Turkish Statistical Institute) and AFAD (TR Ministry of Interior Disaster and Emergency Management Presidency). As 

a result of the study, it was determined that before earthquakes, Van was a poverty-stricken region with an income far 

below the income average of Turkey, therefore it was seen that the damages of the earthquakes caused more loss of life 

and property. In the scrutiny, it was determined that after the earthquakes, many aid organizations, especially the state, 

provided sufficient assistance to the people of the region. While earthquakes were expected to increase the poverty rates 

in the region, it was concluded that thanks to the well-organized adequate aid, the poverty did not deepen in the region, 

on the contrary, the aid provided had a poverty-reducing effect. 
 

Keywords: Poverty, Earthquake, Van 

  

                                                      
* Doktora Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yoksulluk 

Çalışmaları, hcotur@hotmail.com, ORCİD No: 0000-0001-9335-0146. 
** Doktora Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yoksulluk 

Çalışmaları, nevinkaraback@hotmail.com, ORCİD No:0000-0003-3427-6622. 
*** Doktora Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yoksulluk 

Çalışmaları, elifayhan93@gmail.com, ORCİD No:0000-0001-6692-0633. 



T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,   

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, 4-5 Temmuz 2022 

 Canakkale Onsekiz Mart University,   

 International Social Sciences Conference, 4-5 July 2022 

70 

 

 

TÜRKİYE’DE YEŞİL EKONOMİ, YEŞİL İŞLER VE YEŞİL İSTİHDAM 

 

Hasan AZAZİ,  Onur UZMA 

 

 

 

Özet 

Sürdürülebilir kalkınma hedefi günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için ulaşılması istenilen bir 

hedeftir. Fakat sanayi devriminin getirmiş olduğu doğal kaynakların bilinçsiz ve verimsiz kullanımı sonucunda artan 

çevre tahribatı ekolojik dengeyi bozarak dünya üzerindeki tüm canlıları tehdit eder hala gelerek sürdürülebilir 

kalkınmanın göz ardı edildiği görülmektedir. Buna ek olarak gelişen teknolojiyle birlikte emek arzına azalan talep 

istihdam ve ücret sorununun artmasına yol açmıştır. 1980 sonrasında değişen ekolojik dengeye yönelik ilgi Yeşil 

Ekonomi kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yeşil Ekonomi sürdürülebilir kalkınmayı sağlarken çevrenin 

tahribatını engelleyen, çevreyi koruyan, enerji ve doğal kaynak verimliliğini sağlayan bir kavram olarak ortaya 

çıkmıştır. Yeşil ekonominin hayata geçirilebilmesi için de mevcut işlerin yeşil işlere dönüşümü gerekmektedir. Yeşil 

işler ise imalat ve inşaat gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi yeni ortaya 

çıkan yeşil sektörlerin çevreyi korumaya veya eski haline getirmeye katkıda bulunan insan onuruna yakışır işler olarak 

tanımlanmaktadır. Tüm bu süreç genel anlamda düşünüldüğünde olumsuz yönde değişen dünyamızda bir tercihten 

ziyade bir zorunluluk oluşturmaktadır. Türkiye’de ise yeşil ekonomiye yönelik çalışmalar yedinci beş yıllık 

planlamadan günümüze kadar devam etmiştir. Çalışmanın temel amacı yeşil ekonominin tanımını ve kavramsal 

çerçevesini ortaya koyarak, yeşil işlerine nasıl ve ne gibi işler olduğunu açıklarken Türkiye’nin yeşil ekonomi ve yeşil 

işler noktasında ne gibi ilerlemeler kaydettiği, yeşil işlere yönelik potansiyelinin olup olmadığı ve neler yapılması 

gerektiği vurgulanacaktır. 
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GREEN ECONOMY, GREEN JOBS AND GREEN EMPLOYMENT IN TURKEY 

 

Hasan AZAZİ,  Onur UZMA 

 

 

 

Abstract 

Sustainable development goal is a desired goal for both developed and developing countries today. However, the 

increasing environmental destruction as a result of the unconscious and inefficient use of natural resources brought by 

the industrial revolution threatens all living things in the world by disrupting the ecological balance, and it is seen that 

sustainable development is ignored. In addition, the decreasing demand for labor supply with the developing technology 

has led to an increase in employment and wage problems. The interest in the changing ecological balance after 1980 led 

to the emergence of the concept of Green Economy. Green Economy has emerged as a concept that prevents the 

destruction of the environment, protects the environment, and provides energy and natural resource efficiency while 

ensuring sustainable development. In order to realize the green economy, existing jobs must be transformed into green 

jobs. Green jobs are defined as decent jobs that contribute to protecting or restoring the environment in traditional 

sectors such as manufacturing and construction, as well as emerging green sectors such as renewable energy and energy 

efficiency. When all this process is considered in general terms, it constitutes a necessity rather than a choice in our 

negatively changing world. In Turkey, studies on green economy have continued from the seventh five-year planning to 

the present day. The main purpose of the study is to reveal the definition and conceptual framework of the green 

economy, explaining how and what kind of jobs are available for green jobs, and it will be emphasized what progress 

Turkey has made in terms of green economy and green jobs, whether it has the potential for green jobs and what needs 

to be done. 
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BASKETBOL VE FUTBOL TAKIM ANTRENÖRLERİNİN İŞ YERİ GÜVENCESİZLİĞİ, 

DUYGUSAL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ 

 

Ahmet Hakan ÖZKAN,  İsmail ÖZDEMİR 

 

 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, futbol ve basketbol takımlarında görev yapan antrenörler arasında iş güvencesizliği, duygusal 

bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri araştırmaktır. Katılımcılara ulaşmak için kartopu örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Bu ankete Türkiye'de mücadele eden çeşitli futbol ve basketbol takımlarının 162 antrenörü katılmıştır. 

Sonuçlar, iş güvencesizliğinin işten ayrılma niyeti üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ve varsayıldığı gibi örgütsel 

özdeşleşme üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Duygusal bağlılığın iş güvencesizliği ile işten 

ayrılma niyeti arasındaki ilişkide kısmi aracılık etkisi önemlidir. Bu bulgular, koçlarla ilgili insan kaynakları 

stratejilerinin belirlenmesinde kullanılabilir. Ayrıca yöneticiler, bu araştırma tarafından sağlanan bilgileri örgütsel 

politikaları belirlemek için de kullanabilirler. 
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JOB INSECURITY, AFFECTIVE COMMITMENT, AND TURNOVER INTENTION 

AMONG COACHES OF BASKETBALL AND FOOTBALL TEAMS 

 

Ahmet Hakan ÖZKAN,  İsmail ÖZDEMİR 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this research is to investigate the interrelationships between job insecurity, affective commitment, and 

turnover intention among the coaches working in football and basketball teams. Snowball sampling method is used to 

reach the participants. 162 coaches of various football and basketball teams competing in Turkey participated in this 

survey. The results suggested that job insecurity has a positive effect on turnover intention and a negative effect on 

affective commitment as hypothesized. The partial mediating effect of affective commitment on the relationship 

between job insecurity and turnover intention is significant. These findings can be used to determine human resources 

strategies related to the coaches. Moreover, the managers can also use the information provided by this research to 

determine organizational policies.  
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FİTNESS EĞİTMENLERİNDE İŞ YERİ GÜVENCESİZLİĞİ, ÖRGÜTSEL GÜVEN, 

ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA 

 

Ahmet Hakan ÖZKAN,  İsmail ÖZDEMİR 

 

 

 

Özet 

Bu çalışma, örgütsel özdeşleşme, örgütsel güven ve iş güvencesizliği arasındaki karşılıklı ilişkileri analiz etmeyi 

amaçlamıştır. Türkiye Ulusal Futbol Liglerinde oynayan spor salonları ve kulüplerde görev yapan 211 profesyonel 

fitness eğitmenine kartopu örneklemesi ile ulaşılmıştır. Toplanan veriler kullanılarak ANOVA, korelasyon, doğrusal 

regresyon ve Sobel testleri yapılmıştır. Bulgular, iş güvencesizliğinin örgütsel güven ve örgütsel özdeşleşme üzerinde 

negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu, örgütsel güvenin örgütsel özdeşleşme örgütsel güvenin iş güvencesizliği 

üzerinde pozitif ve tüm değişkenlerin işten ayrılma niyetinin öncülü olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmanın bulguları 

koçlar ve yöneticiler tarafından bu çalışmanın değişkenleri olarak örgütsel politikaların oluşturulmasında kullanılabilir. 

Koçlar ve yöneticiler, daha faydalı organizasyon politikaları hazırlayabilmek için bu değişkenler arasındaki karşılıklı 

ilişkinin farkında olmalıdır. Bu çalışmanın sonuçları, incelenen değişkenleri kullanan diğer araştırmacılara da rehberlik 

edebilir. 
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JOB INSECURITY, ORGANIZATIONAL TRUST, AND ORGANIZATIONAL 

IDENTIFICATION, AND TURNOVER INTENTION AMONG FITNESS INSTRUCTORS: 

AN EMPIRICAL STUDY 

 

Ahmet Hakan ÖZKAN*, İsmail ÖZDEMİR** 

 

 

 

Abstract 

This study aimed to analyze the interrelationships between organizational identification, organizational trust, and job 

insecurity. Snowball sampling was used to reach 211 professional fitness instructors working in gyms and clubs playing 

in Turkish National Football Leagues. ANOVA, correlation, linear regression, and Sobel tests were carried out by using 

the collected data. The findings suggested that job insecurity has a negative and significant effect on organizational trust 

and organizational identification, organizational trust has a positive and significant effect on organizational 

identification, and organizational trust, and all the variables are antecedents of turnover intention. The findings of the 

study can be used by the coaches and the managers as the variables of this study can be used to form organizational 

policies. The coaches and managers should be aware of the interrelationship between these variables to be able to 

prepare more useful organizational policies. The results of this study can also provide guidance to the other researchers 

using the surveyed variables. 
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KÜRESEL İKLİM KRİZİNİN AŞILMASINDA ÇEVRE GAZETECİLİĞİNİN ROLÜ VE 

ÖNEMİ 

 

Pınar BAYRAM* 

 

 

 

Özet 

Günümüzde iklim krizi insanlığın karşı karşıya olduğu en temel ve önemli sorunlardan biridir. Küresel ısınmanın 

kontrol altına alınamaması, yalnızca insanlığın ve sosyal kurumların değil, aynı zamanda yeryüzündeki tüm canlıların 

ve ekosistemlerin geleceğini tehdit etmektedir. İklim krizi başta olmak üzere çevre sorunları konusunda toplumsal 

farkındalık geliştirebilmek için medyaya büyük görevler düşmektedir. Türkiye’de çevre muhabirlerinin sayıca az 

olmasıyla birlikte bir uzmanlaşma alanı olarak çevre gazeteciliği yaygınlaşamamıştır. Çevre sorunlarına duyarlı 

gazeteciler kendi çabalarıyla sorunları haberleştirmekte fakat medya kuruluşları tarafından yayınlanması konusunda 

sıkıntı çekilmektedir. Bu çalışma, küresel iklim krizinin aşılmasında çevre gazeteciliğinin işlevlerini irdelemekte ve bu 

gazetecilik türü önündeki engelleri ortaya koymaktadır. Bu kapsamda 6 çevre gazetecisiyle derinlemesine görüşme 

yapılmış ve elde edilen veriler, tematik içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre çevre 

gazetecileri, diğer alan gazetecileriyle ortak etik değerleri, standartları ve yetenekleri paylaşmaktadır. Çevre gazetecisini 

diğer gazetecilerden ayıran özellikler ise çevre sorunlarına karşı duyarlı olmaları ve bu konudan asgari düzeyde eğitim 

almalarıdır. Böylece çevre sorunlarına ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirmesine katkı 

sağlanabilir. Bununla birlikte çevre gazeteciliği iklim krizi başta olmak üzere çevre sorunlarına karşı kamuoyuna bilgi 

verebilir, gündem oluşturabilir, çözüm yaratmak için alternatif görüşleri duyurabilir. Katılımcılara göre Türkiye’de 

gündem oluşturacak haber çalışmaları ve çevre muhabirleri yok denecek kadar azdır. Bunun nedenleri arasında çevre 

gazeteciliğinin bir uzmanlık alanı olarak gelişememesi, basın işletmelerinin ekonomi politik stratejileri, medya 

sahiplerinin siyasilerle ilişkileri, uzmanların demeç vermekten kaçınması, belge-bilgi eksikliği, muhabirlere kaynak 

sağlanmaması, çevre haberlerinin editoryal süreçte tercih edilmemesi yer almaktadır. Türkiye’de çevre gazeteciliğinde 

yaşanan eksiklik, küresel iklim krizi gibi çevre sorunlarında yeterli kamuoyunun oluşmamasına neden olmaktadır. Fakat 

medya, çevre sorunlarına karşı ortak hareket etmeyi sağlayarak sorunlara karşı ortak bir duruş geliştirmeyi 

kolaylaştırabilir. Bu bakımdan medya kuruluşlarının çevre muhabirlerinin uzmanlaşmasını kolaylaştıracak masa 

oluşturması, muhabirlere kaynak sağlaması; akademik boyutta çevre gazeteciliğinin önemine ilişkin araştırmaların 

arttırılması önerilmektedir.  
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL JOURNALISM IN 

OVERCOME GLOBAL CLIMATE CRISIS 

 

Pınar BAYRAM* 

 

 

 

Abstract 
The climate crisis is one of the most fundamental and important problems of our time. Failure to control global 

warming; threatens the future of all living things-ecosystems and social institutions. The media has a great role to play 

in raising social awareness about environmental problems, especially the climate crisis. The number of environmental 

reporters in Turkey is low. There is no specialization in environmental journalism. This study focuses on the role of 

environmental journalism in overcoming the global climate crisis. examines the barriers to this type of journalism. In 

this context, in-depth interviews were conducted with 6 environmental journalists. The obtained data were analyzed by 

thematic content analysis method. According to research findings, environmental journalists share common ethical 

values, standards and skills with all journalists. The characteristics that distinguish environmental journalists from other 

journalists are as follows: they are sensitive to environmental problems and receive training on this subject. Thus, 

accurate information can be provided to the public regarding environmental problems. In addition, environmental 

journalism can inform the public about environmental problems, set the agenda, and announce alternative views to 

create solutions. According to the participants, there are very few environmental news studies and environmental 

reporters in Turkey. The reasons for this are: the economic-political strategies of media enterprises, the relations of 

media owners with politicians, the refusal of experts to provide information, the lack of documents and information, the 

lack of resources for reporters, not being preferred in the editorial process. The lack of environmental journalism in 

Turkey causes the lack of sufficient public opinion on environmental issues. But the media can provide joint action 

against environmental problems. It can facilitate the development of a common stance against problems. In this regard, 

it is recommended that media organizations create peripheral desks and provide resources to reporters.  
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YEŞİL AKILLI ŞEHİRLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ 

2010-2021 

 

Gülay EKREN 

 

 

 

Özet 

Akıllı şehirlerin gelişimi, tüm dünyada açık bir şekilde büyüyen bir trend olarak görülebilir. Ancak akıllı şehirler artık 

sadece bir trend değil; aynı zamanda ekolojik ve yaşanabilir çevrelerin geliştirilmesine yönelik bir eğilim haline 

gelmiştir. Akıllı şehir fikri literatürde geniş bir şekilde tartışılmaktadır ancak yeşil bir akıllı şehre doğru hareket etme 

fikri az sayıda çalışma ile ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle, bu çalışma yeşil akıllı şehirlerdeki bağlamları ve araştırma 

eğilimlerini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, 2010-2021 yılları arasında İngilizce olarak yayınlanan makaleler, 

bildiriler ve derleme makalelerini içeren küresel literatür, Web of Science koleksiyon veritabanında taranmıştır. Anahtar 

kelime olarak “green, smart cit*” kullanılmıştır. 632 makale elde edildi ve ardından VOSviewer aracılığıyla 

bibliyometrik analiz yapıldı. Bu çalışmanın bulguları, akıllı şehir girişimlerine ilişkin araştırma eğilimlerinin yeşil şehir, 

iklim değişikliği ve kentsel planlama gibi diğer bazı kentsel politikalarla birleştirildiğini göstermektedir. Akıllı şehirler, 

yeşil çevreyi korumak için enerji verimliliğini artırmaktadır. Bu nedenle yeşil enerji, akıllı şehirlerin temeli olan 

sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektedir. Elde edilen bulgulara göre, akıllı şehirlerin sürdürülebilir gelişimi sadece 

yeşil enerji ile bağlantılı değil, aynı zamanda yeşil şehirler, akıllı şebekeler ve nesnelerin interneti (IoT) gibi 

uygulamalarla da bağlantılıdır. Ayrıca, yeşil şehre ve yeşil enerjiye daha fazla önem veren akıllı şehir girişimlerinin 

uygulamaları, bulut bilişim, büyük veri, IoT ve makine öğrenmesi gibi teknolojik yönelimleri takip etme eğilimindedir. 
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SUSTAINABILITY OF GREEN SMART CITIES: RESEARCH TRENDS OF 2010-2021 

 

Gülay EKREN 

 

 

 

Abstract 

The development of smart cities is a clear growing trend all around the world. However, smart cities are not just a trend 

anymore; they have become a tendency for the development of ecological and livable environments. The idea of a smart 

city is widely discussed in the literature but is associated to a lesser extent with the idea of moving towards a green 

smart city. Therefore, this study aims to explore the context and research trends in green smart cities. In this study, the 

global literature including articles, proceedings, and review articles published in English between 2010 and 2021 was 

scanned in the Web of Science collection database. “green, smart cit*” 2were used as the keywords. 632 papers were 

obtained and then a bibliometric analysis was performed through VOSviewer. The findings of this study show that the 

research trends on smart city initiatives are merged with some other urban policies such as green city, climate change, 

and urban planning. Smart cities improve energy efficiency to maintain a green environment. Therefore, green energy 

supports sustainable development that is the foundation of smart cities. According to the findings, the sustainable 

development of smart cities is not only linked to green energy but also linked to the implementations such as green 

cities, smart grids, and the internet of things (IoT). Paying more attention to the green city and green energy, the 

implementation of smart city initiatives tend to follow technological orientations such as cloud computing, big data, 

IoT, and machine learning. 
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EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÇATIŞMA KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMALARIN 

ANALİZİ 

 

Gamze Gülin AYGÜN*,  İlknur MAYA** 

 

 

 

Özet 
Bu çalışmada, Türkiye’de eğitim örgütlerinde çatışma konusunda yapılan araştırmaların analizini yapmak 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, eğitim örgütlerinde çatışma konusunda yürütülen araştırmalar ilişkili olduğu 

konular, yıllara göre dağılımı, yayın türleri ve araştırma yöntemleri bakımından incelenmiştir. Araştırma, nitel araştırma 

deseninde olup araştırmada belge taraması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, ölçüt olarak son on yılda (2012-2022 

yılları arasında) eğitim örgütlerinde çatışma konusunda yapılmış araştırmalar olmasına dikkat edilmiştir. Bu nedenle, 

ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veriler, Dergipark, TR Dizin ve YÖK Ulusal Tez Veri Merkezi veri tabanları 

kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin elde edilmesinde, “örgütsel çatışma” anahtar kelimeleri kullanarak tarama 

yapılmıştır. Veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, eğitim örgütlerinde çatışma 

konusunun en çok çatışma yönetim stratejileri, iletişim becerileri ve liderlik becerileri ile ilişkilendirilerek araştırılmış 

olduğu, araştırmaların en çok 2012-2018 yılları arasında yapıldığı, yayın türü olarak en çok makale ve yüksek lisans tezi 

şeklinde olduğu ve araştırmalarda çoğunlukla nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı görülmüştür. Eğitim 

örgütlerinde çatışma konusunda yapılacak sonraki araştırmalarda, örgütsel çatışma ile ilişkili daha başka konuların ve 

son yıllarda önem kazanan nitel araştırma yöntemlerinin ve karma yöntem araştırmalarının kullanılması önerilebilir. 
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ANALYSIS OF CONCERNING STUDIES WITH CONFLICTS IN EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS 

 

Gamze Gülin AYGÜN*,  İlknur MAYA** 

 

 

 

Abstract 
In this study, it is aimed to analyze the content of the studies about the conflicts in educational organizations in our 

country. For this purpose, the studies whose subjects are related to conflicts in educational organizations, the 

distribution according to publishment date, their types of the publishment and the methods of researches are examined. 

This study is in qualitative research pattern and literature review method is used. In the study, it is paid attention that the 

criterion of the studies should be conducted in the last ten years (between 2012-2022). For this reason, the criterion 

sampling technique is used. The data is gathered by using the databases of Dergipark, TR Dizin and YÖK National Data 

Center of Thesis. The key words ‘’organizational conflict’’ are used while gathering the data and it is analyzed by using 

content analysis method. The results of this study point that, the subject of conflicts in educational organizations are 

mostly related to strategies of conflict management strategies, communication skills and skills of a leader; the studies 

were conducted mostly between 2012 and 2018, articles and master’ thesis are preferred commonly and the quantitative 

research method is used the most. That may be suggested, qualitative research methods and mixed research methods 

(which have been gained importance for the last few years) be used for the next studies about conflicts in educational 

organizations.  
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1877- 1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI SONRASI KAFKASYA’DAN ANADOLU’YA 

YAPILAN GÖÇLER 

 

Mükerrem GÖZÜBENLİ* 

 

 

 

Özet 

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1877-1878 yıllarında büyük bir savaş yaşandı. Osmanlı Devleti bu savaşta Rusya ile 

hem Balkan Bölgesi’nde hem de Kafkasya Bölgesi’nde savaştı. Savaş, Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlandı ve 

Osmanlı Devleti, Balkanlar’da ve Kafkasya’da önemli toprak kayıpları verdi. Savaş sonrası Balkanlar ve Kafkasya’da 

Rusya’nın idaresine geçen bölgelerden Anadolu’ya göçler gerçekleşti. Kafkasya Cephesi’nde yaşanan olumsuz 

gelişmeler üzerine Kars, Ardahan ve Batum olmak üzere Rusya’nın idaresine geçen bölgelerden Anadolu’daki diğer 

şehirlere yoğun göçler yaşandı. 1877-1878 savaşı sonrası da Kafkasya’da yaşayan özellikle de Müslüman halk, 

Rusya’nın savaş sırasında ve savaş sonrasında uyguladığı baskı ve zulümlerden dolayı göç etmek durumunda kaldı. 

Kafkasya’dan gerçekleşen göçler hem deniz hem de kara yoluyla yapıldı. Göçler sırasında göçmenler büyük zorluklar 

yaşadı ve göçmenlerin bir kısmı göç yollarında hayatını kaybetti. Çalışmada bahsi geçen savaş sonrasında Kafkasya’dan 

gerçekleşen göç olaylarının hangi yollardan gerçekleştiği, göç sırasında yaşanan olaylar ile bu göçmenlere karşı 

Osmanlı Devleti’nin uygulamış olduğu tutum hakkında bilgi verilmeye çalışıldı. Bu çalışmada başta dönemin arşiv 

belgeleri olmak üzere, çeşitli literatürden de faydalanıldı. 
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MIGRATIONS FROM THE CAUCASUS TO ANATOLIA AFTER THE 1877-1878 

OTTOMAN-RUSSIAN WAR 

 

Mükerrem GÖZÜBENLİ* 

 

 

 

Abstract 
A great war took place between the Ottoman State and Russia between 1877-1878. In this war, the Ottoman Empire 

fought with Russia both in the Balkan Region and in the Caucasus Region. The war ended with the defeat of the 

Ottoman State and The Ottoman State lost many lands in the Balkans and the Caucasus. After the war, there were 

migrations to Anatolia from the regions under the rule of Russia in the Balkans and the Caucasus. Due to the negative 

developments in the Caucasus Front, there were intense migrations from the regions under the rule of Russia, such as 

Kars, Ardahan and Batum, to other cities in Anatolia. After the war of 1877-1878, especially the Muslim people living 

in the Caucasus had to emigrate due to the oppression and persecution of Russia during and after the war. Migrations 

from the Caucasus were made both by sea and by land. Immigrants experienced great difficulties during the migration 

and some of the migrants lost their lives on the migration routes. In this study, the ways in which the migration events 

from the Caucasus to Anatolia took place after this war were investigated. It was tried to give information about the 

events during the migration and the attitude of the Ottoman Empire towards these immigrants. In this study, was used 

various literature, especially archival documents of the period. 
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TÜRKİYE’DE 20.YÜZYIL ANNE ÖYKÜLERİ ANTOLOJİLERİNİN OLUŞUMU 

 

Fatma Fulya TEPE* 

 

 

 

Özet 
Antolojiler ve antolojileri hazırlayanlar edebi kanonların kurulmasında uzun zamandır önemli rol oynamaktadırlar. Bu 

nedenle antolojilere ve editörleri tarafından nasıl hazırlandıklarına bakmak anlamlıdır. Türkiye’de anne temasında 

hazırlanmış ve 20.yy. öykülerine dönük sadece iki anne öyküleri antolojisi vardır. Bu antolojiler sadece edebiyat 

araştırmacıları için değil, kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet alanındaki araştırmacılar ile annelik çalışmalarındaki 

araştırmacılar için de önemli bir kaynaktır. Söz konusu antolojilerden ilki 1991 yılında Arif Ay tarafından hazırlanan ve 

T.C. Devlet Bakanlığı tarafından yayınlanan Anne Hikâyeleri başlıklı antolojidir. Bu antolojide 77 öykü bulunmaktadır. 

İkinci anne öyküleri antolojisi ise Benim Annem Güzel Annem “Seçilmiş Anne Öyküleri” başlığını taşımaktadır; 2002 

yılında Necati Güngör tarafından derlenmiştir ve özel bir yayınevi olan Bulut Yayınları tarafından basılmıştır; anne 

temasında 38 kısa öykü içermektedir. Bu çalışmada önce söz konusu antolojilerin bazı özelliklerine kısaca yer 

verilecektir. Arkasından antolojilerin editörleri olan Arif Ay ve Necati Güngör ile yapılan yarı-yapılandırılmış 

görüşmelere dayanarak, antolojilerin konusu olan anne temasını editörlerin nasıl seçtiği ve editörlerin söz konusu iki 

öykü antolojisini oluştururken yaptıkları öykü seçimleri ve bunda etkili olan faktörler konusundaki bulgular 

sunulacaktır. Bu bulgular, 20.yy anne öyküleri antolojilerinin mutfağını gözler önüne serecek ve bu antolojilerin anne 

öyküleri kanonu oluşturma gücünün arka planına ışık tutacaktır. Bu çalışma hem Türkiye’de antolojilerin oluşum 

serüvenini açıklamaya örnek teşkil edeceğinden edebiyat sosyolojisine, hem de Türkiye’ye yeni girmekte olan annelik 

çalışmaları alanı için önemli bir veri kaynağının nasıl oluştuğunu göstereceği için annelik çalışmaları ile kadın ve 

toplumsal cinsiyet çalışmaları alanına katkı sunacaktır. Çalışmada editörlerle yapılan görüşmeler için İstanbul Aydın 

Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Etik Komisyonu’ndan etik kurul onayı alınmıştır (Toplantı No 2020/10, tarih 

25.11.2020). 
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FORMATION OF 20TH CENTURY ANTHOLOGIES OF MOTHER STORIES IN 

TURKEY 

 

Fatma Fulya TEPE* 

 

 

 

Abstract 
Anthologies and editors of anthologies have long played an important role in establishing literary canons. It is therefore 

meaningful to look at anthologies and how they are produced by their editors. In Turkey there are only two mother 

stories anthologies which focus on 20th century short stories. These anthologies form an important resource not only for 

literary researchers, but also for researchers in women's and gender studies and motherhood studies. The first of these 

anthologies is called Mother Stories and was prepared by Arif Ay in 1991 and published by the Ministry of State of 

Turkey. There are 77 stories in this anthology. The second mother stories anthology is titled "My Mother, My Beautiful 

Mother" Selected Mother Stories; it was compiled by Necati Güngör in 2002 and published by Bulut Publications, 

which is a private publisher. This anthology contains 38 short stories on the mother theme. In this study, first some of 

the features of the anthologies in question will be mentioned; then based on the semi-structured interviews made with 

the editors of the anthologies Arif Ay and Necati Güngör, findings will be presented on how the editors picked the 

mother theme, how the story choices were made and what factors were effective in these story choices. These findings 

will shed light on the formation of mother stories anthologies and on the power of these anthologies to create a mother 

stories canon in Turkey. This study will contribute to the sociology of literature as it will serve as an example to explain 

the formation adventure of anthologies in Turkey, and it will also contribute to the fields of women’s, gender and 

motherhood studies since it will show how mother short story anthologies as an important data source for the field of 

motherhood studies are formed. Ethics committee approval was obtained from the Social Sciences Ethics Commission 

of Istanbul Aydın University for the interviews conducted with the editors in the study (Meeting number 2020/10, date 

25.11.2020). 
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PLASTİK POŞETLER YASAKLANMALI MI, VERGİLENDİRİLMELİ Mİ? 

 

Fatma TURNA* 

 

 

 

Özet 
Plastik, günlük yaşantımızın tüm yönlerine nüfuz etmiştir ve dünyada en yaygın kullanılan malzemelerden birisidir. 

Plastik bileşeni, altyapımızı modernize etmeye ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için yeni nesil otomobiller 

tasarlamaya ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmaya kadar ülkemizin bugünün ve geleceğinin önemli bir malzemesini 

oluşturmaktadır. Bu plastik bileşen bir taraftan önemli zorlukların üstesinden gelirken, diğer taraftan da çevredeki 

plastik atıklar nedeniyle kritik bir sorunu oluşturmaktadır. Bu plastik poşetler genelde bir kez ve birkaç dakikalığına 

kullanılsa da birikerek en az 1000 yıl varlığını sürdürebilmektedir. Plastik poşetler, geri dönüşüm tesislerinde, su 

yollarında, karayollarında ve çevrede önemli bir kirleticidir. Bu poşetler biyolojik olarak parçalanamaz, çöp haline 

geldiğinde mahalleleri, şehirleri, nehirleri, tarım alanlarını ve okyanusları kirletmektedir. Atık plastiklerin saldığı 

kimyasallar toprağa girerse toprağı verimsiz kılmaktadır. İnsan sağlığını olumsuz etkilemektedir ve suda olduğu kadar 

karada yaşayan hayvanlar için de potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır. Üstelik bu plastik poşetlerin geri dönüşüm oranı 

oldukça düşüktür. 1950 ila 2015 yılları arasında yapılan bir araştırmada toplam plastiğin sadece %9’u geri 

dönüştürülmüş, %79’u ise bozulması en az 1000 yıl sürecek olan çözülmeyi beklemektedir. Bu endişe verici ve gittikçe 

büyüyen plastik atık sorunuyla mücadele etmek için bazı ülkeler plastik poşetleri yasaklamış, bazı ülkeler ise poşetlerin 

vergilendirilmesini talep etmiştir. Çalışmamızda bu tartışmanın genel boyutu incelenecek olup, değerlendirmelerde 

bulunulacaktır.  
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SHOULD PLASTIC BAGS BE PROHIBITED, TAXED? 

 

Fatma TURNA* 

 

 

 

Abstract 
Plastic has permeated all aspects of our daily lives and is one of the most widely used materials in the world. The plastic 

component is an important material for the present and future of our country, from modernizing our infrastructure and 

designing new generation cars to reduce greenhouse gas emissions and creating a sustainable world. While this plastic 

component overcomes important challenges, it also poses a critical problem due to plastic waste in the environment. 

Although these plastic bags are used only once and for a few minutes, they can accumulate and last for at least 1000 

years. Plastic bags are a major pollutant in recycling plants, waterways, highways and the environment. These bags are 

non-biodegradable, polluting neighborhoods, cities, rivers, farmlands and oceans when they become garbage. If the 

chemicals released by waste plastics enter the soil, they make the soil unproductive. It adversely affects human health 

and poses a potential threat to aquatic as well as terrestrial animals. Moreover, the recycling rate of these plastic bags is 

very low. In a study conducted between 1950 and 2015, only 9% of total plastic was recycled, with 79% waiting to be 

decomposed, which would take at least 1,000 years to degrade. To combat this worrisome and growing problem of 

plastic waste, some countries have banned plastic bags, while others have demanded taxation of bags. In our study, the 

general dimension of this discussion will be examined and evaluations will be made. 
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YEŞİL LİMAN PERFORMANS KRİTERLERİNİN ÖNEM DERECELERİNİN SWARA 

YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ 
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Özet 
Dünya ticaret hacminin büyümesinde denizyolu taşımacılığının payı oldukça büyüktür. Denizyolu taşımacılığını düğüm 

noktası olan limanlarda taşınan yük miktarları her geçen gün artış göstermektedir.  Taşınan yük miktarlarının artmasıyla 

birlikte limanlardaki yoğunlukta artmakta ve bu yoğunluk çevresel sorunları da beraberinde getirmektedir. Son yıllarda 

küresel ısınmanın giderek artması, kaynaklarının tükenmeye başlaması, insanların ve kuruluşların çevresel farkındalık 

konusundaki tutumları nedeniyle liman işletmelerinin sürdürülebilir liman faaliyetlerini gerçekleştirmelerini zorunlu 

hale getirmektedir. Bu nedenle liman faaliyetleri sonucunda oluşan olumsuz çevresel etkilere karşı sürdürülebilir ve 

çevre dostu yeşil limanların oluşturulması önem arz etmektedir. Bu öneme binayen çalışmada yeşil liman performans 

kriterlerinin önem derecelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yapılan literatür araştırması sonucunda yeşil liman 

performans kriterleri olarak “çevresel kalite”, “enerji ve kaynak kullanımı”, “atık yönetimi”, “yaşam alanı kalitesi ve 

yeşil alan” ve “sosyal katılım” olmak üzere beş ana kriter altında on üç alt kriter kullanılmıştır. Bu kriter ve alt 

kriterlerden oluşturulan anket formu üç akademisyen ve on iki liman yönetici olmak üzere toplam on beş kişi tarafından 

doldurulmuştur. Anketlerden elde edilen veriler kullanılarak SWARA yöntemiyle alt kriterlerin önem dereceleri 

belirlenmiştir. Analiz sonucuna göre en önemli alt kriterin “tehlikeli atıl elleçleme” olduğu tespit edilmiştir. Bu alt 

kriteri sırasıyla; “enerji kullanımı”, “genel atık elleçleme”, “malzeme seçimi”, “yaşam alanının kalitesi”, “liman yeşil 

alanı”, “su tüketimi”, “liman personel eğitimi”, “hava kirliliği”, “toplumsal tanıtım ve eğitim”, “su kirliliği”, “toprak ve 

sediment kirliliği” ve “gürültü kirliliği” takip etmektedir. Liman işletmelerinin olumsuz çevresel etkileri azaltabilmek 

için atık elleçleme süreçlerinde ve enerji kullanımında daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Özellikle enerji 

kullanımında fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmelidir.  
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DETERMINING THE DEGREES OF IMPORTANCE OF GREEN PORT 

PERFORMANCE CRITERIA BY SWARA METHOD 
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Abstract 

Maritime transport has a huge impact on growth of world trade volume. The amount of cargo carried in ports which is 

nodal point of maritime transportation is increasing day by day. With the increase in amount of cargo transported, 

intensity in ports increases and this intensity bring some environmental problems. Due to the increase in global 

warming and depletion of resources in recent years and the attitude of people and organizations on environmental 

awareness, it becomes a must for port businesses to carry out sustainable port activities. For this reason, it is important 

to create sustainable and environmentally friendly green ports against the negative environmental effects which results 

from port activities. Based on this importance in the study, it is aimed to determine the degrees of importance of green 

ports performance criteria. As a result of the literature research, thirteen sub-criteria were used under five main criteria 

as "environmental quality", "use of energy and resource", "waste handling", "habitat quality and greenery" and "social 

participation" as green port performance criteria. The questionnaire which was formed from these criteria and sub-

criteria was filled by a total of fifteen people, three of whom were academics and twelve port managers. Degree of 

importance of sub-criteria was determined by SWARA method using the data obtained from the questionnaire. 

According to the results of analysis, it has been found that the most important sub-criterion is “hazardous waste 

handling”. This sub-criterion is followed by "energy usage", "general waste handling", "materials selection", "habitat 

quality maintenance", "port greenery", "water consumption", "port staff training", "air pollution", "community 

promotion and education", “water pollution”, “land and sediments pollution” and “noise pollution”. Port businesses 

need to be more careful in waste handling processes and energy use in order to reduce the negative environmental 

effects. Especially in energy use, renewable energy sources should be preferred instead of fossil fuels. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE POLİTİKALARININ GELİŞTİRİLMESİ BAKIMINDAN 

SIFIR ATIK PROJESİNİN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BURSA 

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ* 

 

Recep ÖZKAN**,  Şermin ATAK ÇOBANOĞLU*** 

 

 

 

Özet 

Dünya nüfusu artarken ekonomik refah seviyesi de yükselmiştir. Nüfusun artması ve refah seviyesinin yükselmesi 

sonucunda çevreye bırakılan atık miktarları artmıştır. 1900 yılında günümüze kadar enerji kullanımı 3 kat, hammadde 

kullanımı 2 kat ve dünya nüfusu 5 kat artmıştır. 1960 yılından itibaren çevresel bozulmalar, çevrenin kirlenmesi ve 

iklim değişikliği konuları hükümetler düzeyinde ele alınması gereken konular haline gelmiştir. Tüketim hızla artmış, 

doğal kaynaklarda ise azalma söz konusu olmuştur. Atık kavramı insanlara özgü bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. 

Çevrenin kirlenmesi ve insan sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle her türlü atığın en aza indirilmesi hatta kaynağında 

sıfırlanması gerekliliği anlaşılmıştır. 1960 ve sonrasında dünya da kabul gören düzenli depolama ve yakma 

çalışmalarının çevreye ve iklim değişikliğine olumsuz etkilerinden dolayı 2000’li yıllara gelindiğinde iki yöntemden de 

uzaklaşılmıştır. Kaynakların tükenmesi, gerekli olan ham madde ihtiyacının sürekli artması ve çevrenin kirlenmesi 

ülkelerin atıkları yeniden kullanılmasını ve en aza indirilmesini zorunlu bir hale getirmiştir. Günümüzde atıkların 

bertaraf edilmesinden ziyade atık oluşumunu kaynağında önleyecek politikalar tercih edilemeye başlanmıştır. 

Bunlardan en yenisi ‘‘Sıfır Atık’’ yaklaşımı olmuştur. Sıfır Atık organize bir çalışma niteliği gösterirken aynı zaman da 

bilgilendirme süreçlerini de kapsamaktadır. Dünyanın farklı yerlerinde devletler, işletmeler, kamu kurumları ve 

STK’ları düzeyinde sıfır atık konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde 2017 yılında Sıfır Atık Projesi 

uygulamaya başlanmıştır. Çalışmada sıfır atık kavramının doğuşu, dünyada ve Avrupa’da ilerleyişi ve proje örnekleri, 

ülkemizde katı atık bertaraf yöntemleri, sıfır atık kavramının ülke gündemine girmesi, sıfır atık konusundaki işleyiş ve 

proje kapsamında yapılan çalışmalara değinilmiştir, Sıfır Atık Projesi önceki dönem ve sonraki dönemde geri 

dönüştürülen atık miktarları tablolar halinde verilmiştir. Çalışmada örneklem olarak Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi 

incelenmiş, proje kapsamında yapılan çalışmalar, etkinlikler, sıfır atık öncesi ve sonrası toplanan atık miktarları, 

yönetici ve memurlarla yapılan “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” kullanılarak değerlendirmeler yapılmıştır.  
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EVALUATION OF THE IMPACTS OF THE ZERO WASTE PROJECT IN THE 

DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL POLICIES: THE CASE OF 

BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA* 

 

Recep ÖZKAN**,  Şermin ATAK ÇOBANOĞLU*** 

 

 

 

Abstract 

While population of the world increased, the level of economic welfare also increased. As a result of the increase in the 

population and in the welfare level, the amount of waste released to the environment increased. Consumption increased 

rapidly and natural resources decreased. The waste emerged as a concept specific to humans. Due to the pollution of the 

environment and its negative effects on human health, all kinds of waste should be minimized. Due to the negative 

effects of sanitary landfilling and incineration, which were accepted in the world in the 1960s, both methods were 

abandoned in the 2000s. The depletion of resources, the continuous increase in the need for raw materials, and the 

pollution of the environment made it mandatory for countries to reuse and minimize waste. Nowadays, policies that will 

prevent waste generation at the source rather than disposal of wastes have begun to be preferred. The most recent of 

these has been “Zero Waste”. Studies on zero waste are carried out at the level of governments, businesses, public 

institutions, and NGOs in different parts of the world. In Turkey, the “Zero Waste Project” started to be implemented in 

2017. In the study, the birth of the concept of zero waste, its progress in the world and in Europe and examples of 

projects, solid waste disposal methods in Turkey, the introduction of the zero waste to Turkey, the process of zero waste 

and the studies carried out are mentioned. The amount of waste recycled in the previous period and the following period 

of the Zero Waste Project are given in the tables. Mustafakemalpaşa, the district of Bursa was examined as a sample. 

The studies, activities and the amount of waste collected before and after zero waste were evaluated using the “semi-

structured interviews” with managers and officers. 
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SANAYİLEŞME-ENERJİ TÜKETİMİ VE BÜYÜMENİN CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIM 

 

Burcu KARACA*,  Ali ÇIMAT** 

 

 

 

Özet 
Günümüzde çevre kirliliği tüm dünyada olumsuz etkiler yaratmaktadır. Özellikle sanayileşme ve enerji tüketimi karbon 

emisyonunu yani hava kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Bir ülkede sanayileşmenin fazla olması o ülkenin sosyo-

ekonomik bakımdan iyi olduğunu gösterse de çevresel açıdan olumsuz sonuçlar vermektedir. Bu çalışmanın amacı 

Türkiye’de 1960-2015 dönemine ait yıllık verileri kullanarak CO2 emisyonu (kişi başına metrik ton) üzerinde, kişi başı 

enerji tüketimi (kg Petrol Eşdeğeri), sanayileşme ve kişi başı gayri safi yurt içi hasıla değişkenlerinin etkisi olup 

olmadığını ARDL Sınır Testi yaklaşımıyla analiz edilmeye çalışılmıştır. Yapılan analiz sonucunda değişkenler arasında 

uzun dönem ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uzun dönem sonuçları incelendiğinde kişi başına enerji tüketimi ve 

sanayileşme değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif işaretli olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Kişi başına 

GDP değişkeni teorik olarak beklentileri karşılamasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Sonuç olarak 

kişi başı GDP artışı CO2 emisyonunu azalttığı gösterirken, kişi başı enerji tüketimi ve sanayileşme değişkenlerinin 

artışı CO2 emisyonunu artmasını neden olarak çevresel bozulmalara ve temiz havanın azalmasını etkilemektedir. Sonuç 

doğrultusunda sanayileşmenin olumlu etkilerinden faydalanırken çevrenin olumsuz etkilenmemesi için gerekli olan 

çevre ile dost politikaların desteklenmesi ve mevcut olanların tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
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THE EFFECT OF INDUSTRIALIZATION-ENERGY CONSUMPTION AND GROWTH 

ON CO2 EMISSIONS: ARDL BOUNDSTESTING APPROACH FOR TURKEY 

 

Burcu KARACA*,  Ali ÇIMAT** 

 

 

 

Abstract 
Today, environmental pollution creates negative effects all over the world. Especially industrialization and energy 

consumption cause an increase in carbon emissions, namely air pollution. Although industrialization in a country shows 

that that country is good socio-economically, it gives negative results in terms of environment. The aim of this study is 

to determine whether the variables of energy consumption per capita (kg Oil Equivalent), industrialization and per 

capita gross domestic product have an impact on CO2 emissions (metric tons per capita) in Turkey using annual data for 

the period. The 1960-2015 approach has been tried to be analyzed. As a result of the analysis, it was concluded that 

there is a long-term relationship between the variables. When the long-term results are examined, it has been concluded 

that the variables of energy consumption and industrialization per capita are statistically significant and have a positive 

sign. Although the per capita gdp variable theoretically met the expectations, it was not found to be statistically 

significant. As a result, while the increase in GDP per capita shows that CO2 emissions decrease, the increase in energy 

consumption and industrialization variables per capita causes an increase in CO2 emissions, thus affecting 

environmental degradation and a decrease in clean air. In line with the result, while benefiting from the positive effects 

of industrialization, it is necessary to support environmentally friendly policies and review the existing ones in order not 

to adversely affect the environment. 
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G20 ÜLKELERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE 

ETKİSİ 

 

Rabia EFEOĞLU 

 

 

 

Özet 

Doğada bol bulunan, tükenmeyen ve en önemlisi de kendini yenileyebilen yerli ve temiz bir enerji kaynağı olan 

yenilenebilir enerji güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal, biyokütle, hidrojen ve gel-git gibi enerji kaynaklarından 

oluşmaktadır. Yenilenebilir enerjinin çevreye zararı azaltması ve ithal edilmediğinden enerji konusunda dışa bağımlılığı 

azaltması ile sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma ve büyümenin sağlanmasında önemli bir enerji kaynağı olması 

ülkelerin yenilenebilir enerjiye yönelmelerini sağlamıştır. Özellikle son yıllarda önemli bir araştırma konusu olan 

yenilenebilir enerjinin ekonomi, özelinde de ekonomik büyüme ile ilişkisinin incelendiği çalışmalar artış göstermiştir. 

Çalışmanın amacı yenilenebilir enerjinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemektir. Bu kapsamda G20 ülkeleri 

için 2010-2019 döneminde yenilenebilir enerjinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi dinamik panel veri 

yöntemlerinden sistem GMM yöntemi ile test edilmiştir. Çalışmaya ayrıca patent sayısı ve ihracat değişkenleri kontrol 

değişken olarak dahil edilmiştir. Sistem GMM analizinden elde edilen bulgulara göre yenilenebilir enerji, patent sayısı 

ve ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi anlamlı ve pozitiftir. G20 ülkelerinde yenilenebilir enerjideki artış 

ekonomik büyümeyi artırmaktadır. Diğer taraftan kontrol değişkenler patent sayısı ve ihracattaki artışın da ekonomik 

büyümeyi artırdığı ortaya çıkmıştır. 
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THE EFFECT OF RENEWABLE ENERGY ON ECONOMIC GROWTH IN G20 

COUNTRIES 

 

Rabia EFEOĞLU 

 

 

 

Abstract 

Renewable energy, which is abundant in nature, inexhaustible and most importantly, is a domestic and clean energy 

source that can renew itself, consists of energy sources such as solar, wind, hydraulic, geothermal, biomass, hydrogen 

and tides. The fact that renewable energy is an important source of energy in ensuring sustainable economic 

development and growth, by reducing the damage to the environment and reducing foreign dependence on energy since 

it is not imported, has enabled countries to turn to renewable energy. Especially in recent years, studies examining the 

relationship of renewable energy, which is an important research topic, with the economy, and in particular with 

economic growth, have increased. The aim of the study is to examine the effect of renewable energy on economic 

growth. In this context, the effect of renewable energy on economic growth for G20 countries in the period of 2010-

2019 was tested with the system GMM method, which is one of the dynamic panel data methods. The number of 

patents and export variables were also included as control variables in the study. According to the findings obtained 

from the system GMM analysis, the effect of renewable energy, number of patents and exports on economic growth is 

significant and positive. The increase in renewable energy increases economic growth in G20 countries. On the other 

hand, it has been revealed that increase in the number of patents and the exports which are control variables, also 

increase economic growth.  
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AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİNE DAİR BİR İNCELEME 

 

Mehmet BÖLÜKBAŞ,  Mehtap TARHAN BÖLÜKBAŞ 

 

 

 

Özet 

Avrupa Birliği uzunca bir süreden beri iklim değişikliğine yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte ve 

yenilenebilir enerji, sera gazı azaltımı, sürdürülebilir kalkınma ve verimli kaynak kullanımı gibi konularda önemli 

politikalar geliştirmektedir. 2019 yılında ortaya çıkarılan ve 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamayı 

amaçlayan Avrupa Yeşil Mutabakatı da bu kapsamda oldukça yeni ve önemli bir gelişmedir. Hem iklim krizinin 

etkilerini azaltmaya yönelik hazırlanan, hem de sürdürülebilir bir ekonomik yapı için ekonomideki dönüşüm programını 

kapsayan Avrupa Yeşil Mutabakatı pek çok hedefi barındırmaktadır. Söz konusu mutabakat, bir yandan birlik 

ülkelerine yönelik sürdürülebilir çevre politikası ve etkili ekonomik dönüşüm mekanizmalarına odaklanırken, birlik 

ülkeleri dışındaki ülkeler ile ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerin düzenlenmesine dair konuları da içermektedir. Bu 

açıdan bakıldığında Avrupa Yeşil Mutabakatının Avrupa Birliği ile önemli bir ekonomik ilişkiye sahip olan Türkiye 

için de önemli olduğu düşünülebilir. Bu kapsamda çalışmada Avrupa Yeşil Mutabakatı tanıtılarak, mutabakatın birlik 

ülkelerine ve diğer ülkelere getirdiklerine değinilmekte ve Avrupa Yeşil Mutabakatının Türkiye için önemi üzerinde 

durulmaktadır. Çalışmada aynı zamanda söz konusu mutabakatın Türkiye ekonomisine olası etkilerine de yer 

verilmektedir.  
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THE EUROPEAN GREEN DEAL AND EXAMINATION OF IMPORTANCE FOR 

TURKEY 
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Abstract 

The European Union has been resolutely continuing its fight against climate change for a long time and develops 

important policies on issues such as renewable energy, greenhouse gas reduction, sustainable development and efficient 

use of resources. The European Green Deal, which was launched in 2019 and aims to zero greenhouse gas emissions by 

2050, is a fairly new and important development in this context. The European Green Deal, which is prepared both to 

reduce the effects of the climate crisis and covers the transformation program in the economy for a sustainable 

economic structure, contains many goals. While the mentioned agreement focuses on sustainable environmental policy 

and effective economic transformation mechanisms for the countries of the union, it also includes issues related to the 

regulation of economic, commercial and political relations with countries outside the union. From this point of view, it 

can be thought that the European Green Deal is also important for Turkey, which has an important economic 

relationship with the European Union. In this context, the study introduces the European Green Deal, mentions what it 

brings to the union countries and other countries, and focuses on the importance of the European Green Deal for 

Turkey. The study also includes the possible effects of the said agreement on the Turkish economy. 
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ÇEVRE KANUNU’NA GÖRE ÇEVREYİ KİRLETENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 

 

Gökçe CANARSLAN 

 

 

 

Özet 

Çevre, tüm canlıların yaşamlarını sürdürdükleri, etkileşimde bulundukları fiziksel, sosyal, ekonomik, biyolojik ve 

kültürel ortamıdır.  Çevrenin korunmasına ilişkin hükümler 11.08.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre 

Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanunun amacı, sadece insanların değil hayvanlar ve bitkilerle birlikte tüm canlıların ortak 

varlığı olan çevrenin zararlı etkenlere karşı korunması gerekliliğinde yatmaktadır. Kanunda çevre kirliliği, çevrede 

oluşan, insanların, hayvanların, bitkilerin sağlığını, çevresel ve ekolojik dengeleri bozma ihtimalini taşıyan olumsuz 

etkiler ifadesiyle açıklanmıştır. Bu olumsuz etkileri doğuracak fiilleri işleyen kişilerin cezai ve idari sorumluluklarının 

yanında çalışmanın konusunu oluşturan hukuki sorumlulukları da Çevre Kanunu’nda yer almaktadır. “Kirletenin 

sorumluluğu” kenar başlığıyla düzenlenen Çevre Kanunu md.28’de çevreyi kirletenler veya ona zarar verenler kişilerin, 

bu fiillerinin sebep olduğu kirlilikten ve bozulmadan meydana gelen zararları, kusur şartı aranmasına gerek kalmaksızın 

sorumlu olacakları belirtilmektedir. Hükmün kusur şartının aranmadığına ilişkin ifadesi, tazmin edilecek zararın, 

kusursuz sorumluluk esaslarına göre değerlendirileceğini ortaya koymaktadır. Tazmin talepleri, zarar gören kişinin 

zararı ve tazminattan sorumlu olanı öğrenmesinden itibaren beş yılda zamanaşımına uğramaktadır. 
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THE LIABILITY OF THE POLLUTER UNDER THE LAW ON THE ENVIRONMENT 

 

Gökçe CANARSLAN 

 

 

 

Abstract 

The environment is the physical, social, economic, biological and cultural surroundings in which all living things live 

and interact. Provisions on environmental protection are provided under the Law on the Environment numbered 2872 

and entered into force on 11 August 1983. The purpose of the Law lies in the necessity of protecting the environment, 

which is the common existence of not only human beings but also animals and plants, as well as all living things, 

against harmful factors. In the Law, environmental pollution is explained with the expression of negative effects that 

occur in the environment, which are likely to disrupt the health of humans, animals, plants, and environmental and 

ecological balances. In addition to the criminal and administrative liabilities of those who commit acts that will cause 

these negative effects, the legal liabilities that constitute the subject of the study are also included in the Law on the 

Environment. In Article 28 of the Law on the Environment, which is entitled as "Liability of the polluter", it is stated 

that those who pollute or harm the environment will be liable for the damages caused by the pollution and deterioration 

caused by these acts, regardless of their culpability. The wording of the provision stating that the culpability 

requirement shall not apply, reveals that the damage to be compensated will be evaluated according to the principles of 

strict liability. Compensation claims are time-barred in five years from the date on which the injured person becomes 

aware of the damage and who is liable for the compensation. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMALARININ SERMAYE YAPISINA ETKİSİ: 

BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 

Özlem KUTLU FURTUNA*,  Gultakın GAHRAMANOVA** 

 

 

 

Özet 
İklim değişikliği son yıllarda ülkeleri, işletmeleri ve insanları etkileyen ve hayati önem kazanan bir unsur olarak kabul 

edilmektedir. Bu konuyla ilgili tüm tutumlar, küresel ısınmanın sorun oluşturup oluşturmayacağı yönünden, zararları 

azaltmak için ne yapılması gerektiği yönüne doğru kaymıştır. Karbon Saydamlık Projesi (CDP), iklim değişikliğine 

ilişkin kurum bilgilerinin şeffaf şekilde açıklandığı, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik hedeflere ilişkin 

raporlama yapılmasını teşvik eden bir platformdur. Türkiye’de Karbon Saydamlık Projesi (CDP) açıklamalarının 

firmaların finansal verileri üzerindeki etkisinin araştırıldığı az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışma, var olan araştırma 

boşluğundan ve Karbon Saydamlık Projesi'ne gönüllü katılımın finansal sonuçlarını değerlendirmeye yönelik artan 

ilgiden yola çıkılarak yapılmıştır. Çalışmada, BİST imalat sektöründe faaliyet gösteren ve CDP’ye gönüllü olarak yanıt 

veren ve vermeyen 67 firmanın 2016 ve 2020 yılları arasındaki yıllık verileri kullanılarak, CDP raporlamasının 

firmaların finansal kaldıraç oranına ve uzun vadeli borçlanma düzeyine etkisi panel veri analizi yöntemi kullanılarak 

araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren ve CDP’ye yanıt veren 

firmaların gönüllü karbon saydamlık projesi açıklamalarının finansal kaldıraç üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamakla 

birlikte, uzun vadeli borçlanma düzeyine azaltıcı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, firmaların yatırım 

karlılığının artması uzun vadeli borçlanma üzerinde olumsuz etkiye sahipken, firmaların varlık büyüklüklerinin 

artmasının finansal kaldıracı olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları, ilgili dönemde 

firmaların CDP’ye yanıt vermesinin ve raporlama yapmasının sermaye yapısı üzerinde etkisinin olduğunu 

göstermektedir. 
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EFFECT OF CLIMATE CHANGE DISCLOSURES ON CAPITAL STRUCTURE: 

EVIDENCE FROM BIST MANUFACTURING INDUSTRY 

 

Özlem KUTLU FURTUNA*,  Gultakin GAHRAMANOVA** 

 

 

 

Abstract 
Climate change has been accepted as a vital factor affecting countries, businesses, and people in recent years. All 

attitudes on this issue have shifted from the aspect of whether global warming will pose a problem to what should be 

done to reduce the damages. The Carbon Disclosure Project (CDP) is a platform that transparently discloses corporate 

information on climate change and encourages reporting on targets for reducing greenhouse gas emissions. There are 

few studies investigating the effect of Carbon Disclosure Project (CDP) disclosures on companies' financial data in 

Turkey. This study is based on the existing research gap and the growing interest in evaluating the financial results of 

voluntary participation in the Carbon Disclosure Project. In the study, the effect of CDP reporting on the financial 

leverage ratio and long-term borrowing level of the companies was investigated by using panel data analysis method, 

using the annual data of 67 companies operating in the BIST manufacturing sector and voluntarily responding or not 

responding to the CDP between 2016 and 2020. According to the results obtained from the study; Voluntary carbon 

transparency project disclosures of companies operating in the manufacturing sector and responding to CDP, although it 

does not have a significant effect on financial leverage, it has been concluded that it has a reducing effect on the level of 

long-term borrowing. In addition, it has been concluded that the increase in the investment profitability of the firms has 

a negative effect on the long-term borrowing, while the increase in the asset size of the firms has a positive effect on the 

financial leverage. The results of the research show that the companies' response to CDP and reporting in the relevant 

period have an impact on their capital structure. 
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ÇEVRENİN KASTEN VEYA TAKSİRLE KİRLETİLMESİ SUÇLARI (TCK M.181-182) 

 

Yağmur Ekim YILMAZ* 

 

 

 

Özet 
1982 Anayasası, çevre hakkının hukukumuza girmesini sağlayan önemli bir mihenk taşı olmuştur.  Anayasa’nın ‘Temel 

Haklar ve Ödevler’ başlıklı 2. kısmındaki ‘Sağlık, çevre ve konut’ şeklindeki 8. başlığında yer alan “Sağlık hizmetleri ve 

çevrenin korunması” başlıklı 56. maddesi; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi 

geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” demektedir. 

Avrupa Birliği Konseyi, AB ülkelerinde uygulanmak üzere 27 Ocak 2003 tarihli ve 2003/80/JHA sayılı “Çevrenin Ceza 

Hukuku Yoluyla Korunması Hakkında Yönerge”si ile çevrenin korunması konusunda idari tedbir ve yaptırımlar 

yanında cezaların da öngörülmesini benimsemiştir. Bu gelişmelerle uyumlu olarak 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe 

giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile ‘Çevreye Karşı Suçlar’ kısmında bir başlık altında toplanmış şekilde ‘dört 

özgün çevre suçu’ tanımlanmıştır. Yeşil kalkınmanın sağlanması ve çevre politikalarının hayata geçirilmesinde, çevreye 

karşı suçların önemi yadsınamaz. Ceza hukuku alanında çevre hakkının korunmasının sınırları ve etkililiği, çevreyi 

tehdit eden fiillerin gerçekleştirilmesini engellemede belirgin bir rol oynamaktadır.  Bu çalışmada, kasten işlenebilir hali 

5237 Sayılı TCK m. 181’de ve taksirle işlenebilen hali TCK m. 182’de düzenlenmiş olan çevrenin kasten kirletilmesi 

suçu ve çevrenin taksirle kirletilmesi suçu incelenecektir.  
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THE CRIMES OF ‘INTENTIONAL POLLUTION OF THE ENVIRONMENT’ (TCC ART. 

181) AND ‘POLLUTION OF THE ENVIRONMENT DUE TO RECKLESSNESS’ (TCC 

ART. 182) 

 

Yağmur Ekim YILMAZ* 

 

 

 
ABSTRACT 
The 1982 Constitution has been an important touchstone that ensures the right to the environment to be included in our 

law. Article 56 titled "Health services and protection of the environment", which is  in the 8th title of "Health, the 

environment and housing" and in the 2nd part of the Constitution titled "Fundamental Rights and Duties", determines 

that, ‘Everyone has the right to live in a healthy and balanced environment. It is the duty of the State and citizens to 

improve the natural environment, to protect the environmental health and to prevent environmental pollution.’ The 

Council of the European Union adopted the "Directive on the Protection of the Environment through Criminal Law" 

dated January 27, 2003 and numbered 2003/80/JHA, to be implemented in EU countries, and the provisions of penalties 

as well as administrative measures and sanctions for the protection of the environment. In line with these developments, 

with the Turkish Penal Code No. 5237, which entered into force on 1 June 2005, "four unique environmental crimes" 

were defined in the "Crimes Against Environment" section. The importance of crimes against the environment cannot 

be denied in the provision of green development and the implementation of environmental policies. The limits and 

effectiveness of the protection of the right to the environment in the field of criminal law play a prominent role in 

preventing the realization of acts that threaten the environment. In this study, ‘Intentional Pollution of the Environment’ 

(TCC Art. 181) and ‘Pollution of the Environment due to Recklessness’ (TCC Art. 182), will be examined. 
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SOREN KIERKEGAARD’IN HRİSTİYANLIK ÜZERİNE ELEŞTİRİSİ 

(DİNSEL YOZLAŞMA) 

 

Sinan ABONOZ* 

 

 

 

Özet 
Bu çalışmanın amacı, Soren Kierkegaard felsefesinde var olan Hristiyanlık inanç sistemini sorgulamak, inancın nasıl 

temellere dayandırıldığı ve Tanrı-birey arasındaki bağın nasıl koptuğunu ele almaktadır. Bu çalışma sadece Hristiyanlık 

dinini ele alacak bir konu değildir, temel sorun diğer dinlerinde problemi olan, “Nasıl inanmalıyım?” sorusuna verilecek 

cevabı da içeren bir çalışma olmasıdır. Bu bağlamda bireyler doğar doğmaz belirli bir dine, çevreye ve oradaki 

psikolojik süreçlere maruz kalır. Bunun sonucunda da kendi olmak yerine başkalarının problemleri, dertleri üzerinden 

düşüncelere dalarak kendini unutur. Bu unutuş öyle bir şeydir ki sadece taklide dayanan ve bireyin kendini hiçbir zaman 

bulamadığı süreçler bütününü oluşturur. Bir şeylere inanır, fakat o inandığı varlık hakkında bir şeyler bilmez, anlamaz, 

hissetmez… Sadece ona verilmiş olanı alır ve ölene kadar böylece devam eder. Kierkegaard felsefesinde böyle bir 

varoluşun hiçbir anlamı yoktur. Çünkü birey tek olmalı, sorgulamalı ve kendi üzerinden düşünceler kurarak Tanrı’nın 

varlığını anlamalıdır. Ama birey baştan itibaren kendisini tanımadığı için böyle bir sorumluluğu da alamaz. Nedeni 

açıktır. Korkaklıktır, sorumluluk almaktan kaçar. İşte bu noktada Kierkegaard’ın felsefesi, varoluşçuluğu, dini anlamada 

sorgulayıcı oluşu bireylere doğrular üzerine bir açık kapı sunar. Ama ne var ki bireylerin dini kullanmaları, din 

üzerinden kazanç sağlamaları, ya da gösterişli inşalar yapmaları, din adamlarını sayısını arttırmaları, ama bireyin içinde 

gerçekleşmeyen o hissin anlamsızlığı her zaman tartışmaya açık bir konu olmuştur. Bu doğrultuda denebilir ki 

Kierkegaard “Nasıl inanmalıyım?”, “Tanrı ile nasıl iletişim kurabilirim?”, ya da “Tanrı ile bir bağım olması için 

nesnelere mi ihtiyacım var?” sorularına açıklık getirir. Ona göre inanç bireyin sadece içinde oluşacak ve bir sisteme 

bağlı olmayacak şekilde gelişecek bir süreç olmalıdır. Fakat bireyler bunu her zaman dışarıda aramış, bulmak istemiş 

ama bulamamıştır. Bu açıdan bir şeyleri değiştirmek her zaman zor olmuştur. 
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SOREN KIERKEGAARD'S CRITICISM ON CHRISTIANITY 

(RELIGIOUS CORRUPTION) 

 
Sinan ABONOZ* 

 

 

 

Abstract 
The aim of this study is to question the Christian belief system that exists in the philosophy of Soren Kierkegaard, how 

the belief is based on the foundations and how the bond between God and the individual is broken. This study is not just 

about Christianity, the main problem is the problem of other religions, “How should I believe?” It is a study that 

includes the answer to the question. In this context, individuals are exposed to a certain religion, environment and 

psychological processes as soon as they are born. As a result, instead of being himself, he forgets himself by 

contemplating the problems and problems of others. This forgetting is such that it constitutes the whole of processes 

that are based only on imitation and in which the individual can never find himself. He believes in something, but he 

does not know, understand, or feel anything about the entity he believes in… He just takes what has been given to him 

and continues like this until he dies. Such an existence has no meaning in Kierkegaardian philosophy. Because the 

individual should be single, question and understand the existence of God by thinking over himself. But since the 

individual does not know himself from the beginning, he cannot take such a responsibility. The reason is clear. He 

avoids responsibility. At this point, Kierkegaard's philosophy, existentialism, and questioning in understanding religion 

offer individuals an open door on the truth. However, the use of religion by individuals, making profits from religion, or 

making ostentatious constructions, increasing the number of clergy, but the meaninglessness of that feeling that does 

not occur within the individual has always been an open subject for discussion. In this direction, it can be said that 

Kierkegaard “How should I believe?”, “How can I communicate with God?” or “Do I need objects to have a connection 

with God?” clarifies the questions. According to him, belief should be a process that will occur only within the 

individual and develop in a way that is not dependent on a system. But individuals have always sought it outside, 

wanted to find it, but could not find it. It has always been difficult to change things in this respect. 
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MODERN BÜTÇELEME ANLAYIŞI BAĞLAMINDA BİYOEKONOMİYE BAKIŞ 

 

Serkan IŞIK* 

 

 

 

Özet 
Sanayileşme ve sonrasında yaşanan küreselleşme süreci ile birlikte, üretim ve yaşam biçimlerinin hızlı değişimi sonrası 

yaşanan çevre sorunlarının olumsuz etkileri tüm dünyada güçlü bir şekilde hissedilmektedir. Bu nedenle hem yerel hem 

uluslararası kuruluşlar, söz konusu sorunların çözümü için kapsamlı çalışmalar yapmaktadırlar. Pek çok bilimsel alanda 

bu yönde çalışmalar yapılırken, sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde maliye alanında da çevre sorunları ile ilgili 

çalışmaların sayısı son yıllarda gittikçe artmaktadır. Hem çevre vergileri gibi kamu gelirleri boyutuyla, hem de çok 

boyutlu kamu harcamaları araçlarıyla çevre sorunlarına çözüm üretim politikaları oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu 

bağlamda son yıllarda söz konusu mali politikaları bir arada gerçekleştirmeyle ilgili yeşil bütçeleme kavramı öne 

çıkmaktadır. Çevresel sorunların giderilmesi için kamu gelir ve giderleri araçlarının kullanımı önemli etkilere sahiptir. 

Bu etkiler doğrudan olabildiği gibi dolaylı etkiler de olabilmektedir. Yeşil bütçeleme anlayışı oldukça kapsamlı iken bir 

boyutuyla doğal kaynakların etkin yönetimi konusuna da odaklanmaktadır. Dolayısıyla biyoekonomi de yeşil 

bütçelemenin kapsamındaki çalışma alanlarından biri olmuştur. Araştırma alanı yıllar içinde gittikçe genişleyen 

biyoekonominin disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Biyoekonomi tarım, tekstil, enerji gibi pek 

çok sektörle yakından ilişkilidir. Biyoekonomiyi araştıran çeşitli disiplinler arasında doğa ve mühendislik bilimleri en 

merkezi rolü üstlenmektedir ancak kamu ekonomisi de önemli bir bileşendir. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı 

çerçevesinde yeşil bütçe araçlarının etkin kullanımı, gider ve gelir politikalarının biyoekonomi gibi çevresel sorunların 

azaltılmasında kullanımının sağlanması yönünde kararlar alınmıştır. Türkiye’nin de biyoekonomi stratejisinin 

hazırlığıyla ilgili çalışmaların sürmekte olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada; yeşil bütçeleme ilkeleri bağlamında 

biyoekonominin özellikleri ve önemi ortaya konarak maliyenin en önemli konularından bütçeyle ilişkisi ortaya 

konmaya çalışılacaktır. Ayrıca biyoekonomi uygulamalarının bütçelerde nasıl yer aldığı ile ilgili ülke örnekleri 

incelenerek ülkemizde bu yönde yapılması gerekli çalışmalarla ilgili öneriler geliştirilecektir.  
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OVERVIEW OF BIOECONOMIC IN THE CONTEXT OF  

MODERN BUDGETING APPROACH 
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Abstract 
With the industrialization and the globalization process after it, the negative effects of the environmental problems 

experienced after the rapid change in production and lifestyles are strongly felt all over the world. For this reason, both 

local and international organizations carry out extensive studies for the solution of these problems. While studies are 

carried out in this direction in many scientific fields, the number of studies on environmental problems in the field of 

finance within the framework of the principle of sustainable development has been increasing in recent years. It is tried 

to create solution production policies for environmental problems both with the dimension of public revenues such as 

environmental taxes and with multidimensional public expenditure instruments. In this context, the concept of green 

budgeting, which is related to the realization of these financial policies together, has come to the fore in recent years. 

The use of public revenue and expenditure instruments has important effects in order to eliminate environmental 

problems. These effects can be direct as well as indirect effects. While the green budgeting approach is quite 

comprehensive, it also focuses on the effective management of natural resources. Therefore, bioeconomy has been one 

of the fields of study within the scope of green budgeting. Bioeconomy, whose research area has been expanding over 

the years, needs to be handled with an interdisciplinary approach. Bioeconomy is closely related to many sectors such 

as agriculture, textile and energy. Among the various disciplines that study bioeconomics, the natural and engineering 

sciences play the most central role, but public economics is also an important component. Within the framework of the 

European Green Deal, decisions were taken to ensure the effective use of green budget instruments and the use of 

expenditure and income policies to reduce environmental problems such as bioeconomy. It is known that studies on the 

preparation of Turkey's bioeconomy strategy are ongoing. In this study; In the context of green budgeting principles, the 

characteristics and importance of bioeconomy will be explained and its relationship with the public budget, one of the 

most important issues of public finance, will be tried to be revealed. In addition, country examples regarding how 

bioeconomy practices are included in the public budgets will be examined and suggestions will be developed for the 

studies that should be done in this direction in our country. 
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YEŞİL TURİZM KONULU ULUSLARARASI ÇALIŞMALARIN OTUZ YILI: 

BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ 

 

Vedat YİĞİTOĞLU 

 

 

 

Özet 

Dünyanın en büyük endüstrilerinden biri olan turizm, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın başlıca unsurlarından 

biri olarak kabul edilmektedir. Turizmin sürdürülebilirlik çabalarına hizmet eden yaklaşımların başında ise yeşil turizm 

gelmektedir. Özellikle çevresel konuların ön plana çıktığı son yıllarda yeşil turizm anlayışı daha önemli hale gelmiştir.  

Bu bağlamda araştırmanın amacı, yeşil turizm konusunda uluslararası alanda yapılmış bilimsel çalışmaların incelenmesi 

olmuştur. Araştırma kapsamını 1991-2021 yıllarını kapsayan 30 yıllık dönemde Web of Science (WoS) veri tabanında 

“green tourism” konusunda yapılmış toplam 1.448 İngilizce makale oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde 

Microsoft Excel ve VOSviewer programları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yeşil turizm konusunda yapılmış 

çalışma sayısında özellikle son beş yılda sürekli ve çok belirgin bir artış meydana gelmiştir. Öyle ki bu dönemde 

yapılmış çalışmalar, toplam çalışmaların %60’ından fazlasını oluşturmuştur. Yayımcı bakımından bir inceleme 

yapıldığında Sustainability (126 makale) ve Journal of Sustainable Tourism (92 makale) dergilerinin ön plana çıktığı 

belirlenmiştir. Ülkeler bakımından yapılan değerlendirmede ise en fazla makalenin sırasıyla ABD (225), Çin Halk 

Cumhuriyeti (224), Avustralya (134), İngiltere (131) ve İspanya (92) yapıldığı tespit edilmiştir. Türkiye, bu sıralamada 

47 makale ile en fazla çalışma yapılan 10. ülke olmuştur. Anahtar kelimeler üzerinden yapılan analizde ise beklendiği 

gibi turizm, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm kavramlarının en fazla kullanıldığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte 

anahtar kelimeler içinde turizm türü olarak eko turizm ve kırsal turizm, işletme türü olarak otellerin, kuramsal yapı 

olarak ise planlı davranış teorisinin ön plana çıktığı görülmüştür. Bu sonuçlar yeşil turizm konusunun son yıllarda ve 

özellikle gelişmiş ülkelerde popüler bir araştırma konusu olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen çalışma sonuçlarının 

genel olarak yeşil turizm konusunda geçmiş, mevcut durum, eğilimler ve gelecekteki yönelimleri incelemek isteyen 

araştırmacılar için başlıca referanslardan biri olması beklenmektedir. 
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THIRTY YEARS OF INTERNATIONAL LITERATURE ON GREEN TOURISM:  

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS 

 

Vedat YİĞİTOĞLU 

 

 

 

Abstract 
Tourism, one of the largest industries in the world, is also considered one of the main tools of sustainable development. 

Green tourism is an essential approach that supports sustainability efforts in tourism. Especially, when environmental 

issues have come to the fore, the notion of green tourism has become more important. In this context, the aim of the 

research became to examine the scientific studies in the international literature on green tourism. The scope of the 

research consists of a total of 1,448 English articles on “green tourism” in the Web of Science (WoS) database over the 

30-year period covering the years 1991-2021. Microsoft Excel and VOSviewer were used in the data analysis process. 

According to the results obtained, there has been a continuous and very significant increase in the number of studies on 

green tourism, especially in the last five years. So much so that the studies conducted during this period constituted 

more than 60% of the total studies. When a review was made in terms of publishers, it was determined that 

Sustainability (126 articles) and Journal of Sustainable Tourism (92 articles) came to the fore. In the evaluation made in 

terms of countries, it was determined that the USA (225), People's Republic of China (224), Australia (134), England 

(131) and Spain (92) wrote the most articles, respectively. Turkey was the 10th country with the highest number of 

studies with 47 articles in this ranking. In the analysis made on the keywords, it was understood that the concepts of 

tourism, sustainability and sustainable tourism were used the most, as expected. However, it has been seen that eco-

tourism and rural tourism as a type of tourism; hotels as a type of business, and planned behavior theory as a theoretical 

structure among the keywords. These results reveal that the subject of green tourism has been a popular research topic 

in recent years and especially in developed countries. Overall, the results of this study are expected to be one of the 

primary references for researchers who want to examine the past, current situation, trends, and future directions about 

green tourism. 
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HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME 

 

Serkan AĞILLI* 

 

 

 

Özet 
İlk olarak 19. yüzyılın başlangıcında Fransa’da ortaya çıkan ve Almanya’da gelişim gösteren hukuksal koruma 

sigortasının ana fikrini, hukuki sorunlarla karşılaşma durumlarında kişilere yardımda bulunma ve kişileri koruma altına 

alma düşünceleri oluşturmaktadır. Avrupa’da 19. yüzyılda doğup gelişen hukuksal koruma sigortasının Türkiye’de söz 

edilmeye başlanması 20. yüzyıla denk gelmektedir. Hukuksal koruma sigortası, yoksul veya zengin fark etmeksizin her 

kesimden bireyin hakkını korumayı kolaylaştıracak, hak talebinde bulunmayı teşvik edecek, hak arama eşitliği 

sağlayacak bir sigorta türüdür. Bu manada hukuksal koruma sigortasının toplumdaki bireylerin haklarını koruma amaçlı 

kamu hizmeti sağladığı ifade edilebilir. Kapsamı ise oldukça geniştir, motorlu araca bağlı hukuksal koruma, taşınmaz 

mala bağlı hukuksal koruma, kişi-aile hukuksal koruması şeklinde farklı alanlarda koruma sağlamaktadır. Hukuksal 

koruma sigortası toplumdaki dar gelirli, orta gelirli veya varlıklı olmak fark etmeksizin her kesimi kapsaması, her 

alanda hukuksal koruma sağlaması ve bir hak arama, hak koruma dahası insan haklarına dair geniş bir yelpazesi 

bulunmasına rağmen Türkiye’de çok üzerinde durulmamaktadır ve üzerine yapılan çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Bu 

çalışmanın amacı da hukuksal koruma sigortasının ne olduğunu ve Türkiye’deki durumunu analiz etmek 

oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, hukuksal koruma sigortası ile ilgili yapılan çalışmalar incelenerek bir derleme 

çalışması yürütülecektir. Türkiye’deki hukuksal koruma sigortasının kullanım durumu veya kullanılmasına engel olan 

şartlar tartışılacak dahası hukuksal koruma sigortasının mevcut durumu ortaya konulacaktır.  
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EVALUATION ON LEGAL PROTECTION INSURANCE 

 

Serkan AĞILLI* 

 

 

 

Abstract 
The main idea of legal protection insurance, which first emerged in France at the beginning of the 19th century and 

developed in Germany, is the ideas of helping people in case of legal problems and protecting people. Legal protection 

insurance, which was born and developed in Europe in the 19th century, began to be mentioned in Turkey in the 20th 

century. Legal protection insurance is a type of insurance that will encourage claiming rights of, provide equality rights 

of, facilitate the protection of the rights of individuals from all walks of life, regardless of whether they are poor or rich. 

In this sense, it can be stated that legal protection insurance provides public service to protect the rights of individuals in 

the society. Its scope is quite wide, legal protection related to motor vehicle, legal protection related to immovable 

property, It provides protection in different areas in the form of person-family legal protection. Although legal 

protection insurance covers all segments of the society regardless of being low-income, middle-income or wealthy, 

provides legal protection in all areas, and has a wide range of rights to seek, protect and moreover human rights, it is not 

emphasized much in Turkey and studies on it are quite limited. The aim of this study is to analyze what legal protection 

insurance is and its situation in Turkey. In this direction, a compilation study will be carried out by examining the 

studies on legal protection insurance. The status of use of legal protection insurance in Turkey or the conditions that 

prevent its use will be discussed, and moreover, the current status of legal protection insurance will be revealed.  
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TÜRKİYE’DE YEŞİL KALKINMADA YEŞİL FİNANSMAN ARAÇLARI: BANKALARIN 

ROLÜ VE ÖNEMİ 

 

Ayşegül ERTUĞRUL AYRANCI*,  Gizem ARI** 
 

 

 

Özet 

Dünyanın etkisinin çokça hissedildiği iklim değişikliği karşısında yaşadığı belirsizlikle tehdit altında olduğu bir 

gerçektir. Bu tehdit ekonomik, politik, sosyal, hukuki ve birçok alanda birtakım düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu da 

zaman içerisinde göstermiştir. Buna yönelik Paris İklim Anlaşması ile hemen hemen tüm dünya ülkeleri karbon 

emisyonlarını önümüzdeki yaklaşık otuz yıllık süreçte sıfırlamayı taahhüt etmiş̧ durumda olduğu da bilinmektedir. Buna 

bağlı olarak çevre ve çevreciliğin iyileştirilip korunması konusunda birçok sektörün faaliyet alanlarını oluşturduğu ve 

oluşturmaya devam ettiği gözlemlenmiştir. Bahsedilen sektörlerden biri de ekonomik kaynak aracısı bankalar olmuştur. 

Bankacılık direkt olarak çevre kirliliği yaratan araçlar sunmamaktadır fakat bankaların çevreye zarar veren kuruluşlara 

hizmet sağladığı gerçeği mevcuttur. Bu noktada bankalar küresel iklim tehdidinin etkilerinin azalmasına yönelik “yeşil 

bankacılık” kavramını ön sürmüştür. Yeşil bankacılık doğal kaynakların kullanımını azaltmak ve karbon salınımını 

azaltmaya yönelik yatırım teşviklerinin sunulmasını amaçlayan, yatırımcıların iklim değişikliğine olumsuz etki 

gösterecek uygulamaları olabildiğince azaltılmasını sağlamaya dönük araçlar sunan bankacılık olarak 

tanımlanabilmektedir. Türkiye’de bu konuya verilen önem yeşil dönüşümün genel stratejisi ve adımları Temmuz 

2021’de yayımlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” ile belirlenmiştir. Bu planda yeşil bankacılık konusu da yer 

almaktadır. Yeşil bankacılık ile yatırımcıların farklı yatırım alanlarının uyum ve sürdürülebilirlik içerisinde 

faaliyetlerini sürdürmesi önem arz etmektedir. Günümüzde yeşil fonlar ile yeşil tahviller, karbon piyasası araçları gibi 

yeşil finansman türevleri de piyasada kendisini göstermeye başlamıştır. Yeşil bankacılık/yeşil finansman ilişkisi 

kapsamında irdelenen bu derleme çalışmasında, Türkiye’deki yeşil bankacılığın yeşil finansman çerçevesindeki güncel 

durumunu değerlendirilip yeşil banka/finans kuruluşlarına yenilenebilir enerji yatırımları, sürdürülebilir yeşil altyapı 

finansmanı, yeşil tahviller ve benzer alanlarla ilgili birtakım önerilerde bulunup geleceğe yönelik projeksiyon sunmak 

amaçlanmaktadır. 
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GREEN FINANCE INSTRUMENTS IN GREEN DEVELOPMENT IN TURKEY: THE 

ROLE AND IMPORTANCE OF BANKS 

 

Ayşegül Ertuğrul AYRANCI*,  Gizem ARI** 

 

 

 

Abstract 

It is a fact that the world is under threat with the uncertainty it experiences in the face of climate change, the impact of 

which is felt very much. This threat has also shown over time that some regulations are needed in economic, political, 

social, legal and many areas. It is also known that with the Paris Climate Agreement, almost all the countries of the 

world have committed to zero their carbon emissions in the next thirty years. Accordingly, it has been observed that 

many sectors have formed and continue to form their fields of activity in the field of improving and protecting the 

environment and environmentalism. One of the sectors mentioned was the economic resource intermediary banks. 

Banking does not directly offer tools that cause environmental pollution, but there is the fact that banks provide services 

to organizations that harm the environment. At this point, banks put forward the concept of “green banking” to reduce 

the effects of the global climate threat. Green banking can be defined as banking that aims to provide investment 

incentives to reduce the use of natural resources and to reduce carbon emissions, and to provide instruments for 

investors to reduce practices that will have a negative impact on climate change as much as possible. The importance 

given to this issue in Turkey has been determined by the "Green Reconciliation Action Plan" published in July 2021 for 

the general strategy and steps of the green transformation. Green banking is also included in this plan. It is important 

that green banking and investors continue their activities in harmony and sustainability in different investment areas. 

Today, green finance derivatives such as green funds and green bonds and carbon market instruments have started to 

show themselves in the market. In this compilation study, which is examined within the scope of green banking/green 

financing relationship, it is aimed to evaluate the current situation of green banking in Turkey within the framework of 

green financing, and to make some suggestions to green banks/financial institutions regarding renewable energy 

investments, sustainable green infrastructure financing, green bonds and similar areas, and present a projection for the 

future. 
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ÇEVREYE DUYARLI VE ÇEVRE DOSTU DAVRANMADA ETKİLİ FAKTÖRLER:  

DOĞAYA BAĞIMLILIK VE BİYOSFERİK DEĞERLER 

 

Gülçin AKBAŞ* 

 

 

 

Özet 
Değişen iklim koşulları, küresel ısınma, temiz kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi tüm dünyayı tehdit eden 

unsurlar, doğanın korunması ve kaynakların kullanımı konusunda insanların daha dikkatli davranması gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. Dolayısıyla, insanların çevreye duyarlı ve doğa dostu davranmasında etkili olabilecek faktörlerin 

belirlenmesinin, değişen iklim koşullarıyla mücadele etmede ve riski azaltmada önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 

doğrultuda, bu araştırmanın amacı, bireyleri günlük yaşam pratiklerinde çevre dostu davranmaya ve davranmamaya iten 

faktörleri incelemek ve köyde, ilçede ve büyükşehirde yaşayan bireyler arasındaki farklılıkları ortaya koymaktır. 

Araştırmaya yaşları 24 ile 46 (Ort. = 35.03; SS = 6.10) arasında değişen 94 kadın gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların 

30’u (%31,9) büyükşehirde, 30’u (%31,9) ilçede ve 34’ü (%36,2) köyde yaşamaktadır. Katılımcılar, Çevre Dostu 

Davranışlar (örn., Kullanılmış plastik poşetleri ne sıklıkla yeniden kullanırsınız?), Biyosferik Değerler (örn., dünyaya 

saygı; diğer canlılarla uyum) ve Doğaya Bağımlılık (örn., yağmur yağmasının ekonomik gelire etkisi) ölçeklerine ek olarak 

demografik sorulara cevap vermişlerdir. Bulgular, büyükşehirde, ilçede ve köyde yaşayan katılımcıların biyosferik 

değerlerde farklılaşmadığını göstermiştir. Ancak, köyde yaşayan katılımcıların, ilçede ve büyükşehirde yaşayan 

katılımcılara göre daha fazla doğaya bağımlı olduğu ve daha çevre dostu davrandığı görülmektedir. Ayrıca, büyükşehirde 

yaşayan katılımcıların çevre dostu davranışları, biyosferik değerleriyle ilişkiliyken, köyde yaşayan katılımcıların çevre 

dostu davranışları doğaya ne kadar bağımlı olduklarıyla ilişkili olarak bulunmuştur. Tüm bulgular, çevre dostu davranmada 

bölgesel farklılıkların olabileceğine, doğaya bağımlı olanların ona en çok değer verdiğine ve çevre dostu davranışı artırma 

müdahalelerinde bu faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etmektedir. 
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FACTOR EFFECTING CARING AND ACTING PRO-ENVIRONMENTAL FRIENDLY: 

DEPENDENCY ON NATURE AND BIOSPHERIC VALUES 

 

Gülçin AKBAŞ* 
 

 

 

Abstract 
Factors that threaten the whole world, such as changing climate conditions, global warming, and shortage of clean 

resources and biodiversity, reveal the need to be more careful about protecting nature and the use of resources. Therefore, it 

is essential to determine the factors that may affect acting pro-environmental friendly to fight against changing climate 

conditions and reduce risk. Accordingly, this research aims to examine the factors that motivate individuals to act or not to 

act environmentally friendly in their daily life practices and to reveal the differences between individuals living in villages, 

towns, and metropolises. 94 women aged between 24 and 46 (M = 35.03; SD = 6.10) voluntarily participated in the study. 

30 (31.9%) of the participants live in metropolitan cities (urban), 30 (31.9%) in cities (suburban) and 34 (36.2%) in villages 

(rural). Participants were requested to answer Eco-Friendly Behaviors (e.g., how often do you reuse used plastic bags?), 

Biospheric Values (e.g., respecting the earth: harmony with other species) and Dependency on Nature (e.g., the impact of 

rain on economic income) scales and demographic questions. Results showed no difference in the biospheric values across 

participants. However, the participants living in the villages are more dependent on nature and behave more 

environmentally friendly than those living in the city and metropolitan city. Besides, while the environmentally friendly 

behaviors of the participants residing in the metropolitan area were related to their biospheric values, the environmentally 

friendly behaviors of the participants living in the village were related to how dependent they were on nature. All findings 

indicate that there may be regional differences in environmentally-friendly behavior. The more people are dependent on 

nature, the more they care for it. These factors should be considered in interventions to increase environmentally friendly 

behavior. 
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KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİN 

ÖNEMİ 

 

Muhammet KORKUTAN 

 

 

 

Özet 

21. yüzyılda ülkelerin en önemli sorunlarından birisi haline gelen çevre sorunları, sadece bir bölgeyi, milleti ya da 

ülkeyi değil; dünya üzerinde yaşayan bütün canlı hayatını tehdit etmektedir. Küresel ısınma, küresel iklim değişikliği, 

çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması, ozon tabakasının tahribatı, hava, su ve toprak kirliliği vb. ulusal ve uluslararası 

alanlarda tartışılan küresel çevre sorunları, ekonomik, sosyal ve siyasal yönü olan acil çözümler beklemektedir. Yeni 

bin yılın ilk çeyreğinde dünya ve insanlık, çok tehlikeli ve sonuçları itibariyle büyük yıkımlara sebep olabilecek bir 

felaketin eşiğine doğru yaklaşmaktadır. Günümüzde çevre sorunlarının ulaştığı boyutlar bize göstermektedir ki sorun, 

insanoğlunun karşı karşıya olduğu en önemli açmazlardan birisidir. Dünyanın ortak sorunu haline gelen çevresel 

sorunların ancak uluslararası işbirliği çerçevesinde çözülebileceği düşünülmektedir. Küreselleşen dünyada küresel 

sorunlar küresel çözümler gerektirir düşüncesi ışığında, ülkelerin sınırlarını aşan ve artık küresel bir nitelik taşıyan 

çevre sorunlarının çözümünü hedefleyen çevre programlarında, ulusların çok yönlü iş birliği ve eşgüdümü gerekli hâle 

gelmiştir. Küresel çevre sorunları dünyanın sorunudur, ortak bilinç, ortak çözüm ve ortak sorumluluk 

gerektirmektedir. Uluslararası işbirliği, çevre sorunlarının araştırılması, tanımlanması, çözüm üretilmesi ve önlenmesi 

bakımından oldukça önemlidir. Sonuç olarak küresel çevre sorunlarının çözümü için; içinde bulunduğumuz 21. 

yüzyılda ve hızla küreselleşen dünyada, devletlerin ve ulusal ve uluslararası kuruluşların küresel çevre sorunları ile ilgili 

çözümler, alternatifler ve yaptırımlar konusunda uluslararası alanda bilgi alışverişi ve şeffaf çevre programlarının 

oluşturulması, çevre programlarına yönelik gerekli ekonomik kaynakların sağlanması ve uluslararası işbirliği ve 

karşılıklı güven ortamının oluşturulması gerekmektedir.  
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IN SOLUTION OF GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL COOPERATION 

 

Muhammet KORKUTAN 

 

 

 

Abstract 

Environmental problems, which have become one of the most important problems of countries in the 21st century, are 

not only a region, nation or country; It threatens the life of all living things on earth. Global warming, global climate 

change, desertification, reduction of biological diversity, destruction of ozone layer, air, water and soil pollution etc. 

Global environmental problems, which are discussed in national and international areas, are waiting for urgent solutions 

with economic, social and political aspects. In the first quarter of the new millennium, the world and humanity are 

approaching the brink of a catastrophe that is very dangerous and can cause great destruction as a result. The extent that 

environmental problems have reached today shows us that the problem is one of the most important dilemmas faced by 

human beings. It is thought that environmental problems, which have become the common problem of the world, can 

only be solved within the framework of international cooperation. In the light of the idea that global problems require 

global solutions in a globalizing world, multi-faceted cooperation and coordination of nations has become necessary in 

environmental programs that aim to solve environmental problems that transcend the borders of countries and now have 

a global character. Global environmental problems are the problems of the world, they require common consciousness, 

common solution and common responsibility. International cooperation is very important in terms of researching, 

defining, producing solutions and preventing environmental problems. As a result, for the solution of global 

environmental problems; In the 21st century we live in and in the rapidly globalizing world, states and national and 

international organizations exchange information on solutions, alternatives and sanctions related to global 

environmental problems and create transparent environmental programs in the international arena, provide the 

necessary economic resources for environmental programs, and international cooperation and mutual trust. environment 

needs to be created. 
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İŞLETMELERİN YEŞİL BİLİŞİM STRATEJİLERİNİN AHP YÖNTEMİ İLE 

ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: BİLİŞİM İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ 

 

Cemalettin Öcal FİDANBOY 

 

 

 

Özet 
İşletmelerin çevreye ve doğal kaynaklara verdikleri zararlar, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerde birlikte inanılmaz 

boyutlara ulaşmıştır. Yeşil bilişim; işletmelerin kullandığı bilgi teknolojilerinin, bilişim kaynaklarının, tasarım ve üretim 

süreçlerinin, bilgisayar ve teknolojik ürünlerin çevreye ve doğal kaynaklara minimum zarar vermesini sağlayan bir 

teknoloji bilincidir. Bilişim sektörü işletmeleri bünyesinde, bu bilincin çevreye ve doğal kaynaklara verilen zararın en 

aza indirilmesine yönelik stratejilerle belirlenmesine ve ortaya koyulacak stratejilerin şirket prensipleri esasında 

önceliklendirilerek örgüt içinde sistematik bir şekilde yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. Bilişim sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerin gelecek öngörülerinin yeşil bilişim stratejileri temelinde oluşturması ve bu stratejilerin örgütte 

sistematik bir şekilde uygulanması gereklidir. Bu stratejiler, işletmelerin sürdürülebilir kalkınma öngörülerinin temel 

yapı taşlarından birisi niteliğindedir. Araştırmada; bilişim işletmelerinin sahip olması gereken yeşil bilişim stratejileri 

ele alınmış ve Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu analizler sırasında nitel araştırma 

yöntemleri ile bilişim işletmelerinde görev yapan üst, orta kademe yöneticiler ve çalışanların görüşleri incelenmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, bilişim işletmelerinin yeşil bilişim stratejileri oluşturmasına ve bu stratejileri 

iyileştirilmesine katkı sağlayacak bazı öneriler geliştirilmiştir.  
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PRIORITIZATION OF GREEN COMPUTING STRATEGIES OF BUSINESSES USING 

AHP METHOD: THE CASE OF IT FIRMS 

 

Cemalettin Öcal FİDANBOY 

 

 

 

Abstract 

Damages caused by businesses to environment and natural resources has reached incredible sizes with the developments 

in information technologies. Green computing is a technology awareness that ensures that the information technologies, 

information resources, design and production processes, computer and technological products used by businesses cause 

minimal damage to the environment. Within the IT sector businesses, there is a need to create this awareness with 

strategies to minimize this damage to the environment and natural resources, and to systematically disseminate these 

strategies within the organization by prioritizing them based on company principles. It is necessary for companies 

operating in the IT sector to create their future projections on the basis of green computing strategies and to implement 

these strategies in a systematic way. These strategies are one of the basic building blocks of sustainable development 

predictions of enterprises.  In this research, the green computing strategies that IT enterprises should have were 

discussed and analyzed with the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. During these analyses, the opinions of 

senior, middle-level managers and employees working in IT enterprises were examined with qualitative research 

methods. In the light of the findings obtained from the research, some suggestions have been developed that will 

contribute to the formation of green informatics strategies and improvement of these strategies. 
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DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM, DIŞ BORÇ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 

 

Sinan TOKUŞTEPE*,  Volkan BEKTAŞ** 

 

 

 

Özet 
Gelişmekte olan ülkelerde gelir düzeyinin ve dolayısıyla da tasarruf oranlarının düşük olması nedeniyle yatırımların 

finansmanı ve iktisadi büyüme için dış kaynak kullanımı ve doğrudan yabancı yatırımlar önem arz etmektedir. 

Yatırımların finansmanında dış borç kullanımı halinde, söz konusu borçların geri ödenmesinde sorun yaşamamak için 

döviz kazandırıcı alanlara yatırım yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde dış borçların, döviz kurları üzerinde olumsuz 

etkileri ortaya çıkmaktadır. Dış borç geri ödeme sorunu yaşayan ülkelerde artan döviz kurları, zamanla enflasyonun ve 

faiz oranlarının yükselmesine sebep olmaktadır. Artan faiz oranları, yatırımları azaltarak, büyüme ve istihdam üzerinde 

olumsuz etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle doğrudan yabancı yatırımlar, yatırımların finansmanında dış 

borçlanma yerine kullanılabilecek önemli bir alternatiftir. Ayrıca doğrudan yabancı yatırımlarla, istihdam artışı ve 

teknoloji transferi de sağlanabildiğinden, bu yatırımlar ekonomik büyüme ve kalkınma açısından gelişmekte olan 

ülkeler için kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla bu ülkeler, dış borç kullanımı yerine doğrudan yabancı yatırımları daha 

çok tercih etmektedirler. Ancak bu noktada eski teknolojili doğrudan yabancı yatırımların özellikle çevre ve insan 

sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri gözden kaçmamalıdır. Bu çalışmanın amacı; 22 adet gelişmekte olan ülkenin 1991-

2019 dönemindeki verilerini kullanılarak doğrudan yabancı yatırımlar ile dış borçların kişi başı GSYİH üzerindeki 

etkilerini analiz etmektir. Çalışmada öncelikle yatay kesit bağımlılık, homojenlik, birim kök ve eş bütünleşme testleri 

yapılmış daha sonra Ortak İlişkili Etkiler Ortalama Grup tahmincisi (CCEMG) yöntemi ile hem tüm panel için hem de 

tek tek ülkeler için katsayı tahminleri elde edilmiştir. Sonuçlar, tüm panel için doğrudan yabancı yatırımlar ve dış 

borçlar ile büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, tasarruf oranının düşük olduğu 

gelişmekte olan ülkelerde, yatırımların finansmanı ve dolayısıyla iktisadi büyüme için dış kaynak kullanımının önemini 

ortaya koymaktadır.  
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THE RELATIONSHIPS BETWEEN ECONOMIC GROWTH, FOREIGN DIRECT 

INVESTMENTS AND EXTERNAL DEBTS 

 

Sinan TOKUŞTEPE*,  Volkan BEKTAŞ** 

 

 

 

Abstract 
External debt and foreign direct investments are important for the financing of investments and economic growth due to 

the low savings rates in developing countries. In the case of using foreign debt in financing the investments, it is 

necessary to invest in foreign exchange-earning areas in order to avoid problems in repaying the debts. Otherwise, the 

negative effects of external debts on exchange rates will arise. Increasing exchange rates in countries with foreign debt 

repayment problems cause inflation and interest rates to rise over time. Increasing interest rates has negative effects on 

growth and employment by reducing investments. For this reason, foreign direct investments are an important 

alternative that can be used instead of foreign borrowing in financing investments. In addition, since foreign direct 

investments can provide employment opportunities and technology transfer, these investments are of critical importance 

for developing countries in terms of economic growth and development. Therefore, these countries prefer foreign direct 

investments more than the use of external debt. However, at this point, the negative effects of foreign direct investments 

with old technology, especially on the environment and human health, should not be overlooked. The aim of this study 

is to analyze the effects of foreign direct investments and foreign debt on GDP per capita using the data of 22 

developing countries for the period 1991–2019. In the study, first of all, cross-sectional dependence, homogeneity, unit 

root, and cointegration tests were performed, and then coefficient estimates were obtained for both the whole panel and 

individual countries with the Common Associated Effects Average Group estimator (CCEMG) method. The results 

show that foreign direct investments and external debt have positive impacts on economic growth for the full panel. 

These results reveal the importance of outsourcing for financing investments and thus economic growth in developing 

countries with low savings rates. 
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TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME, ENFLASYON VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

 

Yıldız ÇELİK*,  Volkan BEKTAŞ** 

 

 

 

Özet 
Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma, tüm ülkelerin temel hedeflerinden biridir. Bu hedefe ulaşabilmek için 

uygun politikaların belirlenmesinde, enflasyon ve işsizliğin ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin bilinmesi oldukça 

önem arz etmektedir. Çünkü söz konusu ilişkiler ne kadar iyi bilinirse, kaynak tahsisi o kadar etkin olacak, dolayısıyla 

da enflasyon ve işsizlikle mücadele daha başarılı olacağından, daha hızlı ve istikrarlı büyüme sağlanabilecektir. Bu 

çalışmanın amacı, Türkiye’nin 1982-2020 dönemindeki verileri kullanarak kişi başı GSYİH, enflasyon ve işsizlik 

arasındaki nedensellik ilişkisini analiz etmektir. Çalışmada öncelikle, genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi 

ile serilerin birim kök içerip içermediği araştırılmıştır. Tüm seriler, birinci fakları alındığında durağan hale gelmiştir. 

Daha sonra Johansen eş bütünleşme testi ile değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Son olarak, 

Granger nedensellik testi ile nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Nedensellik testi sonuçlarına göre; kişi başı GSYİH ile 

işsizlik ve işsizlikle enflasyon arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Ayrıca sonuçlar, kişi başı GSYİH 

ile enflasyon arasında tek yönlü bir ilişkinin varlığını göstermektedir.  
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THE RELATIONSHIPS BETWEEN ECONOMIC GROWTH, INFLATION AND 

UNEMPLOYMENT IN TURKEY 
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Abstract 
Economic growth and sustainable development are the main economic goals of all countries. So that it is very critical to 

know the relationships between inflation, unemployment and economic growth in determining the appropriate policies 

to achieve these goals. If these relations are well known, then resource allocation will be more effective, thus the fight 

against inflation and unemployment will be more successful, and faster and more stable growth will be achieved. The 

aim of this study is to analyze the causality relationships between GDP per capita, inflation and unemployment for the 

period from 1982 to 2020 in Turkey. In the study, first of all, it was investigated whether the series contains a unit root 

with the extended Dickey-Fuller (ADF) unit root test. Then, a cointegration relationship was found between the 

variables by using the Johansen cointegration test. Finally, the causality relationship was investigated with the Granger 

causality test. According to the results of the causality test; there is a two-way causality relationship between GDP per 

capita and unemployment, and between unemployment and inflation. In addition, the results show the existence of a 

one-way relationship between GDP per capita and inflation. 
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MUHASEBEDE İHTİYATLILIK İLE FİNANSAL RAPORLAMA ŞEFFAFLIĞI 

ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

Koray TUAN 

 

 

 

Özet 

İhtiyatlılık, muhasebenin temel kavramlarından birisi olmasının yanında finansal raporlamaya doğrudan etki edebilmesi 

nedeniyle akademik çalışmalarda farklı açılardan tartışılan önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Finansal 

raporların arzu edilen bir özelliği olan şeffaflık ise; son yıllarda, muhasebe skandalları sebebiyle sermaye piyasaları için 

kritik bir konu olarak görülmektedir. Bu çerçevede çalışmanın temel amacı, şirketlerde ihtiyatlı muhasebe 

uygulamalarının varlığı ile sunulan finansal raporların şeffaflık düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç 

doğrultusunda, 2007-2020 yılları arasında Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan finansal olmayan 

kuruluşlardan elde edilen 432 şirket/yıl verisi analiz edilmiştir. Araştırma modelinin bağımlı değişkeni olan finansal 

raporların şeffaflık düzeyini, şirketlerin bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından almış oldukları kamu aydınlatma 

ve şeffaflık puanı temsil etmektedir. Modelin bağımsız değişkeni olan ihtiyatlı muhasebe uygulamaların ölçülmesinde 

ise, şirketin piyasa değerinin defter değerine oranından yararlanılmıştır. Ayrıca, şirketin aktif toplamının doğal 

logaritması, kaldıraç oranı ve bağımsız denetim hizmeti aldığı denetim kuruluşunun dört büyük denetim firması olup 

olmama durumu kontrol değişkenleri olarak modele eklenmiştir. Araştırmanın bulguları, ihtiyatlı muhasebe 

uygulamalarının varlığı ile sunulan finansal raporların şeffaflık düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

olmadığına işaret etmektedir. 
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACCOUNTING 

CONSERVATISM AND FINANCIAL REPORTING TRANSPARENCY 

 

Koray TUAN 

 

 

 

Abstract 
Accounting conservatism is one of the basic concepts of accounting, and it is an important topic discussed from 

different perspectives in academic studies since it can directly affect financial reporting. In recent years, transparency 

which is a desirable feature of financial reports has been seen as a critical issue for capital markets due to accounting 

scandals. In this context, the main purpose of the study is to investigate the relationship between the existence of 

accounting conservatism practices in companies and the level of transparency of the financial reports. For this purpose, 

432 company/year data obtained from non-financial institutions included in the Borsa Istanbul Corporate Governance 

Index between 2007 and 2020 are analyzed. The level of transparency of financial reports, which is the dependent 

variable of the research model, represents the public disclosure and transparency score obtained by companies by 

independent assessment institutions. In measuring the accounting conservatism practices, which is the independent 

variable of the model, the ratio of the company's market value to its book value is used. In addition, the natural 

logarithm of the company's total assets, leverage ratio and audit firm reputation are added to the model as control 

variables. The findings of the study indicate that there is no statistically significant relationship between the existence of 

accounting conservatism practices and the level of transparency of the financial reports. 
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KENTSEL DÖNÜŞÜM, SOYLULAŞTIRMA VE TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK 

 

Sibel EZGİN AĞILLI* 

 

 

 

Özet 
Kentler zamanla yıpranan, zarara uğrayan toplumsal birimler olduğundan dolayı kentsel düzenlemelerin, planlamaların, 

dönüşümlerin yapılmasına ihtiyaç gözüyle bakılmaktadır. Bu nedenle dönem dönem farklı kentsel dönüşüm projeleri 

uygulana gelmiştir.  Bunlardan biri de kentsel dönüşümün üçüncü evresi olarak kabul edilen soylulaştırmadır. 

Literatürde burjuvalaştırma, asilleştirme, sosyal ve mekânsal yenilenme olarak da ifade edilen soylulaştırma, 1970’li ve 

1980’li yıllarda neoliberal politikalar sonucu kentlerde görülen sanayisizleşme süreciyle birlikte kentin dışında yaşayan 

orta sınıfların kent merkezlerine geliş sürecini, aynı zamanda tarihi alanlara ilgi duyan grupların merkezdeki tarihi 

evlerin bakım ve onarımını yaparak kent merkezlerinde bulunan bu tarihi bina veya evlere yerleşmesi meselesini 

açıklamaktadır. Soylulaştırma ile birlikte kent merkezlerindeki çöküntü binaların imarlarının yapılması olumlu sonuç 

doğururken, çoğu zaman gelir seviyesi düşük grupların yersiz yurtsuz kalmaları, kentte yaşamaya dair isteklerinin göz 

ardı edilmesi soylulaştırmanın olumsuz sonuçlarının olduğunu göstermektedir. Bu olumsuz sonuçlar, düşük ücretli 

işçilerin, işsizlerin, yoksulların kente ait olmadıkları hissini uyandırmakta, kent merkezlerindeki yaşamları ellerinden 

alınmakta ve yerinden edilmektedirler. Bu da önemli bir toplumsal sorun oluşturmakta ve toplumsal eşitsizliğin yeni bir 

görünüm almasına neden olmaktadır. Bu nedenle kavramsal ve kuramsal çerçevede yürütülecek olan bu derleme 

çalışmada amaç, Türkiye’deki soylulaştırmanın genel görünümlerini ortaya koymak ve soylulaştırmayı yersiz 

yurtsuzlaşma, yerinden edilme, toplumsal eşitsizlik gibi toplumsal sorunlar bağlamında tartışmaktır.   
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URBAN TRANSFORMATION, GENTRIFICATION AND SOCIAL INEQUALITY 

 

Sibel EZGİN AĞILLI* 

 

 

 

Abstract 
Since cities are social units that wear out and suffer damage over time, it is seen that urban arrangements, planning and 

transformations are needed. For this reason, different urban transformation projects have been implemented from time 

to time. One of them is gentrification, which is accepted as the third phase of urban transformation. Gentrification, 

which is also expressed as bourgeoisization, nobilitation, social and spatial renewal in the literature, along with the 

deindustrialization process seen in cities as a result of neoliberal policies in the 1970s and 1980s, it explains the arrival 

process of the middle classes living outside the city to the city centers, as well as the issue of the groups interested in 

historical areas settling in these historical houses by maintaining and repairing the historical houses in the city centers. 

While the reconstruction of the collapsed buildings in the city centers with gentrification has positive results, the fact 

that the low-income groups are often leave homeless and ignore the desire to live in the city shows that gentrification 

has negative consequences. These negative results make low-wage workers, the unemployed and the poor feel that they 

do not belong to the city, their lives in the city centers are taken from them and they are displaced. This creates an 

important social problem and causes social inequality to take a new look. For this reason, the aim of this compilation 

study, which will be carried out in a conceptual and theoretical framework, to present the general aspects of 

gentrification in Turkey and to discuss gentrification in the context of social problems such as deterritorialization, 

displacement, and social inequality. 
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OECD ÜLKELERİNDE YEŞİL BÜTÇELEME 

 

Mehmet AVCI 

 

 

 

Özet 

Dünyanın geleceği bakımından iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin azalması ve çevrenin bozulması gibi konular önemli 

bir risk olarak görülmektedir. Söz konusu risklerin giderilmesinde hükümetler hem ulusal hem de küresel düzeyde bazı 

taahhütleri yerine getirmek ile mükelleftir. Hükümet politikalarının bir yansıması olarak bütçeler, söz konusu 

taahhütlerin yerine getirilmesinde önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda son yıllarda hükümet 

bütçeleri ile çevre arasındaki ilişkinin yeşil bütçeleme ya da çevreye duyarlı bütçeleme gibi kavramlarla literatürde 

incelendiği görülmektedir. Çevre ve iklim değişikliği amaçlarını gerçekleştirmek üzere bütçe politikası araçlarının 

kullanımı yeşil bütçeleme olarak ifade edilmektedir. Yeşil bütçeleme anlayışı, bütçe ve maliye politikalarının çevresel 

etkilerini ve bunların ulusal ve uluslararası taahhütler ile uyumunu içermektedir. OECD, yeşil bütçeleme anlayışının 

gelişiminde üye ülkeler için politikalar üreterek öncü rol oynamaktadır. Bu çalışmada, 35 OECD ülkesinde ilk defa 

2020 yılında gerçekleştirilen yeşil bütçeleme uygulamaları araştırmasından elde edilen anket bulguları analiz 

edilmektedir. Elde edilen bulgulara göre yeşil bütçelemeyi uygulayan ülke sayısının 15 olduğu ve bu kapsamda vergi 

harcama gibi bütçe bileşenlerinin çevreye etkileri, çevresel fayda maliyet analizleri, karbon değerlendirmeleri, çevresel 

vergi reformları gibi araçların kullanıldığı görülmektedir. Diğer yandan uygulamanın zorlukları arasında ise yöntem 

yoksunluğu ve kaynak yetersizliği öncelikli nedenler olarak sayılmaktadır. Araştırma bulgularına göre, yeşil bütçeleme 

açısından OECD ülkelerindeki gelişmelerin heyecan verici olmasına karşın uygulamanın yaygınlaşması bakımından kat 

edilecek mesafenin çok da kısa olmadığı değerlendirmesi yapılabilir.  
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GREEN BUDGETING IN OECD COUNTRIES 

 

Mehmet AVCI 

 

 

 

Abstract 

Climate change, biodiversity loss, and environmental degradation are all seen as major threats to the world's future. 

Governments are required to achieve certain national and global commitments in order to minimize these threats. 

Budgets are seen as a key tool in meeting these obligations since they reflect government objectives. In this context, it 

can be seen that in recent years, the relationship between government budgets and the environment has been analyzed in 

the literature with concepts including green budgeting or environmentally friendly budgeting. Green budgeting is the 

use of budget policy tools to meet environmental and climate change goals. The environmental implications of budget 

and fiscal policies, as well as their accordance with national and international obligations, are part of the green 

budgeting approach. By developing policies for member countries, the OECD is a leader in the development of green 

budgeting. In this study, the survey findings from the first-ever green budgeting practices research in 35 OECD member 

countries in 2020 are analysed. Findings show that 15 nations are practicing green budgeting, and generally, 

assessments of the environmental effects of budget components such as tax and expenditure, environmental benefit-cost 

analysis, carbon assessments, and environmental tax reforms are being implemented as a green budgeting tools. On the 

other hand, lack of a method and a lack of resources are the key factors for implementation challenges. Light of the 

findings, it can be concluded that, although the developments in OECD countries in terms of green budgeting are 

encouraging, the distance to be covered in terms of extending the practice is not that short. 
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ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER VE İNSANİ GELİŞMİŞLİK YAKLAŞIMI 

 

Tuğçe ÇEVİK KILBOZ 

 

 

 

Özet 

Evlilik, birlikteliğin kurumsallaşması olarak açıklanabilmektedir. Bu kurumsallık içerisinde insanoğlunun soyunun 

sürdürülme gayesi yatmaktadır. Toplumsal ve kültürel normlar çerçevesinde kadının doğurganlığının başladığı süreç 

olarak değerlendirilmekle beraber aile kurumunun kurulması ve sürdürülmesi politik açıdan da kişilerin birlikte kontrol 

edilmesi amacı ile desteklenmektedir. Bununla beraber kız çocuklarının ailedeki konumları mutlaka 

değerlendirilmelidir. Kız çocukları ailede sağlık, eğitim, beslenme gibi olanaklardan daha az yararlanmaktadır. Bunun 

nedeni kız çocuğun ailenin imkanlarından yararlanması ailenin kaynaklarının gereksiz ve yanlış kullanımı olarak 

görülmesidir. Gereksiz ve yanlış kullanım olarak değerlendirilmesi kız çocuklarının evlendiği zaman başka bir ailenin iş 

gücüne katılacağından dolayı ayrılan kaynağın artık başka ailenin mal varlığına geçeceği düşünülmesidir. Kadın hamile 

kaldığında bile eğer erkek çocuk doğuruyor ise o haneye bereket getiren ve iyi gelin olarak görülmektedir. Hamilelikte 

başlayan erkek çocuk seçiciliğinin devamı olarak kız çocuklarının ikincil konumu daha net anlaşılmaktadır. Kız çocuk 

sahibi olmak verimsizliğin bir göstergesi olmaktadır. Bütün bunlarla beraber kız çocuğun erkenden evden ayrılması 

hanenin hem refahını arttırmaktadır (kaynak paylaşımında erkeğin daha da çok hakkının olması) hem de namusun 

korunması açısından iyi olarak değerlendirilmektedir. Mümkün olan en erken sürede evden ayrılma olgusu ile birlikte 

erken yaşta evlilik sorunu ortaya çıkmaktadır. Erken yaşta evlilik kavramını ele aldığımızda; bireyin ruhsal ve fiziksel 

gelişimini tamamlamadan yaptığı evlilikler ‘erken evlilik’ olarak tanımlanmaktadır. Çocukluk dönemi 18 yaşına kadar 

olan dönem olarak tanımlanmaktadır. Bir kişinin erişkin gibi düşünüp yaşayabilmesi için bedensel, ruhsal ve zihinsel 

olarak belirli bir olgunluğa gelmesi gerekmektedir (Çakmak, 2009). Erken yaşta evlilikler günümüzde halen problem 

olmaktadır. Erken yaşta evlilikler çocukların hayatında bir gölge olarak belirmektedir. Özellikle Türkiye’de Doğu 

Anadolu ve Güney Doğu Anadolu olarak bilinse de Doğu Karadeniz’de benzer ilişkiler göstermektedir. Erken yaşta 

evlilik sadece kız çocukları için değil erkek çocukları içinde problemlidir.  Bu çalışmada Nussbaum’un İnsani 

Gelişmişlik Yaklaşımı ile birlikte erken yaşta evliliklerin değerlendirilmesi, psikososyokültürel boyutlarının 

incelenmesini içermektedir. 
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EARLY MARRIAGES AND HUMAN DEVELOPMENT APPROACH 

 

Tuğçe ÇEVİK KILBOZ 

 

 

 

Abstract 

Marriage can be explained as the institutionalization of togetherness. Within this institutionalism lies the purpose of 

continuation of the human race. Although it is considered as the process in which women's fertility begins within the 

framework of social and cultural norms, the establishment and maintenance of the family institution is also supported 

politically with the aim of controlling people together. However, the position of girls in the family should definitely be 

evaluated. Girls benefit less from family opportunities such as health, education and nutrition. The reason for this is that 

the girl child's benefiting from the family's opportunities is seen as an unnecessary and wrong use of the family's 

resources. Evaluating it as unnecessary and misuse means that when girls get married, they will join the workforce of 

another family, and the resources allocated will now pass to the assets of another family. Even when the woman is 

pregnant, if she gives birth to a boy, she is seen as a good bride who brings blessings to the house. The secondary 

position of girls is more clearly understood as a continuation of the male child selectivity that begins during pregnancy. 

Having a daughter is an indicator of inefficiency. In addition to all these, leaving the house early for the girl increases 

the welfare of the household (male has even more right to share resources) and is considered good in terms of protecting 

the honor. With the phenomenon of leaving home as soon as possible, the problem of early marriage arises. When we 

consider the concept of early marriage; Marriages made by the individual before completing their spiritual and physical 

development are defined as 'early marriage'. Childhood is defined as the period up to the age of 18. In order for a person 

to think and live like an adult, he must reach a certain maturity physically, spiritually and mentally (Çakmak, 2009). 

Early marriages are still a problem today. Early marriages appear as a shadow in the lives of children. Although it is 

known as Eastern Anatolia and Southeastern Anatolia in Turkey, it shows similar relations in the Eastern Black Sea 

Region. Early marriage is problematic not only for girls but also for boys. In this study, the evaluation of early 

marriages together with Nussbaum's Human Development Approach includes the examination of its 

psychosociocultural dimensions. 
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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ENERJİ PİYASALARINA ETKİSİNİN ANALİZİ 

 

Levent DALYANCI 

 

 

 

Özet 

Enerji, hem ulusal ekonomiler hem de dünya ekonomisi için kritik bir üretim faktörüdür. Enerji, sadece bir üretim 

girdisi olmanın ötesinde ülkeler arasında stratejik bir araç olma özelliğine de sahiptir. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 

ulusal güvenlik tehditleri gerekçesi ile başlattığı savaş enerji piyasası üzerinde önemli etkilere yol açmıştır. Enerji 

fiyatlarındaki artış ülke ekonomileri ve dünya ekonomisi üzerinde hem enflasyon hem de sürdürülebilir ekonomik 

büyüme açısından artan risklere yol açmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Rusya-Ukrayna savaşının enerji piyasası 

üzerindeki etkilerini analiz ederek, sonraki ekonomik ve siyasi şoklar karşısında ülkelerin enerji arz güvenliğini 

sağlamaları açısından politika ve stratejiler geliştirilmesine katkı yapmaktır. 
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE RUSSIA-UKRAINE WAR ON ENERGY 

MARKETS 
 

Levent DALYANCI 

 

 

 

Abstract 

Energy is a critical production factor for both national and world economy. Energy is not only a production input, but 

also a strategic tool between countries. The war launched by Russia on the grounds of national security threats against 

Ukraine has had significant effects on the energy market. The increase in energy prices leads to increasing risks on the 

national and world economy in terms of both inflation and sustainable economic growth. The main purpose of this study 

is to analyse the effects of the Russia-Ukraine war on the energy market and to contribute to the development of 

policies and strategies in order to ensure the energy supply security of the countries in the face of subsequent economic 

and political shocks. 
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİĞERKÂMLIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN BAZI 

FAKTÖRLER 

 

Handan AKKAYA,  Cüneyt Altan ALTAY,  Ayşe DEMİRKAN 

 

 

 

Özet 

Bu araştırmamızda sosyal ve fen bilimleri öğrencilerinin diğerkâmlık açısından karşılaştırılması, yaş, cinsiyet 

değişkenleri ve medyada olumlu içerik/mesajların yer aldığı Gönül Dağı dizisinin öğrencilerin diğerkamlık düzeyine 

etkisi amaçlanmıştır. Araştırmamızda Özgecilik Ölçeği, Kişisel Bilgi Formu ve görüşme kullanılmıştır. Veriler t-Testi, 

aritmetik ortalama, SPSS 20 girilerek değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Nitel olarak betimsel analiz yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda, fen ve sosyal bilimler öğrencileri (okul türü) arasında diğerkâmlık düzeylerinde (p>0.5) anlamlı 

fark görülmemiştir. Bununla birlikte Gönül Dağı dizisini izleme, yaş ve cinsiyet durumlarının (p<0.5) diğerkâmlık 

düzeyi üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Nitel ve nicel bulguların birbirine paralel olduğu belirlenmiştir. 

Televizyonda özellikle dizilerde yer alan iyi örneklerin işlenmesi ile birlikte gençlerin diğerkâmlık düzeyinin arttığı 

tespit edilmiştir. Aile yoluyla nesiller boyu aktarılan değerlerin benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasında medyanın sahip 

olduğu gücün etkisi Gönül Dağı dizisi örneğinde görülmüştür. Bu nedenle özgecilik ve tüm etik değerleri işleyen bu tür 

program ve yapımların artarak daha fazla hedef kitleye benimsetilmesinin önemli olduğu düşünülmüştür. 
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SOME FACTORS AFFECTING HIGH SCHOOL STUDENTS’ LEVEL OF ALTRUISM 

 

Handan AKKAYA,  Cüneyt Altan ALTAY,  Ayşe DEMİRKAN 

 

 

 

Abstract 

In this research, it is aimed to compare social and science students in terms of altruism, the effects of the Gönül 

Mountain series, which includes age, gender variables and positive content/messages in the media, on the level of 

altruism of the students. Altruism Scale, Personal Information Form and interview were used in our research. Data were 

evaluated and interpreted by entering t-Test, arithmetic mean, SPSS 20. Qualitative descriptive analysis was made. 

As a result of the research, there was no significant difference in altruism levels (p>0.5) between science and social 

science students (school type). However, watching the Gönül Mountain series, age and gender (p<0.5) were found to be 

effective on the level of altruism. It was determined that the qualitative and quantitative findings were parallel to each 

other. It has been determined that the level of altruism of young people increased with the processing of good examples 

in television, especially in serials. The effect of the power of the media in the adoption and dissemination of values that 

have been passed down through the generations through the family has been seen in the example of the Gönül Mountain 

series. For this reason, it has been thought that it is important that such programs and productions that deal with altruism 

and all ethical values are increasingly adopted by more target audiences. 
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FİRMALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARI BAĞLAMINDA 

ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ 

 

Gülgönül BOZOĞLU BATI,  Özlem USMAN,  Sinem ATEŞ 

 

 

 

Özet 

Günümüzde çevresel sorunlara ilişkin uluslararası iş birlikleri ulusal bazda yapılan mevzuat değişikliklerine sebep 

olmuş ve pek çok firma tarafından da uygulamaya konmuştur. Buna rağmen ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok 

ülkede arzu edilen noktaya ulaşılamamıştır. Kamunun yanı sıra özel sektörün de sürdürülebilir kalkınmaya yönelik 

tutumu önemlidir. Ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmeleri için firma düzeyinde de sürdürülebilirlik 

etkinliğinin sağlanması gereklidir. Sürdürülebilirlik etkinliğinin sağlanması, iş yapılarının ve faaliyet şekillerinin hızla 

değiştiği günümüz şartlarında firmaların daha uzun ömürlü olmalarında da önemli bir rol oynamaktadır. Buradan 

hareketle bu çalışmada Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören firmaların, karlılık oranları girdi, sürdürülebilirlik 

performanslarını temsil eden çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) skorları ise çıktı olmak suretiyle veri zarflama analizi 

kullanılarak ilgili firmaların etkinlik değerlendirmeleri yapılmıştır. Veri zarflama analizi birden fazla girdi ve çıktıyı 

analiz edebilen doğrusal programlama tabanlı ve karar birimlerinin etkinliklerini ölçmede kullanılan çok kriterli karar 

verme tekniklerindendir. Çalışmada homojen karar verme birimlerine yer verilmiş, en iyisi belirlenmiş ve etkin sınır 

oluşturulmuştur. 
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MEASURING THE EFFECTIVENESS OF COMPANIES WITHIN THE CONTEXT OF 

SUSTAINABILITY PERFORMANCE BY DATA ENVELOPEMENT ANALYSIS 

 

Gülgönül BOZOĞLU BATI,  Özlem USMAN,  Sinem ATEŞ 

 

 

 

Abstract 
Nowadays international collaborations on environmental problems have caused legislative changes on a national basis 

and have been put into practice by many companies. Despite this fact, the targeted level has not been achieved by many 

countries, including our country. In addition to the public, the private sector's attitude towards sustainable development 

is also important. In order to achieve sustainable development goals of countries, it is critical to ensure sustainability at 

the company level. Ensuring sustainability effectiveness also plays an important role in the longevity of companies in 

today's conditions where business structures and modes of operation are changing rapidly. From this point of view, in 

this study, efficiency levels of the companies traded in Borsa Istanbul (BIST) are analysed by data envelopment 

approach using the profitability ratios as inputs and the environmental, social and governance (ESG) scores representing 

their sustainability performances as outputs. Data envelopment analysis is a linear programming-based multi-criteria 

decision-making technique that can analyse multiple inputs and outputs and is used to measure the effectiveness of 

decision units. In this study, homogeneous decision units are included, the best one is determined, and the efficient limit 

is created. 
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TÜRKİYE’DE BÖLGELERİN VERGİ KAPASİTESİNİN GELİŞİMİ:  

GÖRECELİ BİR YAKLAŞIM 

 

Mehmet ÖKSÜZ 

 

 

 

Özet 

Vergi gelirleri, devletlerin en önemli gelir kaynaklarının başında gelmektedir. Kamu harcamalarının çeşitli nedenlerle, 

sürekli olarak artış göstermesi, vergi gelirlerinin daha da önemli hale gelmesine neden olmuştur. Ancak, vergi 

alınabilecek kaynakların da sınırlı olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple, makroekonomik dengeleri etkilemeden 

vergilemenin sınırlarını çizebilmek adına, vergi kapasitesinin bilinmesi önem arz etmektedir. Vergilendirilebilecek 

taban olarak bilinen vergi kapasitesi olgusu geniş açıdan düşünüldüğünde bir ülkeyi ifade ederken, daha dar anlamda ise 

bölgeleri ifade edebilmektedir. Bu çalışmada, vergi kapasitesi olgusu bölgesel açıdan ele alınmış ve Türkiye’de 

bölgelerin 2014-2020 yılları vergi kapasiteleri göreceli olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamada, literatürde yer alan vergi 

kapasitesi formülü üzerinde birtakım uyarlamalar yapılmış ve kullanılmıştır. Resmi kurumlar tarafından yayınlanan 

ikincil verilerden yararlanılarak yapılan hesaplamalar sonucu bölgelerin vergi kapasitesinin genel olarak artış eğilimi 

içerisinde olduğu görülmüştür. 
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THE DEVELOPMENT OF THE TAX CAPACITY OF THE REGIONS IN TURKEY: 

A RELATIVE APPROACH 

 

Mehmet ÖKSÜZ* 

 

 

 

Abstract 

The continuous increase in public expenditures for various reasons caused tax revenues to become even more important. 

However, it should be kept in mind that the resources that can be taxed are also limited. For this reason, it is important 

to know the tax capacity in order to draw the limits of taxation without affecting the macroeconomic balances. The 

concept of tax capacity, known as the taxable base, can refer to a country when considered broadly, while it can refer to 

regions in a narrower sense. In this study, the phenomenon of tax capacity is discussed from a regional perspective. The 

tax capacities of the regions in Turkey for the years 2014-2020 have been calculated relatively. In this calculation, some 

adaptations have been made and used on the tax capacity formula in the literature. As a result of the calculations made 

using the secondary data published by official institutions, it has been seen that the tax capacity of the regions is in an 

increasing trend in general. 
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BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN BÜTÇE OKURYAZARLIĞI: ÇANAKKALE 

BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

 

Erdal EROĞLU,  İlknur KAYNAR 

 

 

 

Özet 

Çalışmanın konusunu belediye meclis üyelerinin bütçe okuryazarlık düzeyinin analizi oluşturmaktadır. Çalışmanın 

önemi yerel yönetimlerde çağdaş, demokratik, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesine 

yönelik bir katkının ortaya konulmasının hedeflenmesidir. Vatandaş memnuniyetsizliği, hizmetlere erişimin zorluğu, 

hizmetlerin sağlanmasında yerel kaynakların yetersiz kalması, yerel bürokrasinin profesyonel olmayan tutumları, yerel 

yöneticilerin oy maksimizasyonu hedefleriyle yaptığı verimsiz harcamalar belediyelerin planlama ve bütçeleme 

süreçlerinde yetersiz oldukları fikrini güçlendirmiştir. Yerel yönetimler yazınında söz konusu sorunların çözümüne 

yönelik geliştirilen en önemli politikalar ise karar alma süreçlerinde katılımcılığın ve şeffaflığın sağlanması, liyakat 

esasına dayandırılarak profesyonel yönetici kadroların karar alma süreçlerinde daha etkin hale getirilmesidir. Nitekim 

belediyelerin varlığı kentte yaşayan tüm vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ve kentte genel olarak 

kaliteli bir yaşamı sağlamaktan ileri gelmektedir. Belediyeler bu ihtiyaçları karşılamak için gelire ihtiyaç 

duymaktadırlar. Belediyenin sahip olduğu gelirlerin büyük bir kısmını ise yine bu bileşenlerin belediye hizmetleri 

karşılığı ödediği vergiler oluşturmaktadır. Hem kaynakların ve ihtiyaçların belirlenmesinde hem de bu ihtiyaçların 

karşılanması için gerekli finansmanın sağlanmasında bütçelerin katılımcı ve bütçe okuryazarlığı olan yöneticilerle 

hazırlanması ve uygulanması önemlidir. Bu açılardan bütçeleme sürecinde belediye başkanı ve meclis üyelerinin rolü 

önemlidir. Belediye meclisleri belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş 

üyelerden oluşur. Belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, 

belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek, bütçe ve kesin hesabı kabul 

etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma 

yapmak, borçlanmaya karar vermek gibi konular yer almaktadır. Çalışmanın amacı belediye meclis üyelerinin bütçe 

sürecine dair algılarını ve bütçe okuryazarlığını (bütçe okuma, anlayabilme ve yorumlama) ortaya koymaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Belediye Meclisi, Belediye Bütçesi, Bütçe Okuryazarlığı,  

 

  

                                                      
 Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, erdaleroglu@comu.edu.tr, ORCİD No: 0000-0002-5359-2420. 
 Doktorant, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, ilknurkaynarr@gmail.com, ORCİD 

No: 0000-0003-0494-014X. 

 



T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, 4-5 Temmuz 2022 

Canakkale Onsekiz Mart University, 

International Social Sciences Conference, 4-5 July 2022 

141 

 

 

BUDGET LITERACY OF CITY COUNCIL MEMBERS: A CASE STUDY OF 

ÇANAKKALE MUNICIPALITY 

 

Erdal EROĞLU,  İlknur KAYNAR 

 

 

 

Abstract 
The subject of the study is the analysis of the budget literacy level of the members of the municipal council. The 

importance of the study is to aim to contribute to the development of a contemporary, democratic, participatory, and 

accountable management approach in local governments. Citizen dissatisfaction, difficulty in accessing services, 

insufficient local resources in the provision of services, unprofessional attitudes of the local bureaucracy, inefficient 

expenditures made by local administrators for vote maximization targets have strengthened the idea that municipalities 

are inadequate in the planning and budgeting processes. The most important policies developed for the solution of these 

problems in the literature of local governments are to ensure participation and transparency in decision-making 

processes, and to make professional executive staff more effective in decision-making processes based on merit. As a 

matter of fact, the existence of municipalities comes from meeting the social and cultural needs of all citizens living in 

the city and providing a quality life in the city in general. Municipalities need income to meet these needs. A large part 

of the revenues of the municipality are the taxes paid by these components in return for municipal services. It is 

important to prepare and implement budgets with participatory and budget-literate managers, both in determining 

resources and needs and in providing the necessary financing to meet these needs. In these respects, the role of the 

mayor and council members is important in the budgeting process. Municipal councils are the decision-making body of 

the municipality and consist of members elected in accordance with the principles and procedures set forth in the 

relevant law. Among the duties and powers of the municipal council are to discuss and accept the strategic plan, 

investment and work programs, the performance criteria of municipal activities and personnel, to accept the budget and 

final account, to transfer between the units with institutional coding in the budget and the first levels of functional 

classification, to decide on borrowing. topics are included. The aim of the study is to reveal the perceptions of the 

municipal council members about the budget process and their budget literacy (budget reading, understanding and 

interpretation). 
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ANTİK DEVİR İNANCINDA DOĞAL DENGEYİ KORUMA PRATİKLERİ 

 

Esengül AKINCI ÖZTÜRK 

 

 

 

Özet 

Antik Devir inancında, yeryüzündeki hemen her şey için en uygun yer ve zaman tanrılar tarafından belirlenmiş 

durumdaydı.  Tanrıların kurduğu bu kusursuz düzene aykırı herhangi bir davranış, yani doğadaki tanrısal dengeyi her 

bozma girişimi tanrılarla boy ölçüşmek ve dolayısıyla onlara saygısızlık anlamına gelmekteydi. Fakat bu tür 

saygısızlıkların sel, kuraklık ve hastalık gibi son derece ağır sonuçları bulunmaktaydı. Bu nedenle, tanrıların eseri olan 

doğanın ahengine hiçbir şekilde karışılmamalıydı. Nitekim çevreye verilebilecek kalıcı hasarları önlemek ve tanrıları 

öfkelendirmekten kaçınmak için kutsal yasalar düzenlenmişti. Ormanlar, bağlar, bahçeler ve akarsular kutsal kabul 

edilip tanrı ya da tanrıçalara adanmakta ve böylece kutsal yasaların koruması altına alınmaktaydılar. Bazı kutsal yasalar, 

ormandan ağaç kesen ya da herhangi bir su kaynağından balık avlayan kişilere para cezası verilmesini öngörmekteydi. 

Hatta bu tür yasak eylemleri ihbar edenler ödüllendirilerek işlenmiş olan suçun ciddiyeti açıkça gösterilmeye 

çalışılıyordu. Öyle ki, bazı durumlarda, tanık olduğu halde ihbar etmeyenlere yönelik para cezaları bile söz konusuydu.  

Her ne kadar birçok Eski Yunan ve Roma edebi eserinde ormanların aşırı sömürülmesinin doğuracağı olumsuz sonuçlar 

üzerinde pek durulmamışsa da, o dönemin önemli düşünürleri Dünya’nın sadece insanlar için var olmadığının, 

biyosferin organik bir bütün olduğunun farkındaydılar. Çünkü bu düşünürlerin çoğu, çevresel bozulmaya özellikle de 

ormansızlaşmanın yol açtığı iklim değişikliklerine dikkat çekmişlerdi. Benzer şekilde, epigrafik belgelerde de 

ekosistemi koruma çabası açıkça görülmektedir. Nitekim, Anadolu’nun farklı bölgelerinde tespit edilmiş çok sayıda 

Eski Yunanca yazıtta, Antik Devir’de ormanlara zarar vermek, ağaç kesmek ya da hayvan avlamak yoluyla günah 

işleyenlerin Anadolu’nun yerel tanrıları tarafından hastalık ya da başka felaketlerle cezalandırıldıkları çokça ifade 

edilmektedir. Çünkü Antik Devir inancına göre, içinde yaşayan tüm canlılarla birlikte ormanların sahibi insanlar değil 

tanrılardı. Bu nedenle, tanrılar adına bu alanları korumak ibadetin bir parçasıydı. 
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PRACTICES OF PRESERVING THE NATURAL ORDER IN ANCIENT TIMES 

 

Esengül AKINCI ÖZTÜRK 

 

 

 

Abstract 

In ancient times, it was commonly believed that the most appropriate place and time for almost everything in the world 

were determined by the Gods. Any act against this perfect order established by the Gods, that is, any attempts to 

obliterate the divine order in nature clearly meant competing with the Gods and therefore disrespecting them. But these 

kinds of offences had extremely severe consequences, such as flood, drought, and disease. That’s why nature’s 

harmony, which is the work of Gods, was not to be intervened under any circumstance. Hence sacred laws were enacted 

to prevent potential permanent damage to the environment and to avoid angering the Gods. Forests, vineyards, gardens, 

and streams were considered sacred and dedicated to Gods or Goddesses, and thus hey were taken under the protection 

of sacred laws. Some of these laws were provided to give fines to those who cut trees from the woods or fish from any 

water sources. Moreover, the seriousness of the committed crime was tried to be publicly shown by rewarding those 

who reported these forbidden acts. In fact, in some cases, there were even fines for those who witnessed the wrongdoing 

but did not report it. Although the negative outcomes of the overexploitation of forests were not emphasized that much 

in many Ancient Greek and Roman literary works, the important thinkers of the era were clearly aware that the Earth 

exists not just for human beings. They thought that the biosphere is an organic whole because most of them pointed out 

the environmental degradation, especially climate changes caused by deforestation. Similarly, an effort to protect the 

ecosystem could also be seen in epigraphic evidence. Thus, in most Ancient Greek inscriptions, which are found in 

various areas in Asia Minor, it is stated abundantly that the ones who sin by harming the forests, cutting trees, or 

hunting animals are punished with diseases or several disasters by the indigenous gods of Asia Minor. This is because, 

according to the ancient belief, it was the gods, not the people, to whom the forests belong along with all the creatures 

living in them.  
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AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKALARININ AB 

ENTEGRASYONUNA ETKİSİ 

 

Elif AKBULUT 

 

 

 

Özet 

Günümüzde küreselleşmenin getirdiği bölgeselleşme eğilimleri entegrasyon oluşumlarını ve bu kapsamda entegrasyon 

teorilerinin önemini artırmıştır. Uluslararası ilişkilerin önemli bir gündem maddesi haline gelen entegrasyon olgusu, 

belirlenen hedeflere, işbirliğinin derinliğine ve bağımlılığın derecesine göre farklılık göstermektedir. Bu çerçevede 

entegrasyon teorileri, devlet ötesi çözüm gerektiren sorunlarla yüzleşen devletlerin merkezi olmayan bir yapıda ne 

şekilde davranacaklarını açıklamaya yönelik argümanlar sunar. Avrupa kıtası özelinde ise gelişen entegrasyon süreci 

büyük ölçüde Avrupa Birliği (AB) kapsamında gerçekleşmektedir. Bu kapsamda 500 milyona yaklaşan nüfusu ve 

dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 30’una sahip Avrupa Birliği bölgesel güvenliğini sağlamlaştırarak, 

uluslararası sistemde etkin bir küresel aktör olmayı hedeflemektedir. Ancak AB’nin siyasi ve askeri entegrasyon alanını 

ifade eden ortak güvenlik ve savunma politikası (ODGP), birlik üyesi devletlerin ulusal egemenliklerini doğrudan 

ilgilendiren bir politika olarak ulusların karşına çıkmaktadır. Bu durum ekonomik bütünleşme konusunda son derece 

istekli olan birlik üyesi devletlerin ortak güvenlik, ortak savunma ve ortak dış politika gibi konularında çekingen dış 

politika tutumları sergilemesine neden olmaktadır. Bu kapsamda çalışmada ön plana çıkarılan husus AB’nin geçmişten 

günümüze ortaya koyduğu Ortak Güvenlik ve Savunma Politikalarının AB entegrasyon teorileri çerçevesinde 

incelenmesi olmuştur. Bununla birlikte araştırmanın örnek olgusunu içeren daimî savunma işbirliği yapısı olan PESCO, 

AB’nin ortak savunma konusunda oluşturduğu makro projenin önemli tamamlayıcı unsurları arasındadır. AB’nin 

uluslararası sistemdeki otonomisini artırmaya dönük oluşturulan PESCO’nun bu kapsamda en temel hedefi AB üyesi 

devletlerin savunma harcamalarını dengelemek ve daha az savunma harcaması ile daha yüksek fayda elde etmelerini 

sağlamaktır. Bu çerçevede araştırmada gerçekleştirilmek istenen siyasi entegrasyonun en güncel ve somut örneklerinden 

olan PESCO’nun kuruluşu, hedefleri, Avrupalı devletlere katkısı ve gelecekte uluslararası sisteme etkisi incelenmiştir. 
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THE EFFECT OF THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICIES OF THE 

EUROPEAN UNION ON EU INTEGRATION 

 

Elif AKBULUT 

 

 

 

Abstract 

Today, the regionalization trends brought about by globalization have increased the integration formations and the 

importance of integration theories in this context. The phenomenon of integration, which has become an important 

agenda item in international relations, differs according to the determined goals, the depth of cooperation and the degree 

of dependence. In this framework, integration theories offer arguments for explaining how states will behave in a 

decentralized structure when confronted with problems that require trans-state solutions. The integration process that 

has developed in the European continent is largely realized within the scope of the European Union (EU). In this 

context, the European Union, which has a population approaching 500 million and has 30 percent of the world's gross 

domestic product, aims to become an effective global actor in the international system by strengthening its regional 

security. However, Common Foreign and Security Policy (CFSP), which expresses the political and military integration 

area of the EU, comes before the nations as a policy that directly concerns the national sovereignty of the member states  

of the union. This situation causes the member states of the union, which are extremely eager for economic integration, 

to exhibit timid foreign policy attitudes on issues such as common security, common defense and common foreign 

policy. In this context, the highlight of the study will be the examination of the Common Security and Defense Policies, 

which the EU has put forward from past to present, within the framework of EU integration theories. In addition, 

PESCO, the permanent defense cooperation structure that includes the exemplary case of the research, is among the 

important complementary elements of the EU's macro project on common defense. The main goal of PESCO, which 

was created to increase the EU's autonomy in the international system, is to balance the defense expenditures of the EU 

member states and to provide higher benefits with less defense expenditure. The establishment of PESCO, which is one 

of the most current and concrete examples of the political integration to be realized, its goals, its contribution to 

European states and revealing its impact on the international system in the future are among the primary objectives of 

the study. In this context, the establishment of PESCO, which is one of the most recent and concrete examples of 

political integration that is desired to be realized in this research, its goals, its contribution to European states and its 

impact on the international system in the future are examined. 
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BAZI OECD ÜLKELERİNDE UYGULANAN YEŞİL VERGİLERİN KARŞILAŞTIRMALI 

ANALİZİ 

 

Mustafa BOLAHATOĞLU 

 

 

 

Özet 
Yeşil ekonomi, doğada hazır bulunan, çevresel faktörleri ön plana çıkaran, kaynakların kullanarak; ekonomik büyüme 

ve kalkınmayı sağlama, gelir dağılımında adaleti sağlama, yoksulluğu azaltma gibi hedeflere ulaşma çabasıdır. Yeşil 

ekonominin vergilendirilmesi ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla doğaya zarar veren tüm etkenlerin caydırıcı araçlarla 

engellenmesini içeren bir politikadır. Bu politikanın yürütülmesi, akaryakıt üzerindeki karbon değerini azaltan vergiler, 

motorlu taşıtların emisyon değerini düşürmeye çalışan vergiler ve yıllar boyunca doğada çözünemeyen plastik 

poşetlerin kullanımını azaltmayı amaç edinen vergiler ile mümkündür. OECD ülkelerinde yeşil vergiler; elektrik 

vergisi, karbon vergisi, akaryakıt vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, katı ve sıvı atık vergisi olarak sınıflandırılmaktadır. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF GREEN TAXES APPLIED IN SOME OECD 

COUNTRIES 

 

Mustafa BOLAHATOĞLU 

 

 

 

Abstract 

Green economy, using the resources available in nature, emphasizing environmental factors; It is an effort to achieve 

goals such as providing economic growth and development, ensuring justice in income distribution, and reducing 

poverty. The taxation of the green economy is a policy that includes the prevention of all factors that harm nature with 

deterrent means in order to ensure ecological balance. Execution of this policy is possible with taxes that reduce the 

carbon value on fuel, taxes that try to reduce the emission value of motor vehicles, and taxes that aim to reduce the use 

of plastic bags that are not biodegradable over the years. Green taxes in OECD countries classified as electricity tax, 

carbon tax, fuel tax, motor vehicle tax, solid and liquid waste tax. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA ULUSLARARASI LOJİSTİĞİN  

ÇEVRESEL ETKİLERİ 

 

Derya KESGİN ERTÜRK,  Ayberk ŞEKER 

 

 

 

Özet 

Günümüzün ve geleceğin en büyük sorunlarından birisi çevresel sorunlardır. Karbon emisyonları ve sera gazları 

salınımı konuları değerlendirildiğinde taşımacılık sektörü büyük bir paya sahiptir. Küreselleşme ile büyüyen lojistik 

sektörü yenilenemeyen enerji kaynaklarının ana tüketicisi konumundadır. Kuraklık, kirlilik, atıklar, iklim değişikliği, 

ekolojik dengenin bozulması gibi çevresel sorunlar her geçen gün artmakta ve ülkeleri sürdürülebilir bir lojistik modeli 

arayışına itmektedir. Teknolojik gelişmelerin ve lojistik yatırımların etkisiyle uluslararası ticaret ve lojistik ülkelerin 

milli geliri üzerinde büyük bir payı oluşturmaktadır. Sürdürülebilir bir büyüme yalnızca ekonomik değil, sosyal ve 

çevresel gelişmelerin bir birleşimidir. Sürdürülebilirlik, günümüz kaynaklarını ve çevresel imkânlarını tahrip etmeden 

gelecek nesillere aktarmak olarak kısaca tanımlanabilmektedir. Önlemlerin alınmaması doğaya geri dönüşü olmayan 

tahribatlar vermektedir.  Bu durum çevreye olan duyarlılığımızı yeniden gözden geçirmemizi, uzun vadeli ve geleceğe 

dönük lojistik çözümlerine odaklanmamızı zorunlu kılmıştır. Çevreye zarar veren lojistik faaliyetlerinin neler olduğu, 

bunların nasıl değiştirilebileceği veya asgari düzeye indirilebileceği düşünülmesi geren önemli konulardır. 

Sürdürülebilir lojistik faaliyetlerinin ve çevreye zarar vermeyen bir lojistik modelinin ortaya koyulması büyük önem arz 

etmektedir. Bu çalışma kapsamında uluslararası lojistiğin çevresel etkileri incelenmiş daha sonra sürdürülebilir lojistik, 

yeşil lojistik ve lojistik alanında gerçekleştirilen çevresel gelişmeler ile antlaşmalar değerlendirilmeye çalışılmıştır.  
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ENVIRONMENTAL EFFECTS OF INTERNATIONAL LOGISTIC WITHIN THE SCOPE 

OF SUSTAINABILITY 
 

Derya KESGİN ERTÜRK,  Ayberk ŞEKER 

 

 

 

Abstract 

Environmental problems are the biggest problems in today and future. Transportation sector has a large share of carbon 

emissions and greenhouse gas emissions in the world. The logistics sector, which has grown with globalization, is the 

main consumer of non-renewable energy resources. Environmental problems such as drought, pollution, waste, climate 

change, deterioration of ecological balance are increasing day by day and push countries to seek a sustainable logistics 

model. International trade and logistics constitute a large share of the national income of countries with the effect of 

technological developments and logistics investments. Sustainable growth is a combination of not only economic but 

also social and environmental developments. Sustainability can be briefly defined as transferring today's resources and 

environmental opportunities to future generations without destroying them. Failure to take precautions causes 

irreversible damage to nature. This situation necessitated us to reconsider our sensitivity to the environment and to 

focus on long-term and future-oriented logistics solutions. What are the logistics activities that damage the environment 

and how they can be changed or minimized are important issues to consider. It is of great importance to introduce 

sustainable logistics activities and a logistics model that does not damage the environment. The environmental effects of 

international logistics were examined, then the environmental developments and agreements in the field of sustainable 

logistics, green logistics and logistics were tried to be evaluated within the scope of this study.  
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KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ UYGULAMALARINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN YORUMLAYICI YAPISAL MODELLEME VE MICMAC 

YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ 

 

Sibel YILDIZ ÇANKAYA 

 

 

 

Özet 

Doğal kaynakların her geçen gün azalması, atık miktarının ve hammadde maliyetlerinin artması gibi nedenlerle çevre 

yönetimine son yıllarda artan bir şekilde önem verilmektedir. Belirtilen sorunların ele alınması için geri dönüşüm ve 

yeniden kullanım gibi ürün geri kazanım uygulamaları popüler hale gelmiştir. Bu durum ise işletmelerin kapalı döngü 

tedarik zinciri uygulamalarına yönelmelerine neden olmuştur. Kapalı döngü tedarik zinciri, farklı cins ve miktarlarda 

geri dönen ürünlerden maksimum değerin elde edilmesini sağlayacak sistemin tasarımını, işletimini ve kontrolünü ifade 

etmektedir. Bir anlamda kapalı döngü tedarik zinciri hem ileri hem de tersine tedarik zincirinin entegrasyonunu 

içermektedir. Bu yüzden bu kavramın başarısını etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Kapalı döngü tedarik 

zincirinin daha iyi anlaşılabilmesi ve başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için bu faktörler arasındaki ilişkilerin ortaya 

çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, kapalı döngü tedarik zincirinin uygulanmasını etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi, bu faktörlerin etkileme ve bağımlılık seviyelerine göre gruplandırılması ve faktörler arasındaki 

etkileşimlerin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada literatür incelemesi ve uzmanlardan alınan geri bildirimler 

doğrultusunda öncelikle kapalı döngü tedarik zincirini etkileyen faktörler belirlenmiştir. Daha sonraki aşamada bu 

faktörler, Yorumlayıcı Yapısal Modelleme (ISM) ve MICMAC temelli bir yaklaşım kullanılarak analiz edilmiştir. 

Yorumlayıcı Yapısal modelleme metodolojisi ile faktörler arasındaki karşılıklı ilişkiler tespit edilmiş ve MICMAC 

analizi kullanılarak ise listelenen faktörlerin kapalı döngü tedarik zinciri açısından önemi etkileme ve bağımlılık 

seviyelerine göre ortaya konulmuştur. 
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ANALYSIS OF FACTORS THAT AFFECT CLOSED-LOOP SUPPLY CHAIN 

PRACTICES USING THE INTERPRETIVE STRUCTURAL MODELING AND MICMAC 

METHODS 

 

Sibel YILDIZ ÇANKAYA 

 

 

 

Abstract 

In recent years, constantly increasing importance has been paid to environmental management due to the exhaustion of 

natural resources day by day, as well as increases in waste amounts and raw material costs. In dealing with these 

problems, product recovery practices such as recycling and reuse have become popular. This situation has led firms to 

resort to closed-loop supply chain practices. The term closed-loop supply chain refers to the design, operation, and 

integration of a system that will provide the maximum value from returning products of different types and quantities. 

In a sense, a closed-loop supply chain involves the integration of both forward and reverse supply chains. Therefore, 

there are multiple factors that affect the success of this concept. To understand a closed-loop supply chain better and 

implement it successfully, it is highly important to reveal the relationships among these factors. In this study, it is aimed 

to identify factors that affect the implementation of a closed-loop supply chain, group these factors based on their 

driving and dependence power, and analyze the interactions between these factors. In the study, in line with the review 

of relevant literature and feedback from experts, first, factors that affect a closed-loop supply chain are determined. 

Then, these factors are analyzed using an approach based on Interpretive Structural Modeling and MICMAC. The 

reciprocal relationships of the factors with each other are determined using the ISM methodology, and using MICMAC 

analyses, the importance of the factors for the closed-loop supply chain is revealed based on their driving and 

dependence power. 
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KİRLİLİK SIĞINAĞI HİPOTEZİ KAPSAMINDA ULUSLARARASI TİCARET VE 

ÇEVRE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 

Hülya BOYLU,  Ayberk ŞEKER 

 

 

 

Özet 
Uluslararası ticaretin artması, gelişen teknoloji ve tüketim çılgınlığıyla beraber artan küresel çevre kirliliği de yükselişe 

geçmiştir. Kirlilik Sığınağı Hipotezi, gelişmekte olan ülkelerin bu kirliliğin ülkelerine ihracına izin vermesi sonucunda 

ortaya çıkmıştır. Bir başka ifade ile gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler tarafından ülkelerine gerçekleştirilen 

yabancı yatırımları çevre konusunu gözetmen kabul etmektedirler. Bu durumun neticesinde, gelişmekte olan ülkeler 

istihdam sağlamakta, fakat hava kalitesini ve çevre politikalarını etkili bir biçimde uygulayamamaktadırlar. Daha fazla 

yatırımcı çekebilmek için çevre kirliliğini göz ardı etmektedirler. Gelişmiş ülkelerin sıkı çevre politikaları nedeniyle 

gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmaları cazip hale gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ticaretin daha 

çok istihdam ve kazanç boyutları ile ilgilenmeleri dolayısıyla çevre kirliliği kaçınılmaz bir hal almaktadır. Bu durum da 

çevrenin kirlenmesiyle beraberinde insanların ve toplumun sağlığının bozulmasını getirmektedir. Bu kirlilik cennetinin 

önüne geçmeyen veya geçemeyen ülkeler zaman içerisinde çevresel bozulmalarla karşı karşıya kalmaktadır. Gelişmiş 

ülkeler çevre denetim ve çevre politikalarını yoğun bir şeklide uygulamaları dolayısıyla, sanayi ve kirli endüstrilerini 

gelişmekte olan ülkelere aktarmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerde refah seviyesinin de yüksek olması, çevre kirliliği 

konusunda daha bilinçli hareket ederek ülkelerinde kirlilik sığınağı oluşturabilecek bir yatırımın gerçekleştirilmesinin 

önüne geçmektedir. Buna karşın gelişmekte olan ülkelerin ilk hedefi sanayisini daha fazla arttırarak refah düzeyini 

yükseltmek olması dolayısıyla, çevre kirliliği politikalarını gevşek bırakmaktadırlar. Gelişmiş ülkeler kirli endüstrilerini  

gelişmekte olan ülkelere kaydırdıkça üretilen ürünlerin ithalatçısı, gelişmekte olan ülkeler ise ihracatçısı konumuna 

gelmektedirler. Bu çalışma ile gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de Kirlilik Sığınağı Hipotezinin 

geçerliliğinin test edilmesi amaçlanmıştır.  
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THE RELATIONSHIP OF INTERNATIONAL TRADE AND THE ENVIRONMENT 

UNDER THE POLLUTION HEAVEN HYPOTHESIS: THE CASE OF TURKEY 

 

Hülya Boylu,  Ayberk Şeker 

 

 

 

Abstract 
Based on the increase of international trade, technological development and consumption frenzy, global environmental 

pollution has also started to rise. The Pollution Haven Hypothesis discuss the issues about developing countries 

allowing this pollution to be exported to their countries. In other words, developing countries accept foreign direct 

investments made by developed countries without considering the environmental issue. As a consequence, developing 

countries provide economic profits such as trade, employment etc. but they cannot effectively implement air quality and 

environmental policies. They ignore environmental pollution in order to attract more investors to their countries and 

increase their trade volumes. Due to the rigid environmental policies of developed countries, it becomes attractive for 

them to make foreign direct investments to developing countries. Environmental pollution has become inevitable due to 

the fact that developing countries are more interested in the employment and earnings dimensions of international trade. 

This situation brings with it the pollution of the environment and the public health concern. Countries that do not or 

cannot avoid the pollution haven face environmental degradation over time. Developed countries transfer their 

industries that causing environmental degradation to developing countries due to their rigid implementation of 

environmental control and environmental policies. The high level of welfare in developed countries prevents an 

investment that may cause pollution in their countries by acting more consciously about environmental pollution. On 

the other hand, developing countries do not implement rigid environmental policies for preventing environmental 

pollution, since they are aim to increase the level of welfare by enhancing the industrialization. As developed countries 

shift their dirty industries to developing countries, they become importers of manufactured products, and developing 

countries become exporters of these products. It is aimed to test the validity of the Pollution Heaven Hypothesis in 

Turkey, which is among the developing countries with this study. 
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YENİLENEBİLİR ENERJİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: 

DANİMARKA ÖRNEĞİ 

 

Mustafa Orhan ÖZER 

 

 

 

Özet 

Yenilenebilir enerji kaynakları, doğal çevreyi koruması ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunması 

nedeniyle son yıllarda birçok ülkede enerji politikalarının gözden geçirilmesine yol açmıştır. 1990 yılında % 7.04 olan 

yenilenebilir enerji tüketimini (toplam nihai enerji tüketimi içindeki payı) 2018 yılında % 35.33'e çıkaran Danimarka, 

bu alanda önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Mevcut çalışma, 1990–2018 döneminde Danimarka'da 

yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Serilerin durağanlık durumları 

kesirli frekanslı Fourier Genişletilmiş Dickey–Fuller (FADF) birim kök testi ile analiz edilmiştir. Birim kök testi 

sonuçları her iki değişkenin de I(1) olduğunu göstermiştir. Seriler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemek için 

kesirli frekanslı Fourier Otoregresif Gecikmesi Dağıtılmış (FADL) eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Eşbütünleşme 

testi sonuçları, uzun dönemde yenilenebilir enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir ilişki olduğunu 

ortaya koymuştur. Uzun dönem katsayılarının tahmin edilmesinde Tam Modifiye Edilmiş En Küçük Kareler (FMOLS) 

ve Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan tahminler, uzun dönemde yenilenebilir enerji 

tüketiminde meydana gelen % 1’lik bir artışın ekonomik büyümede % 0.15’lik bir artışa yol açtığını göstermektedir. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN RENEWABLE ENERGY AND ECONOMIC 

GROWTH: THE CASE OF DENMARK 

 

Mustafa Orhan ÖZER 

 

 

 

Abstract 
Renewable energy sources have led to the revision of energy policies in many countries in recent years, as they protect 

the natural environment and contribute to sustainable economic growth. Denmark, which increased its renewable 

energy consumption (share of total final energy consumption) from 7.04 % in 1990 to 35.33 % in 2018, is among the 

leading countries in this field. The present study investigates the relationship between renewable energy consumption 

and economic growth in Denmark during the period 1990–2018. The stationarity of the series is analysed using the 

fractional frequency Fourier Augmented Dickey–Fuller (FADF) unit root test. The unit root test results reveal that both 

series are I(1). The fractional frequency Fourier Autoregressive Distributive Lag (FADL) cointegration test is applied to 

examine the long–run relationship between the series. The cointegration test results reveal a unidirectional relationship 

from renewable energy consumption to economic growth in the long–run. The Fully Modified Ordinary Least Squares 

(FMOLS) and Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) methods are used to estimate the long–run coefficients. The 

estimates indicate that a 1 % increase in renewable energy consumption increases economic growth by 0.15 % in the 

long–run. 
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İKİ BÖLGELİ STRATEJİK ORTAKLIK: AVRUPA BİRLİĞİ-LATİN AMERİKA 

STRATEJİK ORTAKLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Samet YILMAZ 

 

 

 

Özet 

Uluslararası İlişkiler disiplininde çeşitli biçimlerde tanımlanan bir kavram olan stratejik ortaklık, Avrupa Birliği’nin 

(AB) dış ilişkilerini yürütürken kullandığı araçlardan biridir. Diğer bölgesel örgütlere kıyasla gelişmiş bir kurumsal 

yapıya sahip olan, kendi dış ilişkilerini geliştiren ve uluslararası ilişkilerdeki aktörlerin eylemlerini yönlendiren AB, 

kimi devletler, uluslararası örgütler ve belirli bir bölgedeki devlet gruplarıyla olan ilişkilerini stratejik ortaklık 

çerçevesinde devam ettirmektedir. Birlik, kurulan stratejik ortaklığın içeriğine bağlı olmakla birlikte, uluslararası siyasal 

aktörlerle çok boyutlu bir diyalog ve işbirliği süreci öngören stratejik ortaklıklar kurmaktadır. Bu bağlamda diyalog 

yoluyla siyasal, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmeye yönelik olarak, AB ile Latin Amerika arasında stratejik 

ortaklık, 1999 yılında Rio de Janeiro’da devlet veya hükümet başkanları seviyesinde düzenlenen iki bölgeli zirveyle 

kurulmuştur. Söz konusu stratejik ortaklık, AB ile Latin Amerika arasındaki ilişkilerin temel çerçevesinin çizilmesinde 

belirleyicidir. Bu kapsamda bu çalışma, stratejik ortaklıkların AB dış ilişkileri açısından çeşitli boyutlarını ve işlevlerini 

de dikkate alarak, AB ile Latin Amerika arasındaki iki bölgeli ilişkileri, stratejik ortaklık kavramı çerçevesinde 

değerlendirmektedir. 
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BI-REGIONAL STRATEGIC PARTNERSHIP: AN EVALUATION OF THE EUROPEAN 

UNION-LATIN AMERICA STRATEGIC PARTNERSHIP 

 

Samet YILMAZ 

 

 

 

Abstract 
The strategic partnership, a concept identified in various forms in the International Relations discipline, is a foreign 

policy tool of the European Union (EU) in conducting its external relations. The EU, which has a sophisticated 

institutional structure compared to other regional organizations, establishes its external relations, and directs the actions 

of actors in international relations, constitutes strategic partnerships with particular states, international organizations, 

and groups of states in a specific region. The Union, depending on the content of a specific strategic partnership that is 

formed, sets up strategic partnerships that provide a multi-dimensional dialogue and cooperation process. In this sense, 

the bi-regional summit at the level of heads of state and government held in Rio de Janeiro in 1999 formed a strategic 

partnership between the EU and Latin America, which aimed to improve political, economic, and cultural relations 

through dialogue. This partnership forges the basic framework of the EU and Latin America relations. In this context, 

also considering various dimensions and functions of strategic partnerships in the EU’s external relations, this study 

analyzes the bi-regional relations between the EU and Latin America in the framework of the strategic partnership 

concept. 
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TÜRKİYE’DE KIR-KENT BAĞLANTILARI: KIRSAL KALKINMA İÇİN POLİTİKA 

ÖNERİLERİ 

 

Cuma YILDIRIM,  Sedat ÇOBANOĞLU 

 

 

 

Özet 

Kırsal ve kentsel alanlar, mekânsal ve sektörel olmak üzere çeşitli konularda birbirine bağlıdır. Bu alanlar arasındaki 

ilişkinin anlaşılması ve politika yapımında dikkate alınması, her iki alanın da kalkınması bakımından oldukça 

önemlidir. Ancak kırsal alanlar, herkes için güvenilir ve ulaşılabilir gıda ihtiyacını karşılaması, toplumun bir bölümünün 

sosyal yaşamına ve ekonomik refahına ev sahipliği yapması ve ekonomideki diğer sektörlerin hammadde ihtiyacını 

karşılaması bakımından daha öncelik verilmesi gereken bir alandır. Bu kapsamda çalışma, kırsal ve kentsel bağlantıları 

tartışmayı, bu karşılıklı ilişkinin kırsal kalkınmaya etkilerinin neler olduğunu anlamayı, Türkiye’de kır-kent 

bağlantılarını kırsal kalkınma perspektifinden incelemeyi ve bu konuda politika önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Araştırma, kır-kent bağlantılarıyla ilgili temel politika belgeleriyle teorik ve ampirik literatürün sistematik olarak 

incelenmesine dayanmaktadır. Araştırma sonuçları, kır-kent bağlantılarının iyi yönetilmesi durumunda kırsal alanların 

kalkınmasında dikkate değer gelişmelerin olabileceğini göstermektedir. Çalışmada ulusal ve bölgesel/yerel kalkınma 

için kırsal kalkınmanın öncelikli politika alanı olması, kır ve kent arasındaki sosyo-ekonomik eşitliğin sağlanması, tarım 

arazilerinin korunması, tarımsal ürünlerin tüketicilere ulaştırılmasında koordinasyonun sağlanması, tarımsal üretimin 

ekonomik değerinin artırılması için eğitimlerin düzenlenmesi, tarımsal girdi maliyetlerinin ve satış fiyatlarının 

üreticilerin lehine olacak şekilde desteklenmesi ve devlet tarafından kırsal alanlara yapılan ve yapılacak yardımların 

nasıl kullanıldığı ve ne gibi sonuçlara ulaşıldığına dair izleme ve denetleme mekanizmalarının oluşturulması 

önerilmektedir. Yapılan çalışmanın, yönetim bilimi alanında kır ve kent çalışmalarına katkı sunması beklenmektedir.  
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RURAL-URBAN LINKAGES IN TURKEY: POLICY RECOMMENDATIONS FOR 

RURAL DEVELOPMENT 

 

Cuma YILDIRIM,  Sedat ÇOBANOĞLU 

 

 

 

Abstract 

Rural and urban areas are interconnected in various aspects as spatial and sectoral. Understanding the relationship 

between these areas and considering them in policy making process is very important for the development of both areas. 

However, rural areas are fields that should be given more priority in terms of providing the needs for reliable and 

accessible food for everyone, hosting the social life and economic welfare of a part of the society, and providing the 

needs for raw materials for the other sectors in the economy. In this context, the study aims to discuss rural and urban 

linkages, to understand the effects of this mutual relationship on rural development, to examine rural-urban linkages in 

Turkey from the perspective of rural development, and to develop policy recommendations in this regard. The research 

is based on a systematic review of main policy documents, theoretical and empirical literature on rural-urban linkages. 

The research results show that there can be remarkable developments in the development of rural areas if the rural-

urban linkages are well administered. In the study, giving a priority to rural development for national and regional/local 

development in policy making process, ensuring socio-economic equality between rural and urban areas, protecting 

rural areas, ensuring coordination in the delivery of agricultural products to consumers, arranging training to increase 

the economic value of agricultural production, supporting agricultural input costs and sales prices in a way that is in 

favor of producers and the creating monitoring and supervisory mechanisms which control how government’s support 

to rural areas is used and what results are achieved. The study is expected to contribute to rural and urban studies in the 

field of administrative science. 
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GÖÇÜN ARTAN MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Rabia Nur KARTAL 

 

 

 

Özet 
Göç, insan ile mekân arasındaki bağın zedelenmesi sonucu ortaya çıkan bir olgudur. Ekonomik yahut ve güvenlik gibi 

endişelerle pek çok insan bulunduğu mekânı bireysel veya kitleler halinde terk etmektedir. Göçün sebep olduğu hızlı 

nüfus artışı kentlerde ekonomik, sosyal ve siyasal alanda refahın paylaşımı hususunda yeni bir kriz meydana getirmiştir.  

Bu krizin altyapısını teşkil eden rekabet ortamı ve paylaşım sorunu mikro ve etnik düzeyli milliyetçiliğin ivme 

kazanmasına sebep olmaktadır. Yaşanan bu göç dalgası kentlerdeki toplumsal kutuplaşma ve gerilimleri besleyerek 

demokrasi ve müzakere kültürünün yaşanmasına engel olmakta ve toplumsal kırılma ve istikrarsızlık üretmektedir. Bu 

bildiri kitlesel göç hareketlerinin göç edilen yerdeki etnik ve milliyetçi duyguların artış ilişkisine odaklanmaktadır. Bu 

bağlamda birincil ve ikincil kaynaklar ekseninde nitel ve nicel verilerden yararlanılmıştır. Çalışma, göç hareketlerinin 

göç edilen mekandaki toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamikleri değiştirerek etnik-milliyetçi oluşumlara zemin 

hazırladığı sonucuna varmıştır. 
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THE IMPACT OF MIGRATION ON INCREASING NATIONALISM 

 

Rabia Nur KARTAL 

 

 

 

Abstract 

Migration is a phenomenon that occurs as a result of the damage to the bond between people and place.  Many people 

leave the place they are in individually or in groups due to economic or security concerns. The rapid population growth 

caused by migration has created a new crisis regarding the sharing of wealth in the economic, social and political fields 

in the cities. The competitive environment and sharing problem, which constitute the infrastructure of this crisis, cause 

micro and ethnic nationalism to gain momentum. This migration wave feeds the social polarization and tensions in the 

cities, preventing the democracy and negotiation culture from being lived, and producing social rupture and instability. 

This paper focuses on the relationship between mass migration movements and the increase of ethnic and nationalist 

feelings in the place of migration. In this context, qualitative and quantitative data were used on the axis of primary and 

secondary sources. The study concluded that the migration movements changed the social, political and economic 

dynamics in the migrated place and laid the groundwork for ethnic-nationalist formations. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, AVRUPA VATANDAŞ GİRİŞİMİ VE AVRUPA YEŞİL 

MUTABAKATI 

 

Özlem SEFER* 

 

 

 

Özet 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’yla birlikte, 2050 yılına kadar karbon-nötr bir Avrupa’ya ulaşılması hedeflenmektedir. Bu 

hedef, ekonomik, siyasi ve toplumsal alanlara etki etmekte ve bu alanlarda yapılması gereken düzenlemelere de işaret 

etmektedir. Bu anlamda, söz konusu hedefle ilgili toplumsal bilinçlendirme oldukça önemlidir. Avrupa Vatandaş 

Girişimi (European Citizens’ Initiative), Lizbon Antlaşması’nda yer alan, demokratik işleyişle ilgili düzenlemelerden 

biridir. Söz konusu Girişim’in amacı, Birlik vatandaşlarının AB politika-yapım sürecinin içinde yer almalarını ve karar-

alma sürecindeki aktörlerden olmalarını sağlamaktır. Bir girişim, en az yedi farklı üye ülkeden Birlik vatandaşı 

tarafından başlatılabilmekte ve bir milyon imza toplanması gerekmektedir. AB’nin yetki alanı içinde olan bir konu, 

Avrupa Komisyonu’nun değerlendirmesine sunulmaktadır. Bu durum, Birlik vatandaşlarının AB’nin işleyişinde yer 

almaları anlamına gelmektedir. Ancak AB’nin katılımcı demokrasi aracı olarak yola çıkan Avrupa Vatandaş Girişimi, 

etkili bir araç olmadığı yönündeki eleştirilerle karşı karşıya kalmıştır. AB’nin demokratik işleyişi ve uzun zamandır 

süregelen ‘demokrasi açığı’ tartışmaları çerçevesinde düşünüldüğünde, Avrupa Vatandaş Girişimi bütün eleştirilere 

rağmen anlamlı bir araçtır. Özellikle son yıllardaki girişimlerde, çevre, iklim gibi konuların öne çıktığı görülmektedir. 

Sürdürülebilirliğin toplumlarda benimsenmesi ve bu konuyla ilgili kavramların ele alınarak tartışılması, hedeflenen 

karbon-nötr bir Avrupa için toplumsal düzeyde bir farkındalık oluşturmak bakımından anlamlı olacaktır. Çalışmada, 

iklim değişikliğiyle ilgili olan Girişimler ele alınacak, Avrupa Vatandaş Girişimi’nin sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil 

Mutabakatı hedefleriyle ilgili AB vatandaşlarının farkındalığı anlamında etkili bir araç olup olamayacağı tartışılacaktır.  
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SUSTAINABILITY, EUROPEAN CITIZENS’ INITIATIVE AND THE EUROPEAN 

GREEN DEAL 

 

Özlem SEFER* 

 

 

 

Abstract 
It is targeted to achieve carbon-neutrality in Europe with the European Green Deal until 2050. This target affects the 

economic, political and social fields and refers to the regulations that should be made in these fields. In this sense, 

raising social awareness about this target is so significant. The European Citizens’ Initiative is one of the arrangements 

in the Treaty of Lisbon that is related with the democratic functioning of the EU. The aim of this Initiative is ensuring 

the participation of the Union citizens in policy-making process and enable them to be the actors in the decision-making 

process. An initiative can be launched by the Union citizens from at least seven different member states and one million 

signatures should be collected. A topic within the competence of the EU is presented to the European Commission. This 

means that the Union citizens can take part in the functioning of the EU. The European Citizens’ Initiative started out as 

the participatory tool of the EU but it faces criticism on its efficiency. In spite of all the criticism in terms of the 

democratic functioning of the EU and the ongoing debates on democratic deficit, the European Citizens’ Initiative is a 

meaningful instrument. Especially, in recent years, the initiatives such as environment and climate have become 

prominent. The adoption of sustainability in the societies and the discussions on the concepts that are related with this 

topic would be meaningful to raise social awareness for the targeted carbon-neutral Europe. In this paper, the Initiatives 

that are related with the climate change will be examined and the effectiveness of the European Citizens’ Initiative will 

be discussed within the framework of sustainability and the targets of the European Green Deal. 
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BİYOKORSANLIK SORUNU VE TÜRKİYE’DE BİYOKORSANLIĞA YÖNELİK 

POLİTİKALAR 

 

Erdal GÜLER,   Ahmet MUTLU 

 

 

 

Özet 

Doğadan canlıların veya onlara ait parçaların yetkili makamların izni olmadan yurt dışına çıkartılarak bunlarla 

moleküler düzeyde araştırmalar sonucunda tıbbi, zirai ve endüstriyel ürünler elde edilmektedir. Bu durum, genetik 

kaynakların kökenine sahip ülkeleri ekonomik, kültürel, ekolojik olarak tahribata uğratmaktadır. Biyokaçakçılık olarak 

adlandıran bu sorun, Dünya’da silah ve uyuşturucu kaçakçılığından sonra üçüncü sıradadır. Biyokaçakçılık, 

biyokorsanlığın birinci basamağını oluşturmaktadır. Genellikle çok uluslu şirketler tarafından gelişmekte olan 

ülkelerdeki yerli halkların geleneksel bilgileri, genetik kaynakları, tohum ve bitki hakkındaki yüzyıllara dayanan 

birikimleri, izinsiz ve tazminat ödenmeksizin patent ve fikri mülkiyet aracılığıyla mülkiyete dönüştürmeleri 

biyokorsanlığa neden olmaktadır. Biyokorsanlık kavramı, 1990’lı yıllardan itibaren gelişmekte olan ülkelerdeki çevre 

ve tarım örgütleri tarafından gelişmiş ülkelerdeki çok uluslu gıda, kimya ve ilaç şirketlerine karşı eşit ve adil paylaşımı 

sağlamak amacıyla söylem aracı olarak geliştirilmiştir. Dolayısıyla biyokorsanlık sorunu biyokaçakçılıktan daha geniş 

ve çok boyutlu bir konudur. Türkiye, biyoçeşitlilik açısından küçük bir kıta özelliğine sahiptir ve bu sahip olduğu 

zenginlik nedeniyle bilimsel araştırma, koleksiyon ve ticari amaçlar için birçok ülkenin vatandaşları tarafından biyolojik 

malzeme deposudur. Türkiye’nin yüksek endemizm oranı ve “kocakarı ilaçları” olarak adlandırılan geleneksel bilgiye 

sahip olması, bu tür kaynakların kayıtlanma projesinin devam etmesi ve fayda paylaşımını sağlayacak pozitif koruma 

yöntemiyle ilgili hukuki düzenlemelerin yetersizliğinden dolayı biyokorsanlığın cazibe merkezi sayılmaktadır. 

Biyokorsanlıkla ilgili çalışmalar, Türkiye’de politika belgelerinde son yirmi yıldır konu olmaktadır. Ülkemizde 

biyokorsanlık sorunu ve ona yönelik yönetsel, politik ve toplumsal duyarlılık ile önlemler yeterince gelişmemiştir. 

Zengin biyoçeşitliliği nedeniyle yüksek risk altındaki ülkemizde biyokorsanlık sorununun her platformda daha fazla 

gündeme getirilmesi gerekmektedir. Çalışmanın amacı, biyokorsanlık sorununu açıklayarak Türkiye’de biyokorsanlığın 

önlenmesine yönelik politika belgelerinin değerlendirilmesi ve biyokorsanlık sorununa dikkat çekmektir. Çalışma, 

literatür taraması ve politika belgeleri incelenerek gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, biyokorsanlığı ele alan bilimsel 

çalışmalarla Türkiye’nin konuyla ilgili politika belgeleri incelenmiştir. Çalışmada, Türkiye’de söz konusu soruna 

yönelik yeterli olmamakla birlikte çok boyutlu yaklaşıldığı ve fikri mülkiyet esasında hukuki/politik araçların 

geliştirilmeye başladığı tespit edilmiştir. 
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THE PROBLEM OF BIOPIRACY AND POLICIES TOWARDS BIOPIRACY IN TURKEY 

 

Erdal GÜLER,  Ahmet MUTLU 

 

 

 

Abstract 
Medical, agricultural and industrial products are obtained as a result of researches at the molecular level by taking living 

things from nature or their parts abroad without the permission of the competent authorities. This situation devastates 

the countries with the origin of genetic resources economically, culturally and ecologically. This problem, called 

biosmuggling, ranks third in the world after arms and drug smuggling. Biosmuggling is the first step of biopiracy. 

Biopiracy is often caused by multinational corporations converting traditional knowledge, genetic resources, centuries-

old knowledge of seeds and plants into property of indigenous peoples in developing countries through patents and 

intellectual property without permission and compensation. The concept of biopiracy has been developed as a discourse 

tool by environmental and agricultural organizations in developing countries since the 1990s in order to ensure equal 

and fair sharing against multinational food, chemical and pharmaceutical companies in developed countries. Therefore, 

the problem of biopiracy is a broader and multidimensional issue than biosmuggling. Turkey is a small continent in 

terms of biodiversity and due to its richness, it is a biological material repository by the citizens of many countries for 

scientific research, collection and commercial purposes. Turkey is considered as the center of attraction for biopiracy 

due to its high rate of endemism and traditional knowledge of so-called "old women's drugs", the continuation of the 

project to register such resources, and the inadequacy of legal regulations regarding the positive protection method that 

will ensure benefit sharing. Studies on biopiracy have been the subject of policy documents in Turkey for the last two 

decades. In our country, the problem of biopiracy and administrative, political and social sensitivity and measures 

towards it are not developed enough. In our country, which is at high risk due to its rich biodiversity, the problem of 

biopiracy should be brought to the agenda more in every platform. The aim of the study is to explain the problem of 

biopiracy, to evaluate the policy documents for the prevention of biopiracy in Turkey and to draw attention to the 

problem of biopiracy. The study was carried out by reviewing the literature and policy documents. Therefore, Turkey's 

policy documents on the subject have been examined with scientific studies dealing with biopiracy. In the study, it has 

been determined that although not sufficient, a multidimensional approach to the aforementioned problem has been 

approached in Turkey and legal/political tools have begun to be developed on the basis of intellectual property. 

 

Keywords: Biopiracy, Turkey, Policy documents 

  

                                                      
 Öğr. Gör., Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Kamu Yönetimi ABD Doktora Öğrencisi), e.guler@bartin.edu.tr, ORCID No: 0000-0002-4787-4800. 
 Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, ahmet.mutlu@omu.edu.tr, 

ORCID No: 0000-0001-8655-6779. 



T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, 4-5 Temmuz 2022 

Canakkale Onsekiz Mart University, 

International Social Sciences Conference, 4-5 July 2022 

166 

 

 

 

ÇALIŞANLARIN İYİ OLUŞLARI VE İŞ BECERİKLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

 

Ali Şahin ÖRNEK*,  Selda TOPKAYA**,  Fuat Fırat ÇEVİK*** 

 

 

 

Özet 

Geleneksel insan kaynakları yönetim anlayışının 1980’li yıllardan itibaren yerini stratejik insan kaynakları yönetimine 

bırakması insan sermayesini şirketler açısından çok daha önemli hale getirmiştir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki 

çalışanların temel yeteneklerinin yatırımla desteklenmesi şirketlere hem rakipleri tarafından taklit edilmesi zor bir 

farklılık hem de yüksek verimlilik getirmektedir. Çalışanlar açısından ise becerikliliklerinin artmasının birçok maddi ve 

manevi unsura etki etmesi beklenebilir. Bu noktadan hareketle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik ve idari 

personeli arasında yapılan bir araştırma ile çalışanlarda iyi oluşu, iş becerikliliğinin ne düzeyde yordadığı araştırılmıştır.  

Araştırma sonucunda yapısal iş kaynakları arttırma ve uyarıcı iş taleplerini arttırma becerileri yüksek olan çalışanların 

yaşamsal iyi oluşları yüksek iken, yapısal iş kaynaklarını artırma ve uyarıcı iş taleplerini arttırma ve sosyal kaynakları 

arttırma iş becerileri yüksek olan çalışanların iş yerinde iyi oluşunun yüksek olduğu örneklem kapsamında ortaya 

konmuştur. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEES’ WELL BEING AND WORK 

CAPABILITY: THE CASE OF CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSTY 

 

Ali Şahin ÖRNEK,  Selda TOPKAYA,  Fuat Fırat ÇEVİK 

 

 

 

Abstract 

The fact that the traditional human resources management approach has been replaced by strategic human resources 

management since the 1980s has made human capital much more important for companies. Research shows that 

supporting the basic skills of employees with investment brings both a difference that is difficult to imitate by their 

competitors and high productivity. In terms of employees, it can be expected that the increase in their skills will affect 

many material and moral factors. From this point of view, with a study conducted among the academic and 

administrative staff of Çanakkale Onsekiz Mart University, it was investigated to what extent the well-being of the 

employees and the level of job capability related. As a result of the research, it was revealed in the sample that 

employees with high skills of increasing structural work capability and stimulating job demands had higher  social well-

being levels. Moreover, employees with high job skills to increase structural work capability and stimulating job 

demands and social capability had higher work-place well-being levels. 
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FAYDALI ŞİRKETLER (B CORP) VE HUKUKİ NİTELİĞİ 

 

Alper ÖZBOYACI 

 

 

 

Özet 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (RG, 14.02.2011/) madde 124/I’de ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, 

limited ve kooperatif şirketler şeklinde sayılmıştır. Yasanın bu sayımı sınırlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla bu belirtilenler 

dışında başkaca bir adla ticaret şirketi kurulamaz. Ticaret şirketlerinin ortak noktası, tüzel kişiliklerinin bulunmasıdır. 

Yine kooperatifler bir tarafa bırakıldığında ticaret şirketleri, iktisadi amaca dönük olarak, bilhassa kâr elde etme 

amacıyla hareket ederler. Buna karşılık bir başka tüzel kişilik formu olan dernekler ile vakıflar, kâr elde etmekten 

ziyade manevi amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterirler. Son dönemde popüler hale gelen ve kısaca B Corp (Benefit 

Corporation / Faydalı Şirketler) olarak ifade edilen oluşumlar ise ticaret şirketleri ile dernekler ve vakıfların 

melezlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Zira bu tür oluşumlarda, yönetim politikası belirlenirken ve kararlar alınırken 

sadece kâr elde etme güdüsüyle hareket edilmez. Bunun dışında, insan ve çevre faktörü de göz önünde tutulur. Özellikle 

son yıllardaki iklim sorunlarının artmasıyla gündeme gelen bu tür oluşumlarla kâr ve sosyal amaç bir araya getirilerek 

klasik ticaret şirketi algısı kırılmak istenmektedir. TTK’da ticaret şirketleri sınırlı sayım ilkesine göre belirlendiğinden, 

B Corp’lar bir ticaret şirketi türü olarak ticaret siciline tescil edilemez. Ancak bu durum, ticaret şirketlerinin uluslararası 

bir sertifika kuruluşundan B Corp sertifikası almasına engel teşkil etmez. B Corp sertifikasının alınması iki temel 

noktada etkisini gösterir. Birincisi, sertifikaya sahip şirketin, bilinçli tüketici kitlesi nezdinde itibarlı bir konuma 

yükselmesidir. Kaldı ki gün geçtikçe şirketlerin etik ve sosyal sorumluluk duruşunu sorgulayan ve ona göre tercihlerini 

belirleyen bilinçli tüketici kitlesinin sayısı da artmaktadır. İkincisi, B Corp sertifikalarının yöneticilerin hukuki 

sorumluluklarının belirlenmesinde doğrudan etki gösterebilmesidir. Zira bu tür oluşumların yönetim modellemesinde 

insan ve çevre faktörü de dikkate alındığından, şirketin zarar etmesi veya kâr marjının düşmesi tek başına yöneticilerin 

sorumluluklarını doğurmayacaktır. Son tahlilde, çalışma ile B Corp’ların hukuki niteliği ve B Corp sertifikasının 

şirketler hukukundaki etkileri ele alınmaya çalışılacaktır. 
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BENEFIT CORPORATIONS AND THEIR LEGAL CHARACTER 

 

Alper ÖZBOYACI 

 

 

 

Abstract 
In Article 124/I of the Turkish Commercial Code No. 6102 trading companies; collective, limited, joint-stock 

companies, limited liability and cooperative companies. This enumeration of the law is restrictive. Therefore, a trading 

company cannot be established with a name other than those specified. What trading companies have in common is the 

presence of their legal entities. Again, when cooperatives are set aside, trading companies act for economic purposes, 

especially for the purpose of making profits. On the other hand, associations and foundations, which are another form of 

legal entity, operate for spiritual purposes rather than making a profit. The formations that have become popular in the 

recent period and are briefly referred to as B Corp have emerged because of the hybridization of commercial companies 

and associations and foundations. Because, in such formations, while determining management policy and making 

decisions, one does not act only with the motive of making a profit. Apart from this, the human and environmental 

factor is also considered. Especially with the increase of climate problems in recent years, such formations bring profit 

and social purpose together to break the perception of the classical trading company. Since trading companies are 

designated according to the principle of limited counting in the TCC, B Corps cannot be registered in the commercial 

register as a type of trading company. However, this does not prevent trading companies from obtaining a B Corp 

certificate from an international certification body. Obtaining a B Corp certificate has an impact on two main points. 

The first is that the certified company rises to a reputable position in the eyes of the conscious consumer audience. 

Moreover, the number of conscious consumers who question the ethical and social responsibility stance of companies 

and determine their preferences accordingly is increasing day by day. The second is that B Corp certifications can have 

a direct impact on determining the legal responsibilities of managers. Because the human and environmental factor is 

also considered in the management modelling of such formations, the loss of the company or the decrease in the profit 

margin will not alone give rise to the responsibilities of the managers. In the final analysis, the study will try to address 

the legal nature of B Corps and the effects of B Corp certification on corporate law. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR, KAPSAYICI VE YEŞİL KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN 

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI 

 

Esra YÜKSEL ACI* 

 

 

 

Özet 

Sanayi Devrimi ile birlikte artan çevre kirliliği ve iklim değişikliklerinin yol açtığı felaketler 1970’li yılların başından 

itibaren uluslararası gündemin bir numaralı konusu haline gelmiş, ekonomik büyümeye dayalı kalkınma anlayışı 

eleştirilmeye, yerini sürdürülebilir kalkınma anlayışına bırakmaya başlamıştır. Büyümeden vazgeçmeden, ekonomi ve 

çevre dengesini gözetmeye dönük bu anlayış, günümüze kadar olgunlaşarak Yeşil Büyüme stratejisinin geliştirilmesine 

yol açmıştır.  Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının çevresel sürdürülebilirlik bağlamında en önemli dönüm noktası olan 

Paris İklim Anlaşması’na göre küresel sıcaklık artışının 2050’ye kadar 2 derecenin altında tutulması, 2050’ye kadar 

karbon emisyonunun sıfırlanması, sera gazı emisyonlarının azaltılarak iklim değişikliğinin yol açacağı ekonomik, 

sosyal ve çevresel zararların en aza indirilmesi kararları alınmıştır. Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa Ekonomisini yeşil 

büyümeye uygun bir biçimde dönüştürmek üzere, 2019 yılında dünya kamuoyuna sunulmuştur. Mutabakat ile Avrupa 

Birliği, Paris Anlaşması’nda kararlaştırılan hedeflere ilk ulaşan kıta olmayı amaçladığını ilan etmiş, dünya ülkelerini bu 

dönüşümün ortağı olmaya davet etmiştir. Bu anlamda Avrupa Birliği, yeni yeşil düzenin küresel lideri olarak özellikle 

ticari ortağı olan ülkeler ile ortak politikalar üzerinden hareket etmek istemektedir. Türkiye’nin kapsayıcı büyümesi ve 

sürdürülebilir kalkınması açısından da kritik bir belge olan Avrupa Yeşil Mutabakatı, tarım, sanayi, enerji, ticaret, inşaat 

ve ulaşım sektörlerinde birbiriyle bağlantılı hedefler ile bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan mekanizmaları ortaya 

koymaktadır. Bu çalışma, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesi aracı olarak kabul edilen yeşil 

büyümenin yol haritası olan Avrupa Yeşil Mutabakatını sektörel bakımdan ele almakta, Türkiye ve Dünya açısından 

Mutabakatın yaratacağı olası etkileri tartışmaktadır. 
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THE EUROPEAN GREEN DEAL FROM SUSTAINABLE, INCLUSIVE AND GREEN 

DEVELOPMENT PERSPECTIVE 
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Abstract 
Increasing environmental pollution with the Industrial Revolution and disasters caused by climate change have become 

the number one issue on the international agenda since the beginning of the 1970s, and the understanding of 

development based on economic growth began to be criticized and replaced by the mindset of sustainable development. 

This mentality of keeping the economy and environment balance without giving up on growth has matured until today, 

leading to the development of the Green Growth strategy. According to the Paris Climate Agreement, which is the most 

important milestone of sustainable development goals in the context of environmental sustainability, decisions have 

been taken to keep the global temperature rise below two degrees Celsius by 2050, to zero carbon emissions by 2050, 

and to minimize the economic, social, and environmental damages caused by climate change by reducing greenhouse 

gas emissions. The European Green Deal was presented to the world public opinion in 2019 to transform the European 

Economy in line with green growth. By the agreement, the European Union declared that it aims to be the first continent 

to reach the goals determined in the Paris Agreement and invited the countries of the world to be the partners of this 

transformation. In this sense, the European Union, as the global leader of the new green order, wants to act through 

common policies, especially with the countries that are trading partners of the EU. The European Green Deal, which is 

also a critical document for Turkey's inclusive growth and sustainable development, sets out the interrelated targets in 

the agriculture, industry, energy, trade, construction, and transportation sectors and the mechanisms required to achieve 

these goals. This study examines the European Green Deal, the roadmap of green growth, which is accepted as a means 

of realizing sustainable development goals, from a sectoral perspective and discusses the possible effects of the 

Agreement in terms of Turkey and the world. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KİMİN İÇİN? 2030 GÜNDEMİ VE ÇOCUKLAR 

 

Rüya ATAKLI YAVUZ*,  Fehime GÜNBEGİ** 

 

 

 

Özet 
Sürdürülebilir kalkınma olgusu 21.yüzyılda gerek ulusal gerek uluslararası çapta politika yapıcıların odak noktalarından 

biri haline gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınma, sadece şu anda yaşayan bireylerin değil gelecekte yaşayacak olan 

bireylerin de refahını arttırmak ve bunun devamlılığını sağlamanın önemine vurgu yapan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım 

çerçevesinde kısaca küresel hedefler olarak nitelenen 2030 gündemi 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 

duyurulmuştur. 2016 yılının ocak ayından itibaren belirlenen hedefler gözetilerek çeşitli politika araçları kullanılmaya 

başlanmıştır. Seçilen politika araçları yoluyla uygulanan programların sonuçları belirlenen göstergeler dikkate alınarak 

ölçülmeye ve izlenmeye başlanmıştır. 2030 Gündemi “en savunmasızların ihtiyaçlarının karşılandığı, adil, eşitlikçi, 

hoşgörülü, açık ve sosyal açıdan kapsayıcı bir dünya hedeflemektedir. Bu açıdan tüm ülkelerde en korumasız durumda 

olanların kimler olduğunun tespiti ve hangi alanlarda korunmaya ihtiyaç duyulduğunun bilinmesi önemlidir. Çünkü 

böylece sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda uygulanacak kalkınma politikalarının odaklanacağı temel 

alanların belirlenmesi kolaylaşacaktır. Bu bağlamda 44 sürdürülebilir kalkınma göstergesinin, neredeyse tüm ülkelerde 

dezavantajlı grupların başında gelen çocuklarla ilgili olduğu söylenebilir. Bu çalışmada gelecek nesillerin refahını odak 

olarak belirleyen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma noktasında çocukların durumu irdelenecektir. 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada çocuk temelli olmayan veya çocukları öncelemeyen herhangi bir 

ekonomik politika ve modelin başarı şansının çok düşük olduğu unutulmamalıdır. 
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WHO IS SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR? 2030 AGENDA AND CHILDREN 

 

Rüya ATAKLI YAVUZ*,  Fehime GÜNBEGİ** 

 

 

 

Abstract 

The phenomenon of sustainable development has become one of the focal points of policy makers, both nationally and 

internationally, in the 21st century. Sustainable development is an approach that emphasizes the importance of 

increasing and maintaining the well-being of not only individuals living in the present but also those who will live in the 

future. Within the framework of this approach, the 2030 agenda, which is briefly described as global goals, was 

announced by the United Nations in 2015. Various policy tools have been used since January 2016, taking into account 

the determined targets. The results of the programs implemented through the selected policy tools began to be measured 

and monitored by taking into account the determined indicators. The 2030 Agenda aims for a “just, equitable, tolerant, 

open and socially inclusive world where the needs of the most vulnerable are met. In this respect, it is important to 

identify who are the most vulnerable in all countries and to know in which areas protection is needed. Thus, it will be 

easier to determine the main areas on which the development policies to be implemented in the way of achieving 

sustainable development goals will focus. In this context, it can be said that 44 sustainable development indicators are 

related to children, who are at the forefront of disadvantaged groups in almost all countries. In this study, the situation 

of children will be examined at the point of achieving sustainable development goals that focus on the welfare of future 

generations. It should not be forgotten that any economic policy and model that is not child-based or does not prioritize 

children has a very low chance of success in achieving sustainable development goals. 

 

Keywords: Sustainable Development, Economic Policy, 2030 Agenda 

  

                                                      
* Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ruyaatakli@comu.edu.tr, ORCID No: 0000-0003-3147-333X. 
**  Dr. Ögr. Gör., Balıkesir Üniversitesi, fehimegunbegi@balikesir.edu.tr, ORCID No: 0000-0003-1410-4452. 

 



T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, 4-5 Temmuz 2022 

Canakkale Onsekiz Mart University, 

International Social Sciences Conference, 4-5 July 2022 

174 

 

 

DİJİTALLEŞEN İK VE İK UZMANLARININ DİJİTALLEŞME ALGILARI: NİTEL BİR 

ARAŞTIRMA 

 

Songül GÖKHAN*,  Ömür Neczen Timurcanday ÖZMEN** 

 

 

 

Özet 
Covid-19 küresel sağlık sorunundan en çok etkilenen sektörlerden biri turizm sektörü olmuştur. Covid-19’un getirdiği 

yasaklarla zor günler geçiren sektör açılma sonrası nitelikli personel bulma ve elde tutma açısından sorunlar 

yaşamaktadır. Nitelikli personel bulma, işe alma, eğitim ve geliştirme gibi faaliyetleri gerçekleştiren insan kaynakları 

uzmanlarının bu konuda sorumlulukları ve iş yükleri oldukça artmıştır. İnsan kaynakları uzmanlarının bu dönemde daha 

hızlı aksiyon almaları zorunlu hale gelmiştir. Covid-19 küresel sağlık krizi ile hız kazanan dijitalleşmenin insan 

kaynakları uzmanlarına bu doğrultuda faydalar sağlaması beklenmektedir. Dijitalleşen İK uygulamalarının turizm 

işletmelerinde insan kaynakları uzmanları tarafından benimsenip benimsenmediği, İK süreçlerinin ne düzeyde 

dijitalleştiği ve İK uzmanlarının dijitalleşmeye ilişkin algılarının araştırılması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 

Bu kapsamda İzmir ilinde turizm sektöründe çalışan 11 insan kaynakları uzmanı ile nitel araştırma yöntemi kullanılarak 

yarı yapılandırılmış soru formu ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Her bir görüşme yaklaşık 30-60 dk arası sürmüştür. 

İK uzmanları özellikle turizm gibi personel devir hızının yüksek olduğu bir sektörde çok hızlı aksiyon almak zorunda 

olduklarının üzerinde durmuşlar ve dijitalleşmenin bu anlamda kendilerine sağladıkları faydalardan bahsetmişlerdir. 

Personel özlük dosyalarına erişim, bordro ve ücret gibi adımların daha kolay yapılabildiğini ifade etmişlerdir. Yetenek 

havuzlarının genişlediğini, sadece ulusal değil uluslararası adaylara ulaşım sağlandığını, dijital anketler, online 

mülakatlar ile ön elemelerin kolaylaştığını, sisteme girilen Key Word ile daha hedefe odaklı azaltılmış adaylar ile 

çalıştıklarını, personel eğitimlerinin daha kolaylaştığını ve kâğıt masraflarında ciddi bir azalma olduğunu ifade 

etmişlerdir. Ayrıca insan kaynakları uzmanları işlerinin geleceğinin yetenek bulma ve motivasyon gibi farklı noktalara 

doğru evirildiğini düşündükleri görülmektedir. 
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DIGITALIZING HR AND THE DIGITALIZATION PERCEPTIONS OF HR 

SPECIALISTS: A QUALITATIVE RESEARCH 

 

Songül GÖKHAN*,  Ömür Neczen Timurcanday ÖZMEN** 

 

 

 

Abstract 
One of the sectors most affected by the Covid-19 global health problem has been the tourism sector. The sector, which 

has had a difficult time with the bans brought by Covid-19, has problems in finding and retaining qualified personnel 

after opening. The responsibilities and workloads of human resources specialists, who carry out activities such as 

finding, recruiting, training, and developing qualified personnel, have increased considerably. It has become imperative 

for human resources specialists to take faster action in this period. Digitization, which gained momentum with the 

Covid-19 global health crisis, is expected to provide benefits to human resources specialists in this direction. This study 

aims to investigate whether digitalized HR practices are adopted by human resources experts in tourism businesses, to 

what extent HR processes are digitalized, and HR experts' perceptions of digitalization. In this context, one-on-one 

interviews were conducted with 11 human resources specialists working in the tourism sector in Izmir, using a semi-

structured questionnaire using the qualitative research method. Each interview lasted approximately 30-60 minutes. HR 

experts emphasized that they have to take action very quickly, especially in a sector such as tourism where personnel 

turnover is high, and they talked about the benefits of digitalization in this sense. They stated that steps such as access to 

personnel files, payroll, and wages can be done more easily. They stated that their talent pool has expanded, not only 

national but also international candidates are reached, digital surveys and online interviews made preselection easier, 

they work with more target-oriented candidates with the Key Word entered into the system, and the training of 

personnel becomes easier, and there is a significant reduction in paper costs. In addition, it is seen that human resources 

experts think that the future of their jobs evolves towards different points such as finding talent and motivation. 
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PSİKOLOJİK DANIŞMA NASIL İŞE YARIYOR? 

“FENOMENOLOJİK YAKLAŞIMLA PDR 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK 

DANIŞMADA TEKNİK VE TERAPÖTİK BECERİ KULLANIM İHTİYACINA İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Ebru KAYABAŞI*,  Abdi GÜNGÖR 

 

 

 

Özet 

Bu çalışmada Rehberlik Psikolojik Danışmanlık 4. sınıf öğrencilerinin Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması dersi 

kapsamında gerçekleştirdikleri psikolojik danışma uygulamasının danışanın danışmaya getirdiği sorunu ya da gündemi 

çözmede nasıl işe yaradığına dair görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca terapötik becerilerin ve tekniklerin 

ne sağladığına ilişkin görüşlerinin derinlemesine incelenmesi de amaçlanmaktadır. Bu çalışma yorumlayıcı 

fenomenolojik desenle yürütülmüş nitel bir çalışmadır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Odak 

grup görüşmesiyle araştırma kriterlerine uyan sekiz gönüllü katılımcıdan veri toplanmıştır. Verilerin analizinde 

yorumlayıcı betimsel analiz kullanılmıştır. Yorumlayıcı betimsel analiz sonucunda, PDR 4. sınıf öğrencilerinin 

psikolojik danışma deneyimleri çerçevesinde Terapötik Bağ Kurma ve Performans Kaygısı ana temaları elde edilmiştir. 

Çalışmaya katılan psikolojik danışman adaylarının görüşlerine göre psikolojik danışma danışanla terapötik bağ kurma 

yoluyla işe yaramaktadır. Terapötik beceriler ve teknikler ise psikolojik danışmada psikolojik danışman adaylarının 

performans kaygılarıyla baş etmelerine yardımcı olmaktadır. Psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışmanın 

nasıl işe yaradığına ilişkin düşüncelerinin ortaya koyulması lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında sunulan 

bireyle danışma uygulaması dersinin akış ve yöntemine katkı sağlayabilir. Ayrıca psikolojik danışman adayının 

yetiştirilirken yaşayabileceği yetersizlik duygusu, yetkinlik ihtiyacı, performans kaygısı gibi kavramlar da öğretim 

sürecinin parçası olan süpervizyon konularının içerisinde ele alınabilir. Teori ve uygulamaya ilişkin bağlantıyı 

geliştirmelerine yardımcı olacak rehberlik süpervizörler tarafından sunulabilir, akran destek grupları sayesinde 

uygulamaya ilişkin yapıcı çalışmalar gerçekleştirilebilir. 
 

Anahtar Kelimeler: Terapötik Beceriler, Psikolojik Danışma Teknikleri, Terapötik İlişki 

  

                                                      
*Doktora Öğrencisi, Düzce Üniversitesi, Rehberlik Psikolojik Danışmanlık, ebrukayabasi.90@gmail.com, ORCİD No: 

0000-0003-2858-6624. 
Dr. Öğretim Üyesi, Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik Psikolojik Danışmanlık abdigungor@duzce.edu 

.tr, ORCİD No: 0000-0002-7945-0906 



T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, 4-5 Temmuz 2022 

Canakkale Onsekiz Mart University, 

International Social Sciences Conference, 4-5 July 2022 

177 

 

 

HOW DOES COUNSELING WORK? 

“EXAMINATION OF THE OPINIONS OF 4TH GRADE GUIDANCE AND 

PSYCHOLOGICAL COUNSELING STUDENTS ON THE NEED FOR TECHNIQUES 

AND THERAPEUTIC SKILLS USE IN COUNSELING WITH A PHENOMENOLOGICAL 

APPROACH” 

 

Ebru KAYABAŞI,  Abdi GÜNGÖR 

 

 

 

Abstract 

This studyaimed to examine the perceptions of 4th-grade students of Guidance Psychological Counseling how 

counseling within the scope of the Individual Counseling Practice course works in solving the problem or agenda that 

the client brings to the counseling. This study also aimed to examine their views on what therapeutic skills and 

techniques provide. This study was designed as a qualitative study conducted with an interpretative phenomenological 

design. The data was collected from eight volunteer participants who met the research criteria through a focus group 

interview. Interpretive descriptive analysis was used to analyze the data. Results revelaed two main themes: The 

therapeutic Bond and Performance Anxiety. According to the opinions of the novice psychological counselor 

candidates, psychological counseling works through the therapeutic bond of the client. Therapeutic skills and 

techniques help novice counselors cope with performance anxiety. Understanding the thoughts of the counselor 

candidates about how the counseling works can contribute to the organizing individual counseling practice course 

offered in undergraduate, graduate, and doctoral programs. As a part of teaching process, counseling supervision 

practices can address the novice counselor candidates’ concers, such as the feeling of inadequacy, the need for 

competence, and performance anxiety. Supervisors can guide counselor candidates to make the connection between 

theory and practice. In addition, peer support groups can help counselor candidates overcome their difficulties.  
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI İNOVASYON YÖNETİMİ: ÜRETİMDEN TÜKETİME 

GIDA ALANINDAN ÖRNEKLER 

 

Alperen MANİSALIGİL* 

 

 

 

Özet 
Günümüzde örgütler, yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi teknolojileri gittikçe artan miktarda ve çeşitlenen alanlarda 

kullanmaktadır. Bu teknolojiler, şirketlere inovasyon fırsatları sunarak daha sürdürülebilir hale gelmelerini ve yeşil 

kalkınmaya katkıda bulunmalarını kolaylaştırabilmektedir. Ne var ki, şirketlerin bu teknolojileri hem kendilerine 

finansal kazanç getirecek hem de dünyaya sosyal ve çevresel fayda sağlayacak bir biçimde nasıl kullanabilecekleri 

konusundaki bilgi kısıtlıdır. Bu çalışmada, yaklaştığı öngörülen küresel kıtlığı da göz önünde bulundurarak ve 

sürdürülebilir değer sunmanın ideal olarak tüm değer zincirini kapsaması beklendiğinden, gıda alanında üretimden 

tüketime sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yönetimine odaklanmaktayım. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçlarından olan ‘açlığı bitirmek’ uğruna üç ayrı şirketin yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanarak 

sırasıyla tarım, tedarik ve tüketim aşamalarında nasıl inovasyon geliştirip yönettiklerini çoklu vaka analizi yöntemi 

aracılığıyla incelemekteyim. Vaka analizinin bulguları, değer zincirinin farklı aşamalarında inovasyon yönetimine dair 

ortak ve farklı örüntüleri açığa çıkararak değer zincirinin baştan sona nasıl sürdürülebilir kılınabileceğine dair bir 

açıklama çerçevesi sunmaktadır. Bu araştırmanın çıktıları, ‘açlığa son’, ‘sorumlu tüketim ve üretim’ ve ‘hedefler için 

ortaklıklar’ ile alakalı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına erişilmesine katkıda bulunabilir. 
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SUSTAINABILITY-ORIENTED INNOVATION MANAGEMENT: THREE EXAMPLES 

RANGING FROM THE PRODUCTION TO THE CONSUMPTION OF FOOD 

 

Alperen MANİSALIGİL* 

 

 

 

Abstract 
Contemporary organizations increasingly use technologies such as artificial intelligence and machine learning in 

various areas. These technologies offer innovation opportunities to organizations, helping them in becoming more 

sustainable AND in contributing to green development. Yet, there is little knowledge about how organizations use these 

technologies to develop innovations that bring financial, social, and environmental benefits simultaneously. In this 

study, I focus on sustainability-oriented innovation management in the food industry from the production stage to the 

consumption stage, given the predictions about the upcoming global food scarcity and the expectations that 

sustainability must span the entire value chain. Specifically, I examine how three separate companies use artificial 

intelligence and machine learning to develop and manage innovation in food production, supply, and consumption 

stages to ‘end hunger’, one of the United Nations Sustainable Development Goals. By identifying the common and 

different innovation patterns at different stages of the value chain, I present a framework to understand how the food 

value chain might become more sustainable. The findings of this multiple case study might help us achieve the 

Sustainable Development Goals related to ‘ending hunger’, ‘responsible consumption and production’ and ‘partnership 

for goals. 
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DÖNGÜSEL EKONOMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE ATIK İTHALATININ 

BELİRLEYİCİLERİ: ÇEKİM MODELİ ANALİZİ 

 

Gizem MUKİYEN AVCI 

 

 

 

Özet 

Sanayileşmenin ve küreselleşmenin etkisi ile birlikte tüketim ve üretimdeki artış eğilimi, atık miktarında da artış 

yaşanmasına neden olmaktadır. Son yıllarda, giderek artış gösteren ve çevre açısından ciddi olumsuz etkileri bulunan 

atıkların, ekonomik yarar sağlayacak kanallara yönlendirilmesi gerektiği görüşü ön plana çıkmaktadır. Böylece doğrusal 

ekonomideki üret-kullan-at görüşünün yerini döngüsel ekonomi çerçevesinde üret-kullan-yeniden kullan görüşü almaya 

başlamıştır. Atıkların azaltılması, geri dönüşümü ve yeniden kullanımı stratejilerinin benimsendiği döngüsel ekonomi 

çerçevesinde atıkların potansiyel bir ikincil hammadde olması, enerjiye dönüştürülebilmesi ve ikinci el mal ticareti 

yoluyla ekonomik yararlar sağlayabileceği düşünülmektedir. Küresel boyutta döngüsel ekonominin stratejilerinin 

sürdürülebilirliği, ülkelerin tek başına uyguladıkları politikalarla yeterli olmayacağı için ülkeler arası atık ticaretini 

gerektirmektedir. Bu kapsamda ülkeler arası atık ticareti ile atıkların, sınıflandırma ve işleme süreçleri açısından 

karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olan ülkelere yönlendirilmesi ve böylece küresel boyutta ekonomik kazanımlar 

sağlanması amaçlanmaktadır. Atık ticaretinin dünyadaki seyri incelendiğinde dünyanın en büyük atık ithalatçılarından 

bir olan Çin’in 2017 yılı sonu itibari ile atık ithalatını engelleyici politika izlemesi sonucunda atık ithalatı başta Türkiye 

olmak üzere pek çok ülkeye yönelmiştir. Türkiye son yıllarda atık ithalatında ilk sırada yer almaktadır. Atık 

yönetiminin etkin işlemediği, şeffaflığın ve yasal önlemlerin etkin ölçüde sağlanamadığı mevcut koşullarda Türkiye’nin 

ihracatçı ülkelerin kirlilik sığınağına dönüşmesinden endişe duyulmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin atık ithalatına 

neden olan faktörlerin çekim modeli çerçevesinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öncelikle kavramsal 

çerçevede atık ticareti, atık ticaretinin dünya çapındaki seyri ve Türkiye özelindeki durumu incelenmekte ve sonrasında 

Türkiye’nin atık ticaret ortakları ile olan ithalat ilişkisini etkileyen temel faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.  
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DETERMINANTS OF TURKEY’S WASTE IMPORT WITHIN THE FRAMEWORK OF 

THE CIRCULAR ECONOMY: ANALYSIS OF THE GRAVITY MODEL 

 

Gizem MUKİYEN AVCI 

 

 

 

Abstract 
The tendency of increasing consumption and production as a result of industrialization and globalization leads 

increasing in waste. In recent years, it has become clear that wastes, which have been increasing and are having major 

negative environmental consequences, should be diverted into channels that would give economic advantages. As a 

result, the linear economy's produce-use-dispose approach has begun to give way to the circular economy's produce-

use-reuse approach. Wastes are thought to be a potential secondary raw material, can be converted into energy, and 

provide economic benefits through the trade of second-hand goods in the framework of the circular economy, which 

employs waste reduction, recycling, and reuse strategies. The sustainability of circular economy strategies on a global 

scale requires inter-country waste trade, as policies implemented by countries alone will not be sufficient. In this 

context, it is hoped that waste will be directed to countries with comparative advantage in waste classification and 

processing processes, resulting in global economic gains from waste trade. When the global waste trade is examined, 

waste imports have been directed to many countries, particularly Turkey, as a result of China, one of the world's largest 

waste importers, following a policy to prevent waste imports as of the end of 2017. In recent years, Turkey has been in 

the first place in waste imports. In the current situation, where waste management is ineffective and transparency and 

legal measures cannot be effectively ensured, there is concern that Turkey will become a pollution haven for exporting 

countries. In this study, it is aimed to examine the factors that cause Turkey's waste import within the framework of 

gravity model. In this context, waste trade, the worldwide course of waste trade, and the situation in Turkey are first 

examined in the conceptual framework, and then the main factors influencing Turkey's import relationship with its 

waste trade partners are identified. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA ÖNCELİK: YEŞİL LOJİSTİK 

 

Şerif DİLEK,  Serap İNCAZ  

 

 

 
ÖZET 
Lojistik ve ulaştırma sektöründeki gelişim günümüz rekabet ortamı için çok önemli bir faktördür. Başta ulaştırma olmak 

üzere lojistiğin tüm alanlarında gerçekleştirilen faaliyetlerin çevreye çeşitli olumsuz etkileri olmaktadır. Küresel karbon 

ayak izinde ulaşım kaynaklı emisyonların büyük bir pay sahibi olması nedeniyle lojistiğin çevresel bir farkındalığa ne 

kadar fazla ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Dünyada iklimsel değişiklik ve çevresel tehditler artık ekonomik ve 

siyasi risklerin önüne geçmiş bulunmaktadır. Bu nedenle kalkınma sürecinde çevresel faaliyetler lojistik alanında da 

gerek ulusal ve gerekse uluslararası alanda bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan 

ülkelerin çoğunluğu gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma gayretiyle, sürdürülebilir kalkınmanın lojistik süreçler 

dahil tüm süreçler ile ilişkilendirilmesi gerektiğinin artık farkındadır. Bu bağlamda günümüzde, lojistik süreç 

paydaşlarından tüm üreticiler, tedarikçiler, toptancılar, perakendeciler ve hatta müşteriler boyutunda sürdürülebilirlik 

anlayışının ve yeşil lojistiğin kalkınmanın itici gücü olduğu görülmektedir. Böylece ülkeler için; ülke kalkınması 

gerçekleştirilirken, doğa ve çevrenin korunması için, ekonominin temel dayanağı olan sürdürülebilir kalkınma ve yeşil 

lojistik önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı; sürdürülebilir kalkınma yolunda yeşil lojistiğin önemini 

ortaya koyarak, sürdürülebilir kalkınma sürecinde lojistik ve yeşil lojistik konusunda gerek ülkemiz ve gerekse dünya 

geneli ile ilgili bir değerlendirme yapmaktır.  
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A PRIORITY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: GREEN LOGISTICS 

 

Şerif DİLEK,  Serap İNCAZ  

 

 

 

ABSTRACT 
The logistics and transport sector development is a crucial factor in today's competitive environment. The activities 

carried out in all areas of logistics, especially transportation, have various adverse effects on the environment. It shows 

how much logistics needs environmental awareness, as emissions from transport account for a large share of the global 

carbon footprint. Climate change and ecological threats have now taken precedence over economic and political risks. 

For this reason, environmental activities in the development process emerge as a necessity in the field of logistics both 

nationally and internationally. The majority of developed or developing countries are now aware that sustainable 

development should be associated with all processes, including logistical operations, with the effort to leave a clean 

environment to future generations. In this context, it is seen that sustainability understanding in the dimension of all 

manufacturers, suppliers, wholesalers, retailers, and even customers from logistics process stakeholders is now an 

integral part of the logistics process and the driving force of development in green logistics. Thus, for countries, while 

the country's growth is carried out, sustainable development and green logistics, which are the primary basis of the 

economy, gain importance for protecting nature and the environment. Therefore, this study aims to reveal the 

significance of green logistics in the path of sustainable development and assess logistics and green logistics in the 

sustainable development process both in our country and in the world. 
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TÜRKİYE’DE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) SÜRECİNDE 

YÖNETİŞİM KAVRAMININ ÖNEMİ VE BÜROKRASİNİN DEĞİŞEN ROLÜ 

 

Erdem Ünal DEMİRCİ 

 

 

 

Özet 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kavramı, Türkiye’de ilk kez 1983 yılında yürürlüğe giren Çevre Kanunu’nun 10. 

Maddesinde yasal bir zemine kavuşmuştur. Gerçekleşmesi muhtemel projelerin çevresel, sosyal, ekonomik etkilerini 

tanımlamak ve çevreyi olası zararlara karşı korumak için geliştirilmiş bir yönetim aracı olan ÇED, çevre hakkı 

kapsamında halkın çevresel kararlara katılma hakkını da içermektedir. Son kuşak insan haklarından biri olarak kabul 

edilen Çevre Hakkı, bütün toplumsal aktörlerin ortak sorumluluk bilinciyle hareket ettiği dayanışma haklarından biri 

olarak kabul görür. Diğer yandan küreselleşen dünyada Türkiye, uluslararası kurum ve kuruluşların da etkisiyle 

bürokratik devletten yönetişimci devlete geçiş süreci yaşamaktadır. Yönetim kavramından farklı olarak Yönetişim, 

toplumsal ve politik alanda kamunun, sivil toplumun ve özel sektörün çoklu karar alma sürecine katılımını ifade eder. 

Devletin “yönetme” vasfı, piyasa merkezli bir sınıflandırma ile “yönlendirme” aşamasına evrilir. Bu değişim bürokratik 

devlet mekanizmasının da dönüşmesi anlamına gelir. Şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve özetle diyaloğa, dayanışmaya 

ve uzlaşmaya açık bir model karşımıza çıkar. Bu çalışma kapsamında, bir yönetim biçimi olarak bürokrasinin 

yönetişimci evresinde, sürdürülebilir bir yaşam modeli kurmak, ekonomik alanda kalkınmadan ödün vermeden çevreye 

duyarlı stratejik “yeşil” politikalar geliştirmek ne kadar mümkündür? sorusuna cevap aranmaktadır. ÇED, bürokrasi ve 

yönetişim denkleminde toplumsal katılımın izlerini sürmek ise bu çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Türkiye’de 

bürokratik mekanizma ÇED sürecine, sık sık değiştirilen yönetmeliklerle müdahil olurken aynı zamanda özel sektör 

lehine süreci hızlandırma politikası benimsemiştir. Öte yandan doğayı ve insanlığı ilgilendiren çevre projelerinde, 

toplumu paydaş olarak devreye sokmak için yapılması gereken Halk Katılım Toplantıları’nın ÇED sürecinde 

göstermelik bir aşamaya dönüştürülmesi, değişen ve dönüşen bürokratik sürecin daha dikkatli incelenmesini gerekli 

kılmaktadır. 
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THE IMPORTANCE OF THE GOVERNANCE CONCEPT AND THE CHANGING ROLE 

OF BUREAUCRACY IN THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) 

PROCESS IN TURKEY 

 

Erdem Ünal DEMİRCİ   

 

 

 

Abstract 

The concept of Environmental Impact Assessment (EIA) has gained a legal basis in Article 10 of the Environment Law, 

which came into force in 1983 for the first time in Turkey. EIA, which is a management tool developed to define the 

environmental, social and economic effects of possible projects and to protect the environment against possible harm, 

also includes the right of the public to participate in environmental decisions within the scope of the environmental 

right. The Right to the Environment, which is accepted as one of the last generation human rights, gains recognition as 

one of the rights of solidarity in which all social actors act with a sense of common responsibility. On the other hand, in 

the globalizing world, Turkey is experiencing a transition period from a bureaucratic state to a governance state with the 

influence of international institutions and organizations. Unlike the concept of management, Governance refers to the 

participation of the public, civil society and private sector in the multiple decision-making process in the social and 

political arena.  The "management" feature of the state evolves into the "steering" stage with a market-centered 

classification. This change also means the transformation of the bureaucratic state mechanism. We come across a model 

that is transparent, accountable, participatory and, in short, open to dialogue, solidarity and reconciliation. Within the 

scope of this study, an answer to the question; How possible is it to establish a sustainable life model and develop 

environmentally friendly strategic "green" policies without compromising economic development in the managerial 

phase of bureaucracy as a form of management? is being searched. Tracing the social participation in EIA, bureaucracy 

and governance equation is the essence of this study. While the bureaucratic mechanism in Turkey intervened in the 

EIA process with frequently amended regulations, it also adopted a policy of accelerating the process in favor of the 

private sector. On the other hand, the transformation of Public Participation Meetings, which should be held as a 

stakeholder in environmental projects that concern nature and humanity, into a show stage in the EIA process 

necessitates a more careful examination of the changing and transforming bureaucratic process. 
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İŞ YAŞAM DENGESİ VE ESNEK ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMUN ÇALIŞANLARIN 

MOTİVASYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

 

Ali Şahin ÖRNEK,  Buse ARSLAN,  Musa KARACÜR 

 

 

 

Özet 

Günümüzde küresel ve teknolojik değişimler nedeniyle iş biçimleri ve iş yapma şekilleri değişim göstermektedir. 

Çalışanların bu değişimlere olan tutumları işverenler açısından önem arz etmektedir. İş yaşamının geldiği noktada; 

çalışan ebeveynlerin artmasıyla özel yaşam ile iş yaşamı arasındaki dengenin önemi de artmaktadır. Çalışanların iş 

yaşam dengelerini kurabilmeleri yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Örgütlerin çalışanların iş yaşam dengesini korumak 

için kullandıkları uygulamalardan biri esnek çalışma uygulamaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışanların algıları, 

ihtiyaçları ve beklentileri çerçevesinde esnek çalışmaya yönelik tutumları değişiklik göstermektedir. Bu çalışmanın 

amacı, çalışanların iş yaşam dengesi ve esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumlarının motivasyon düzeylerine 

etkisini araştırmaktır. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu EGO Genel Müdürlüğünün 

merkez birimlerinde çalışan 543 kişiye anket uygulanmıştır. Araştırmada verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 25 

programından faydalanılmıştır. Ankette kullanılan verilerin güvenilirlikleri test edilmiş, faktör analizi yapılmıştır. 

Bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını tespit etmek amacıyla korelasyon analizi; etkileşimi 

ölçmek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmada değişkenler ve demografik değişkenler arasındaki 

farklılığın incelenmesi için Anova ve T testleri uygulanmıştır. Araştırmada iş yaşam dengesi boyutları ile motivasyonun 

içsel motivasyon ve dışsal motivasyon arasında; esnek çalışma düzenlemelerine karşı tutum değişkeninin iş yaşam 

dengesi, iş sorumluluğu ve diğer çalışan tutumları alt boyutları ile motivasyon değişkeninin içsel motivasyon ve dışsal 

motivasyon boyutları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İş Yaşam Dengesi, Esnek Çalışma, Motivasyon 

  

                                                      
Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Siyasal Bilgiler Fakültesi, asornek@comu.edu.tr, ORCID No: 0000-

0003-2217-6878. 
Doktora Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, busearslan94@gmail.com, , 

ORCID No: 0000-0002-1290-1012. 
Doktora Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, mkaracur@gmail.com, 

ORCID No: 0000-0002-4781-3645. 



T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, 4-5 Temmuz 2022 

Canakkale Onsekiz Mart University, 

International Social Sciences Conference, 4-5 July 2022 

187 

 

 

THE EFFECTS OF WORK-LIFE BALANCE AND FLEXIBLE WORKING ON THE 

MOTIVATION LEVEL OF EMPLOYEES 
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Abstract 

Today, business styles and ways of doing business are changing due to global and technological changes. Employees' 

attitudes towards these changes are important for employers. At the point of business life; with the increase of working 

parents, the importance of the balance between private life and work-life is also increasing. The ability of employees to 

establish a work-life balance makes their lives easier. One of the practices used by organizations to maintain the work-

life balance of employees is flexible working practices. Employees' attitudes towards flexible working may vary within 

the framework of their perceptions, needs, and expectations. The aim of this study is to investigate the effect of 

employees' attitudes towards work-life balance and flexible working practices on their motivation levels. In this context, 

a questionnaire was applied to 543 people working in the central units of Ankara Metropolitan Municipality and its 

subsidiary EGO General Directorate. IBM SPSS Statistics 25 program was used in the analysis of the data in the 

research. The reliability of the data used in the questionnaire was tested and factor analysis was performed. Correlation 

analysis to determine the existence of the relationship between independent and dependent variables; Regression 

analysis was performed to measure the interaction. In the study, Anova and T-tests were applied to examine the 

difference between variables and demographic variables. In the research, between the dimensions of work-life balance 

and motivation, intrinsic motivation and extrinsic motivation; Significant differences were found between the sub-

dimensions of work-life balance, work responsibility, and other employee attitudes of the attitude variable towards 

flexible working arrangements and the intrinsic motivation and extrinsic motivation dimensions of the motivation 

variable. 
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ESTIMATING MANUFACTURER LEVEL DEMAND FOR CARBONATED SOFT 

DRINKS USING RANDOM COEFFICIENT LOGIT MODEL 

 

Merve ÖZBAĞ KEÇECI 

 

 

 

Abstract 
Carbonated soft drinks (CSDs) are typical examples of differentiated products. They are differentiated by product 

characteristics such as cola, caffeine, sugar, color and flavor, calorie content, and more. Its demand is based on 

subjective tastes and preferences. The CSDs market has a considerable economic impact on the US economy. For 

instance, in 2019, total CSD volume sales were about 8.46 billion in 192 oz. cases, with a total retail value of around 

87.2 billion dollars in the US. Unlike the demand for homogeneous products, the demand for differentiated products 

presents the difficulty of a large number of brands to analyze, or the dimensionality problem, and the heterogeneity of 

consumers' tastes and preferences. The traditional demand estimation systems such as the AIDS model do not solve 

either of these issues. Discrete choice models (DCMs), such as multinomial logit and random coefficient logit model, 

solves the dimensionality by projecting the products onto a characteristic space. Unlike the multinomial logit model, the 

random coefficient logit model provides unrestrictive substitution patterns and includes consumer heterogeneity that is 

incorporated by allowing taste parameters to vary across consumers. The inclusion of consumer heterogeneity may 

prevent misinterpretations of market structure, product targeting, market segments, biased results, and inaccurate 

inferences concerning market strategies and welfare analysis. Additionally, it allows the use of the instrumental 

variables procedure to solve the endogeneity problem. The level of consumption of the products, the market's size and 

its oligopolistic structure, and the large numbers of highly differentiated products imply the need for an in-depth 

analysis of the demand for differentiated CSD. This study estimates manufacturer-level demand for CSDs using 

Information Resources Inc. (IRI) supermarket scanner data from 2006 to 2011 in Dallas, Texas. Demand estimation is 

the heart of further evaluations such as measuring market power and imposing taxes regarding health concerns. 
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PACKAGE SIZE LEVEL DEMAND FOR THE UNITED STATES CHIPS MARKET 

 

Merve ÖZBAĞ KEÇECI 

 

 

 

Abstract 

A disaggregation level for analyzing demand for differentiated products plays an important role because it may change 

the implications of a study. The availability of the Information Resources Inc. (IRI) data helps researchers to analyze 

the demand for differentiated products at a very disaggregated level. Demand results are used for further evaluations 

such as launching a new product, pricing conduct, product targeting, and welfare analysis. One of the examples of 

differentiated products is the chips market in the United States. The market consists of potato chips, corn snacks, cheese 

snacks, and tortilla chips. They are differentiated by their product characteristics such as type (i.e., potato vs corn), 

flavor (i.e., nacho cheese vs sour cream and onion flavored chips), cooking type (i.e., oven baked vs fried chips), 

calories, sodium, fat type, and more.  Product differentiation can be considered at the package size level as well. In the 

literature, it is emphasized that consumers view different sizes of a product as imperfect substitutes, and from 

manufacturers' and retailers' views, different sizes of the same brand are distinct, and they offer promotions for different 

sizes of a brand. It is highly relevant because, in the demand analysis, price is the main product characteristic, and the 

price per unit is different in the different sizes. When all sizes of a brand are aggregated, there is a loss of information. 

When the analysis of brands is package size level, there are more realistic prices. Most of the demand studies ignore the 

packaging. To our knowledge, there is a lack of package size level demand analysis for the chips market. This study 

estimates the chips demand using the multinomial logit model. It is believed that the disaggregation level of the chips 

demand provides more accurate substitution patterns because package size is consistent with decision-making for 

consumers. 
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ÇEVRE KALİTESİ VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİ: OECD ÜYESİ ÜLKELERDE PANEL 

NEDENSELLİK ANALİZİ 

 

Yakup TAŞDEMİR 

 

 

 

Özet 
Çevre kalitesi ve yolsuzluk ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması konusunda iki önemli faktördür. 

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda etkili olan bu iki kavramın birbirlerinin gelişimine nasıl katı 

sağladığı son dönemde uluslararası literatürde önemli inceleme alanlarından bir tanesi haline gelmiştir. Konu üzerine 

gerçekleştirilen çalışmaların neredeyse tamamı yolsuzluğun çevre kalitesini nasıl etkilediği üzerine odaklanmıştır. 

Yolsuzluğun çevre kalitesi üzerine etkisine ilişkin mikro etkiler ve makro etkiler olmak üzere iki grup literatür 

oluşmuştur. Mikro etkiler literatürü, yolsuzluğun bürokrasi ve lobicilik faaliyetleri ile çevre mevzuatı üzerinde meydana 

getirdiği etki ve buna bağlı olarak ortaya çıkan çevre kirliliğine, makro etkiler literatürü ise yolsuzluğun ekonomik 

büyüme ve kişi başına gelir gibi makro ekonomik göstergeleri üzerinde meydana getirdiği etkiler ve bunun neticesinde 

oluşan çevre kirliliğine odaklanmaktadır. Çevre kalitesinin yolsuzluk üzerine etkisine ilişkin ise uluslararası literatürde 

birkaç ampirik çalışma dışında çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmalarda da konunun teorik yönü neredeyse hiç ele 

alınmamıştır. Ulusal literatürde ise konunun bu yönü üzerine bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada yolsuzluk ve 

çevre kalitesi arasındaki karşılıklı ilişki incelenmekle birlikte çalışmana özellikle çevre kalitesinin yolsuzluk üzerine 

etkisini teorik Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasında çevre kalitesi ve yolsuzluk iki önemli kavramdır. 

Çevre kalitesinin yüksek ve yolsuzluğun düşük olduğu ülkelerde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha kolay bir 

şekilde ulaşılabilmektedir. Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasında önemli olan bu iki kavram birbirleri 

üzerinde de etkilidir. Fakat bu konu üzerine literatürde az sayıda çalışma bulunmaktadır. Mevcut çalışmalar da 

yolsuzluğun çevre kalitesi üzerine etkisine odaklanmış ve çevre kalitesinin yolsuzluk üzerine etkisi ihmal edilmiştir. 

Çalışmada 34 OECD üyesi ülke için 2000-2021 dönem aralığına ilişkin verilerle analiz gerçekleştirilmiştir. Homojenlik, 

yatay kesit bağımlılık ve birim kök testleri gerçekleştirilmiş ve değişkenler arasındaki nedenselliğin “Dumitrescu ve 

Hurlin Panel Nedensellik Testi” ile analiz edilmesine karar kılınmıştır. Analiz sonuçları, yolsuzluk algısı ile çevre 

kalitesi arasında iki yönlü bir nedenselliğin olduğunu göstermektedir. Nedensellik tespit edildikten sonra değişkenler 

arasındaki etkinin katsayısını ölçmek için “Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi” kullanılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre hem yolsuzluk algısındaki iyileşme çevre kalitesini arttırmakta hem de çevre kalitesindeki iyileşme 

yolsuzluk algısını iyileştirmektedir. 
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THE RELATIONSHIP OF CORRUPTION AND ENVIRONMENTAL QUALITY: PANEL 

CAUSES ANALYSIS IN OECD MEMBER OF COUNTRIES 

 

Yakup TAŞDEMİR 

 

 

 

Abstract 
Environmental quality and corruption are two important concepts in ensuring sustainable economic development. 

Sustainable development goals can be achieved more easily in countries with high environmental quality and low 

corruption. These two concepts, which are important in ensuring sustainable economic development, are also effective 

on each other. However, there are few studies in the literature on this subject. Existing studies have also focused on the 

effect of corruption on environmental quality and the effect of environmental quality on corruption has been neglected. 

In the study, analysis was carried out for 34 OECD member countries with the data related to the period of 2000-2021. 

Homogeneity, cross-section dependency and unit root tests were carried out and it was decided to analyze the causality 

between the variables with the "Dumitrescu and Hurlin Panel Causality Test". The results of the analysis show that 

there is a two-way causality between corruption perception and environmental quality. After determining the causality, 

the "Generalized Least Squares Method" was used to measure the coefficient of the effect between the variables. 

According to the results of the analysis, both the improvement in the perception of corruption increases the 

environmental quality and the improvement in the environmental quality improves the perception of corruption. 
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ALTERNATİF BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK PAYA DAYALI KİTLE 

FONLAMASI VE YATIRIMCI KARARLARININ BELİRLEYİCİLERİ  

 

Sümeyye YILMAZTÜRK,  Mevlüt CAMGÖZ 

 

 

 

Özet 

İnovatif bir girişimcinin, iş fikrini hayata geçirirken karşılaştığı zorlukların başında finansman kaynaklarına erişim 

gelmektedir. Geleneksel finansman yöntemlerini kullanabilmek için belirli şartlar gerekmektedir. Özellikle erken 

aşamada olan girişimciler açısından bu şartların yerine getirilmesi oldukça zorlayıcıdır. Bununla birlikte teknolojik 

gelişmeler ve yasal düzenlemelerin de desteğiyle konvansiyonel finansman yöntemlerine alternatif olabilecek yeni 

teknikler ortaya çıkmıştır. Alternatif finansman yöntemlerinden olan kitle fonlaması, kitlesel kaynak kullanımının 

önemli çıktıları arasındadır. Söz konusu durum girişimcilerin elde ettikleri katma değerin tabana yayılarak 

desteklenmesi ve toplumsal refahın arttırılmasının sağlanması anlamında oldukça önemlidir. Kitle fonlamasının bir türü 

olan paya dayalı kitle fonlaması modeli ise küçük yatırımlar ile büyük fonlara ulaşabilme imkânı tanıyan etkili bir 

yöntemdir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de paya dayalı kitle fonlaması projelerinde yer alan yatırımcıların kararlarını, 

içsel ve dışsal faktörlerin nasıl belirlediğinin ortaya konulmasıdır. Elde edilen verilerin istatiksel analizinde Anova ve 

regresyon yöntemleri kullanılacaktır. Bu çalışma için hazırlanmış olan anket soruları ile yatırımcının daha önceki 

yatırım tecrübeleri, kitle fonlaması projelerinden beklentileri ve motive edici unsular tespit edilecektir. Ayrıca, kitle 

fonlaması yatırımcısının yatırım yapma motivasyonu analiz edilerek, söz konusu fonlama türünün gelişimine katkı 

sağlanacaktır. Ayrıca bu çalışmanın SPK ve diğer bağlı kurumlar tarafından yapılacak olan yeni düzenlemeler ve yeni 

bilimsel araştırmalar için kaynak olması beklenmektedir. Söz konusu platformlar ve fonlama türleri Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelerde iş fikrini hayata geçirmek isteyen girişimcilere alternatif fırsatlar sunacaktır. 
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EQUITY CROWDFUNDING AS AN ALTERNATIVE FINANCING METHOD AND 

DETERMINANTS OF INVESTOR DECISIONS 

 

Sümeyye YILMAZTÜRK,  Mevlüt CAMGÖZ 

 

 

 

Abstract 

Access to financial resources is one of the main challenges faced by an innovative entrepreneur while implementing the 

business idea. Certain conditions are required for entrepreneurs in order to use conventional financing techniques. It is 

very challenging to fulfill these conditions, especially for entrepreneurs who are at an early stage. However, with the 

support of technological developments and legal regulations, new techniques have emerged that can be an alternative to 

conventional financing tools. Crowdfunding, which is one of the alternative financing methods, is among the important 

outputs of crowdsourcing. This situation is very important in terms of supporting the added value of entrepreneurs by 

spreading them to the base and increasing social welfare. The share-based crowdfunding model, which is a type of 

crowdfunding, is an effective method that allows access to large funds with small investments. The aim of this study is 

to reveal how internal and external factors determine the decisions of investors involved in share-based crowdfunding 

projects in Turkey. Anova and regression methods will be used in the statistical analysis of the obtained data. With the 

survey questions prepared for this study, the previous investment experiences of the investor, their expectations from 

crowdfunding projects and motivating factors will be determined. In addition, the motivation of the crowdfunding 

investor to invest will be analyzed, thus contributing to the development of the said funding type. In addition, this study 

is expected to be a source for new regulations and new scientific research to be made by the CMB and other affiliated 

institutions. These platforms and funding types will offer alternative opportunities to entrepreneurs who want to realize 

their business idea in developing countries such as Turkey. 
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KIRSAL KALKINMA SÜRECİNDE YEŞİL TARIM UYGULAMALARININ ÖNEMİ 

ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME 

 

Sinan ACAR* 

 

 

 

Özet 
Kırsal kalkınma alanında yeşil tarım uygulamalarının öneminin her geçen gün arttığı bir süreç yaşanmaktadır. Yeşil 

tarım uygulamalar toprağın, suyun, tarımsal ilaçların ve diğer kaynakların bilinçli kullanılmasını ifade etmektedir. Yeşil 

tarım uygulamalarının yaygınlaşmasında, yetkili otoritelerin gerekli politikaları oluşturmaları ve destek sunmaları, sivil 

toplum örgütlerinin toplumu bilinçlendirme noktasında inisiyatif almaları, kurulacak kooperatif birlikleri üzerinden 

üretim ve pazarlama süreçlerinin akılcılaştırılması gibi noktalar kritik öneme sahiptir. Yeşil tarım uygulamalarının 

yaygınlaşmasıyla birlikte toprağın, suyun ve havanın kirlenmesinin önüne geçilmektedir. Yeşil tarım uygulamalarının 

yaygınlaşmasının toplumsal ve ekonomik alanlarda birçok olumlu sonucunun da olduğu söylenebilir. Örneğin, gıda 

güvenliğinin sağlanmasıyla birlikte halk sağlığı alanında iyileşmelerin ortaya çıkacağı ve sağlık sistemi üzerindeki 

yükün azalacağı söylenebilir. Diğer yandan bu süreçlerin yaygınlaşması kırsal alanların ekonomik anlamda güçlü ve 

sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına yol açmaktadır. Bu durum kırsal alanlardaki üreticilerin yaşam koşullarının 

iyileşmesine ve yoksulluğun azaltmasına katkı sağlayacaktır. Kırsal alanlarda uygun koşulların oluşması durumunda 

kırdan kente göçün önlenmesi yanında, kentlerden kırsal alanlara tersine göçün de başlayabileceği söylenebilir. Bu 

çalışma ile Türkiye’deki kırsal alanların tarımsal üretim süreçlerinin mevcut yapısına odaklanılarak bu alanlardaki temel 

problemlerin ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasına çalışılacaktır. Aynı şekilde yeşil tarım uygulamalarının, sosyal 

problemlerin (göç, işsizlik, sağlık problemleri gibi) çözümü noktasındaki potansiyeli üzerinde durulacaktır. 
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A SOCIOLOGICAL ASSESSMENT ON THE IMPORTANCE OF GREEN 

AGRICULTURE PRACTICES IN THE RURAL DEVELOPMENT PROCESS 

 

Sinan ACAR* 

 

 

 

Abstract 
There has been an ongoing process in which the importance of green agriculture practices is increasing day by day 

within the field of rural development. Green agriculture practices essentially define to the conscious utilization of water, 

soil, pesticides, and other resources. The widespread of green agriculture practices is the result of authorized 

institutions’ establishing the necessary policies and providing support, the willingness of non-governmental 

organizations to take initiatives and raise awareness of the society, rationalization of production and marketing 

processes through cooperative unions to be established. Through the widespread of green agriculture practices has been 

prevented soil, water, and air pollution. It can also be argued that the widespread of green agriculture practices has 

several favorable outcomes in the context of social and economic development. For instance, it can be suggested that 

with the ensuring of food safety, improvements in the field of public health will occur, thus reducing the burden on the 

health system. On the other hand, the development of green agriculture practices also enables the rural areas to have a 

substantial and sustainable structure in an economically. This enhances the life conditions of the producers who live in 

rural areas while also preventing the rural poverty. It can also be argued that in addition to preventing migration from 

rural to urban areas and reverse migration from cities to rural areas might begin considering the favorable conditions in 

rural areas. This study tries to reveal the main problems and establish solutions that is focused on the current structure 

of agricultural production processes in rural areas in Turkey. Additionally, the potential of green agriculture practices in 

solving social problems such as migration, unemployment, health problems will also be elaborated in this study.  
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TÜRKİYE’NİN YEŞİL BÜYÜME POLİTİKALARININ KARBON AYAK İZİ VE ENERJİ 

VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Meltem TARI ÖZGÜR 

 

 

 

Özet 

Günümüzde Dünya iklim değişikliğine bağlı olarak sürekli yayılan çevre problemleri yaşamaktadır. Bu durum 

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2015 yılında iklim değişikliğinden kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırmak ve 

ilaveten yoksulluğu bitirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek için ilan edilen uluslararası bir çağrı 

niteliğindeki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) önemini işaret etmektedir. Çevresel SKA’lara ulaşmanın 

yolunun yeşil büyümeden geçtiği konusunda uluslararası bir görüş birliği mevcuttur. Yeşil büyümenin literatürde çok 

sayıda tanımı olmakla beraber bu tanımlar içinde düşük karbon ayak izi ve yüksek kaynak verimliliği gibi ortak bazı 

temalar bulunmaktadır. Karbon ayak izi ile mücadele küresel sera gazı emisyonunu bu yüzyılın sonuna kadar net sıfıra 

çekmeyi içeren dönüşümsel bir takvimi ifade etmektedir. Öte yandan kaynak verimliliği basitçe daha az doğal kaynak 

kullanarak daha fazla değer üretmektir. Son 30 yılda kaynak verimliliğinde sağlanan iyileşme artan kaynak talebinin 

dengelenmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada, düşük karbon ayak izi ve yüksek kaynak verimliliği ile ilgili 

Türkiye’de uygulanan politikalar değerlendirilmiş ve bu politikaların ilgili göstergeler üzerindeki etkileri gösterilmiştir. 

Sonuç olarak yeşil büyümenin sağlanabilmesi için iklim değişikliğinin azaltılmasına yönelik, araştırma ve geliştirmeyi 

destekleyen daha etkili bir politikaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. 
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ASSESSMENT OF TURKIYE'S GREEN GROWTH POLICIES BASED ON CARBON 

FOOTPRINT AND ENERGY EFFICIENCY 

 

Meltem TARI ÖZGÜR 

 

 

 

Abstract 

Recently, the world is experiencing steadily unfolding environmental problems due to the climate change. This situation 

points out the significance of the Sustainable Development Goals (SDGs) which is declared by the United Nations (UN) 

in 2015 as a universal call for action to end extreme poverty, to combat inequality and injustice, in addition to 

exterminate the threats of climate change. There is an international consensus that green growth is the pathway to reach 

environmental SDGs. Although there are many definitions of green growth in the existing literature, there are some 

common themes such as low-carbon footprint and high resource efficiency. Addressing carbon footprint states a 

transformational agenda with reducing the global greenhouse gas emission from fossil fuels to net zero by the end of the 

century. On the other hand, resource efficiency is basically producing more value using fewer natural resources. 

Although there is an improvement in the resource efficiency in the last 30 years, it is not enough for counterbalancing 

the increasing resource demand. In this study, the governmental policies for low-carbon footprint and high resource 

efficiency in Türkiye are assessed and the effects of these policies on the related indicators are shown. It is concluded 

that, there is a need for a more effective policy that is encouraging research and development on mitigation of climate 

change in order to achieve green growth. 
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BİRLİKTELİK KURALLARI ANALİZİ VE APRİORİ ALGORİTMASI İLE ÇEVRİMİÇİ 

PERAKENDE SATIŞ UYGULAMASI 

 

Uğur ERCAN ,  Sezgin IRMAK** 

 

 

 

Özet 

Bu çalışmada, Birliktelik Kuralları yöntemi açıklanmış ve apriori algoritması kullanılarak bir çevrimiçi perakende 

satışlar birlikteliği uygulaması gerçekleştirilmiştir. Veri tabanı işlemlerindeki detaylı bilgi elverişliliği, veri tabanlarında 

tutulan öğeler arasındaki bağlantıları otomatik yöntemlerle araştıran tekniklerin geliştirilmesine neden olmuştur. 

Birliktelik Kuralları, büyük veri setlerinden etkili ve verimli bir şekilde, veri öğeleri arasındaki tüm birlikte oluşum 

ilişkilerini keşfetmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Agrawal vd. (1993) tarafından formüle edilen birliktelik kuralı 

madenciliği, genellikle pazar sepeti analizi (market basket analysis) kavramı ile ilişkilendirilse de, ortaya atıldığından 

bu yana akademisyenler ve uygulamacılar tarafından müşteri ilişkileri yönetimi, üretim süreçleri, finans, meteoroloji, 

veri güvenliği, tanılama ve tıp bilişimi gibi alanlarda da kullanılmaktadır (Feng vd., 2001; He vd., 2004; Chen vd., 

2005; Ezziane, 2006; Chen vd., 2007; Yi ve Zhang, 2007; Kuo vd., 2007; Kianmehr ve Alhajj, 2008, Aggarwal, 2015). 

Birliktelik kuralları tekniklerinin çıktısı olarak çok sayıda kural üretildiği için, buradaki amaç, öncül ve ardıl öğe setleri 

arasındaki güçlü bağlılıkları belirten kuralların tespit edilmesi olacaktır.  Bir kural tarafından ifade edilen birlikteliğin 

gücünü ölçmek için destek, güven ve kaldırma oranı gibi ölçüler kullanılır. Makine öğrenmesi literatüründe çok sayıda 

kural bulma algoritması varken, birliktelik kuralları algoritmaları özellikle çok büyük veri kümeleri üzerinde nispeten 

verimli bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Apriori, sık öğe setleri madenciliği için yaygın olarak kullanılan bir 

algoritmadır (Zhang ve Zhang, s. 33, Hand vd., s. 160). Mevcut çalışmada sık öğe setlerinin tespit edilmesi için apriori 

algoritması kullanılmış, birliktelikler destek ve güven değerleri ile yorumlanmıştır. 
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ASSOCIATION RULES ANALYSIS AND AN APPLICATION OF APRIORI 

ALGORITHM ON ONLINE RETAIL SALES 

 

Uğur ERCAN,  Sezgin IRMAK** 

 

 

 

Abstract 

In this study, Association Rules method was explained and an analysis of associations in online retail sales was 

conducted. The availability of detailed information in database transactions led to the development of techniques that 

automatically search for connections among items in databases. Association Rules method is aiming at discovering all 

the co-occurrence relationships between data items from large datasets in an effective and efficient manner. Although, 

association rules mining offered by Agrawal et al. (1993), is often associated with the concept of market basket analysis 

since its introduction, it has been used by academics and practitioners in the areas of customer relationship 

management, manufacturing processes, finance, meteorology, data security, diagnostics, and medical informatics (Feng 

vd., 2001; He vd., 2004; Chen vd., 2005; Ezziane, 2006; Chen vd., 2007; Yi ve Zhang, 2007; Kuo vd., 2007; Kianmehr 

ve Alhajj, 2008, Aggarwal, 2015). Since a large number of rules are produced as the output of association rules 

techniques, the goal here will be to identify rules that indicate strong dependencies between antecedent and consequent 

itemsets. Metrics such as support, confidence, and lift ratio could be used to measure the strength of an association 

expressed by a rule. While there are a large number of rule finding algorithms in the machine learning literature, 

association rules algorithms are designed to work efficiently, especially on very large datasets. Apriori is a widely used 

algorithm for mining frequently used item sets (Zhang and Zhang, 2002, Hand et al., 2001). In this study, Apriori 

algorithm were used in order to reveal frequent item sets, and the assciations were interpreted by using support and 

confidence values. 
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DEĞİŞİM YÖNETİMİ SÜREÇLERİNDE MAVİ YAKALI ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİME 

KARŞI DİRENÇ EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Zekeriya ŞAHİN*,  Suat GÜRBÜZ** 

 

 

 

Özet 
Araştırmada konu “değişim yönetimi süreçlerinde mavi yakalı çalışanların değişime karşı direnç eğilimlerinin 

belirlenmesi” olarak şekillendirilmiştir. Bu konunun belirlenmesindeki en önemli neden değişim yönetimi süreçlerinde 

mavi yakalılar üzerinde daha önce gerçekleştirilmiş herhangi bir akademik çalışmanın olmamasından kaynaklıdır. 

Araştırmanın amacı işletmelerde değişim yönetimi sürecinde en önemli rollerden birine sahip olan mavi yakalı 

çalışanların değişim sürecinde geliştirebilecekleri olası direnci niceliksel yöntemlerle ölçümlemek ve geliştirdikleri 

değişime direnç eğiliminin nedenlerini belirlenmiş olan değişkenlere dayalı olarak incelenmektir. Böylece örgütsel 

değişim gibi karmaşık bir süreci yönlendirmede örgütsel düzeyde pozitif ya da negatif etkisi olabilecek mavi yakalı  

çalışanların direnç geliştirmesinin nedenleri ortaya konulmuş olacak, nedenlere çözüm önerileri sunularak mavi yakalı 

çalışanların değişime direnç eğiliminin azaltılması üzerine değişim yönetimi sürecine olumlu katkıda bulunmak 

hedeflenmektedir. Bu araştırma mavi yakalı olarak çalışan kişilerin değişime karşı direnç eğilimlerinin diğer çalışanlar 

ile benzerlik taşıyıp taşımadığını belirleyebilmek adına önem taşımaktadır. Ayrıca mavi yaka olarak çalışan kişilere 

belirlenen konu kapsamında sunulacak öneriler araştırmanın önemini arttırmaktadır. 
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DETERMINING THE RESISTANCE TENDENCIES OF BLUE COLLAR EMPLOYEES IN 

CHANGE MANAGEMENT PROCESSES 

 

Zekeriya ŞAHİN*,  Suat GÜRBÜZ** 

 

 

 

Abstract 
In the research, the subject was shaped as “determination of resistance tendencies of blue-collar employees against change 

in change management processes”. The most important reason for the determination of this subject is the absence of any 

previous academic study on blue-collar workers in change management processes. The aim of the research is to measure 

the possible resistance that blue-collar employees, who have one of the most important roles in the change management 

process in businesses, can develop in the change process with quantitative methods and to examine the reasons for their 

resistance to change based on the determined variables. Thus, the reasons for the development of resistance of blue-

collar employees, which may have a positive or negative effect at the organizational level in directing a complex 

process such as organizational change, will be revealed, and it is aimed to contribute positively to the change 

management process by offering solutions to the reasons, reducing the tendency of blue-collar employees to resist 

change. This research is important in order to determine whether the resistance tendencies of blue-collar workers to 

change are similar to those of other workers. In addition, the suggestions to be presented to the blue-collar workers 

within the scope of the determined subject increase the importance of the research. 
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TURİZM SEKTÖRÜNDE MAVİ YAKALI ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİ 

 

Zekeriya ŞAHİN*,  Suat GÜRBÜZ** 

 

 

 

Özet 
Örgütsel sessizlik örgütte çalışanların örgütteki yöneticilere kasıtlı olarak örgütü ilgilendiren şeylere yönelik 

davranışsal, bilişsel ve duyuşsal olarak hiçbir şekilde değerlendirmelerini dile getirmemeleridir.  İlgili alan yazın 

incelendiğinde örgütsel sessizlik üzerine pek çok çalışmaya rastlanırken, turizm sektöründe mavi yakalı çalışanların 

örgütsel sessizlik algılarına yönelik derinlemesine yapılan çok fazla çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu nedenle, bu 

çalışmanın turizm sektörü üzerinde yapılması ve elde edilen nitel verilerin yorumlanması önem kazanmaktadır. Elde 

edilen verilerle, örgütsel sessizliğin turizm sektöründe çalışan mavi yakalı kişiler tarafından nasıl algılandığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın, turizm sektöründe mavi yakalı çalışanların örgütsel sessizlik algılarının yanı 

sıra elde edilen bulgular ışığında öneriler geliştirerek ilgili alan yazına bilimsel bir katkı da sağlayabileceği 

umulmaktadır. 
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ORGANIZATIONAL SILENCE OF BLUE COLLAR EMPLOYEES IN THE TOURISM 

SECTOR 

 

Zekeriya ŞAHİN*,  Suat GÜRBÜZ** 

 

 

 

Abstract 
Organizational silence is the fact that the employees in the organization do not deliberately express their behavioral, 

cognitive and affective evaluations of the things that concern the organization to the managers in the organization. 

When the relevant literature is examined, there are many studies on organizational silence, but there are not many in-

depth studies on the organizational silence perceptions of white-collar employees in the tourism sector. For this reason, 

it is important to carry out this study on the tourism sector and to interpret the qualitative data obtained. With the data 

obtained, it has been tried to determine how organizational silence is perceived by white-collar people working in the 

tourism sector. It is hoped that this research will make a scientific contribution to the related literature by developing 

suggestions in the light of the findings, as well as the organizational silence perceptions of white-collar employees in 

the tourism sector. 
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SOSYAL SORUMLULUK ALGISININ ÖRGÜTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ETKİSİ: 

AKADEMİSYENLER ÖRNEĞİ 

 

Pınar TOKAL 

 

 

 

Özet 

Günümüzde karşı karşıya kalınan çevre kirliliği, ozon tabakasının incelmesi, küresel ısınma, nükleer facialar, savaş ve 

çatışmalar gibi küresel sorunların çoğu insan kaynaklı problemlerdir. Sadece insanları değil tüm doğayı ve canlıları 

etkileyen bu tür sorunların hem kaynağı hem de çözümü insandır. Bireyleri küresel sorunların çözümüne yöneltecek ve 

bu doğrultuda harekete geçirecek unsurlardan en önemlisi, bireylerin kendilerini bu durumdan sorumlu hissetmeleridir. 

Küresel sosyal sorumluluk bütün canlılara, doğaya ve tüm bunların bir bütün olarak meydana getirdiği dünyaya karşı 

sorumlu olma durumuyla ilgilidir. Doğal çevrenin kirlenmesi, küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi, elektro 

manyetik alanların yaydığı tehlike, silahlı çatışmalar, olumsuz toplumsal alışkanlıklar gibi yeryüzünü ve insanlığı tehdit 

edebilen büyük sorunların önüne geçilmesi küresel sosyal sorumluluğu kişiliğinin bir parçası haline getirmiş ve bunu 

etkili bir biçimde eyleme dönüştürebilen insanlarla mümkün olabilir. Bu çalışmanın amacı İstanbul’da görev yapan 790 

öğretim üyesi için sosyal sorumluluk algısının örgütsel sürdürülebilirliğe etkisini belirlemektedir. Regresyon analizi 

sonucunda, sosyal sorumluluk algısı ve örgütsel sürdürülebilirlik arasında pozitif yönde (β =0.582, p <0.01) anlamlı 

ilişki belirlenmiştir. 
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THE EFFECT OF PERCEPTION OF SOCIAL RESPONSIBILITY ON 

ORGANIZATIONAL SUSTAINABILITY: A CASE OF ACADEMICS 

 

Pınar TOKAL 

 

 

 

Abstract 

Most of the global problems faced today, such as environmental pollution, depletion of the ozone layer, global 

warming, nuclear disasters, wars and conflicts, are man-made problems. Both the source and solution of such problems, 

which affect not only people, but also all nature and living things, are human beings. The most important factor that will 

direct individuals to the solution of global problems and act in this direction is that individuals feel responsible for this 

situation. Global social responsibility is about being responsible to all living things, nature and the world that all of 

them create as a whole. Preventing major problems that may threaten the earth and humanity, such as pollution of the 

natural environment, global warming, depletion of the ozone layer, the danger emitted by electromagnetic fields, armed 

conflicts, and negative social habits, is possible with people who have made global social responsibility a part of their 

personality and can turn it into action effectively. it could be. The aim of this study is to determine the effect of social 

responsibility perception on organizational sustainability for 790 faculty members working in Istanbul. As a result of 

the regression analysis, positive significant relationship (β =0.582, p <0.01) was determined between the perception of 

social responsibility and organizational sustainability. 
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YEŞİL KEYNESÇİLİĞİN KAPSAMI VE BU YAKLAŞIMIN TÜRKİYE BAĞLAMINDA 

BİR DEĞERLENDİRMESİ 

 

Metin DOĞAN* 

 

 

 

Özet 
Başta IPCC olmak üzere iklim krizi konusunda çalışan kurumların yapmış olduğu çalışmalarda ortaya çıkan ampirik 

olgular küresel ısınma ve küresel ısınmayla ilgili sorunların gezegenin geleceğini tehdit eden en önemli unsurlardan 

olduğunu göstermektedir. Sorunun büyüklüğü ve getirdiği riskler, küresel ısınmaya ve bunun neticesinde ortaya çıkan 

sorunlara karşı bir an önce önlem alınmasını gerektirmektedir. Sorunun varlığı uzun yıllardan beri bilinmesine rağmen 

böyle bir mekanizma geliştirilememiştir. Yeşil Keynesçilik yaklaşımı tam da bu amaçla küresel ısınma ve küresel 

ısınmaya bağlı gelişen sorunların çözümünü hedeflemektedir. Yeşil Keynesçilik aynı zamanda sosyo-ekonomik 

sorunların temelinde yattığı düşünülen işsizlik gibi makro ekonomik sorunların çözümünü de diğer sorunlarla eş 

zamanlı olarak çözülebileceğini savunmaktadır. Çevre krizinin çözümü kapsamında kamu tarafından yapılacak 

yatırımlar işsizliğin azaltılması, ekonominin canlanması gibi diğer hedeflere de ulaşılmasını sağlayacaktır. Yeşil 

Keynesçilik ilk defa 2008 Küresel Finansal Krizinin ardından uygulanmıştır. ABD, Güney Kore, Japonya, Çin ve çeşitli 

Avrupa ülkelerinde mali teşvik paketlerinde yer alan yeşil teşvikler; ekonomik toparlanma sağlanması, işsizliğin 

azaltılması gibi konularda kısa dönemli faydalar sağlamıştır. Yeşil teşviklerin uzun dönemde yenilenebilir enerji 

altyapılarının oluşturulmasına katkı sağladığı yapılan çeşitli çalışmalarda elde edilen sonuçlara yansımıştır. Yeşil 

teşviklerin kriz dönemlerinin ardından birçok fayda sağladığı da görülmektedir. Ancak küresel ısınma ve küresel 

ısınmaya bağlı gelişen sorunların çözümü için daha radikal, kapsamlı ve uzun dönemli bir plana ihtiyaç vardır. Bu plan, 

ABD Başkanı F. D. Roosevelt tarafından 1933’te uygulanmaya başlayan Yeni Düzen’den esinlenerek geliştirilen ve 

yeşil yeni düzen olarak isimlendirilen plandır. Bu plan son yıllarda sık sık gündeme gelmeye başlamış ve 2019’da AB 

tarafından; 2020’de ise Güney Kore tarafından uygulanmaya konmuştur. Bu planı kabul eden ülkeler ekonomilerini 

karbondan ayıracaklarının taahhüdünü vermektedir. 2021’de Paris Anlaşmasını onaylayan bir ülke olarak Türkiye’nin 

de böyle bir plana ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Türkiye ayrıca son yıllarda yavaşlayan ekonomi ve işsizlik gibi 

problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Yeşil yeni düzen gibi bir planın uygulanması aynı zamanda bu sorunların çözümü 

için de fırsat sağlayabilir. 
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THE SCOPE OF GREEN KEYNESIANISM AND AN EVALUATION OF THIS 

APPROACH IN THE CONTEXT OF TURKEY 

 

Metin DOĞAN* 

 

 

 

Abstract 
Empirical facts revealed in studies conducted by leading institutions on climate crisis, especially the IPCC, show that 

global warming and problems related to global warming are the most important factors threatening the future of the 

planet. The magnitude and urgency of the problem require immediate action against global warming and the resulting 

problems. Although the existence of the problem has been known for many years, such a mechanism has not been 

developed. The Green Keynesian approach aims at solving global warming and the problems related to global warming 

for this very purpose. Green Keynesianism also argues that the solution of macroeconomic problems such as 

unemployment, which is thought to lie at the root of socio-economic problems, can be solved simultaneously with other 

problems. The investments to be made by the public within the scope of the solution of the environmental crisis will 

also enable the achievement of other goals such as reducing unemployment and reviving the economy. Green 

Keynesianism was first applied after the 2008 Global Financial Crisis. Green incentives included in financial incentive 

packages in the USA, South Korea, Japan, China and various European countries; provided short-term benefits such as 

economic recovery and reduction of unemployment. It is reflected in the results obtained in various studies that green 

incentives contribute to the creation of renewable energy infrastructures in the long term. It is also seen that green 

incentives provide many benefits after the crisis periods. However, there is a need for a more radical, comprehensive 

and long-term plan for the solution of global warming and the problems related to global warming. This plan was 

inspired by the New Deal, which was started to be implemented by the US President F. D. Roosevelt in 1933 and is 

called the green new deal. This plan has started to come up frequently in recent years and it was implemented by the EU 

in 2019 and by South Korea in 2020. Countries that accept this plan are committing to decarbonize their economies. As 

a country that ratified the Paris Agreement in 2021, Turkey seems to need such a plan. The Turkish economy has faced 

problems such as slowing economy and unemployment in recent years. The implementation of a plan such as the green 

new deal can also provide an opportunity to solve these problems. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YEŞİL BÜYÜME VE SAĞLIK HARCAMALARI İLİŞKİSİ 

ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ 
 

Şekip YAZGAN*,  Ömer YALÇINKAYA**,  Mesut YÜCESAN*** 

 

 

 

Özet 
1980’li yıllardan itibaren gelişimine hız veren küresel ekonomik sistem geride bıraktığımız son 15 yıl içerisinde üç 

büyük iktisadi bunalımın ortaya çıkardığı negatif etkiler nedeni ile uzun soluklu bir daralma dönemini yaşamaktadır. Bu 

sorunlar 2008 Küresel Finans Krizi, ABD ve Çin Küresel Ticaret Savaşları ve son olarak Covid-19 salgını nedeni ile 

dünya genelinde alınan tedbirler olarak karşımıza çıkmaktadır. Şüphesiz ki son yaşanan Covid-19 salgını doğrudan 

doğruya insan hayatını tehdit etmesi nedeni ile göreceli olarak diğer iki küresel krizden çok daha büyük ekonomik, 

toplumsal ve siyasi etkiler yaratmıştır. Covid-19 salgını ve salgınla mücadele için alınan tedbirlerin yanı sıra salgınla 

mücadelede ülkelerin sağlık hizmetleri alt yapısında ortaya çıkan yetersizliklerde açık ve net şekilde hissedilmiştir. 

Bunun yanında, günümüzde üretimin ana kaynağı fosil yakıtlar, insan sağlığını tehdit ettiği görülmektedir. Söz konusu 

bu sorunun çözümüne yönelik, yeşil büyüme olarak adlandırılan düşük karbonlu üretim yöntemleri gündeme 

gelmektedir. Bu kapsamda çalışmada, Türkiye ekonomisinde yeşil büyüme ve sağlık harcamaları arasındaki ilişki 

ekonometrik olarak incelenmektedir.  
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AN ECONOMETRIC ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN GREEN 

GROWTH AND HEALTH EXPENDITURES IN THE TURKISH ECONOMY 

 

Şekip YAZGAN*,  Ömer YALÇINKAYA**,  Mesut YÜCESAN*** 

 

 

 

Abstract 
The global economic system, which has accelerated its development since the 1980s, has been experiencing a long-term 

contraction period due to the negative effects of three major economic crises in the last 15 years. In addition to the 

problems such as the 2008 Global Financial Crisis, the USA and China Global Trade Wars, we are faced with the 

measures taken worldwide due to the Covid-19 epidemic. Undoubtedly, the recent Covid-19 epidemic has created much 

greater economic, social and political effects than the other two global crises, as it directly threatens human life. In 

addition to the Covid-19 epidemic and the measures taken to combat the epidemic, the inadequacies in the health 

services infrastructure of the countries in the fight against the epidemic were clearly felt. On the other hand fossil fuels, 

the main source of production today, seem to threaten human health. Especially in recent years, low-carbon production 

methods called green growth have come to the fore to solve this problem. In this context, in this study, the relationship 

between green growth and health expenditures in the Turkish economy is examined econometrically. 
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G8 ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE TARIMSAL ÜRETİM ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ 

 

Resul TELLİ*,  Enes KAN** 

 

 

 

Özet 
Bu çalışmada, Dinamik Veri Zarflama Analizi (VZA) Modeli kullanılarak, 2015-2020 döneminde Türkiye ile G8 

ülkelerinin (Karar Verme Birimleri (KVB): ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Japonya, Fransa, İtalya ve Rusya) tarım 

sektörü, beş temel gösterge (tarımsal katma değer, ihracat, tarımsal işgücü oranı, ekilebilir arazi ve gübre tüketimi) 

çerçevesinde karşılaştırılarak, bu ülkelerin tarımsal etkinlik düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda, girdi-

çıktı bağımlılığı temel alınarak KVB’lerin tarımsal göstergelerinin dönemler arası davranış modellemesi yapılmıştır. 

Çalışma modeli girdi odaklı olarak hem ölçeğe göre değişken getiri (Veriable Returns to Scale-VRS) hem de ölçeğe 

göre sabit getiri (Constant Return to Scale-CRS) varsayımı altında oluşturulmuştur. Çalışma sonuçları ise VRS 

üzerinden elde edilen tablolar ve grafikler yardımıyla yorumlanmıştır. Çalışma sonucuna göre gelişmiş sekiz ülkeden 

dördünün (Kanada, İtalya, Rusya ve Japonya) 2015-2020 analiz dönemi boyunca “1” skoru elde ederek etkin tarımsal 

üretim gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Bu dört ülkeden Kanada ve Rusya ölçeğe göre sabit getirili üretim yaparken, 

Japonya ve İtalya’nın azalan ölçekte üretim gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan Fransa, İngiltere, Almanya 

ve ABD gibi gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan Türkiye’nin analiz dönemi boyunca “1” skorunun altında kalarak 

etkin olmayan tarımsal üretim çizgisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma bulgularına göre Türkiye’de tarımda 

etkin üretim gerçekleştirebilmek için özellikle ithal gübre tüketiminde potansiyel iyileştirme yapılarak, ithal gübre 

tüketiminin azaltması gerekmektedir. Bununla birlikte Türkiye’nin etkin tarım politikasında gelişmiş ülkelerden Rusya 

ve Kanada’yı referans olarak alması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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MEASUREMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION EFFICIENCY IN G8 

COUNTRIES AND TURKEY 

 

Resul TELLİ*,  Enes KAN** 

 

 

 
Abstract 
In this study, using the Dynamic Data Envelopment Analysis (DEA) Model, the agricultural sector of Turkey and the 

G8 countries (Decision Making Units (DMU): USA, Germany, England, Canada, Japan, France, Italy and Russia) in the 

period of 2015-2020, five basic It is aimed to measure the agricultural efficiency levels of these countries by comparing 

them within the framework of the indicator (agricultural value added, exports, agricultural labor force, arable land and 

fertilizer consumption). In our study, intertemporal behavior modeling of agricultural indicators of DMUs was made 

based on input-output dependency. The working model was created as an input-oriented assumption of both a variable 

return to scale (Veriable Returns to Scale-VRS) and a constant return to scale (CRS) assumption. The results of the 

study were interpreted with the help of tables and graphics obtained from VRS. According to the results of the study, it 

was understood that four of the eight developed countries (Canada, Italy, Russia and Japan) achieved effective 

agricultural production by achieving a "1" score during the 2015-2020 analysis period. It has been determined that 

Canada and Russia from these four countries produce fixed income to scale, while Japan and Italy produce on a 

decreasing scale. On the other hand, it was concluded that developed countries such as France, England, Germany and 

the USA and developing Turkey remained below the "1" score during the analysis period and were in the inefficient 

agricultural production line. According to the findings of the study, in order to realize effective production in agriculture 

in Turkey, it is necessary to reduce imported fertilizer consumption, especially by making potential improvement in 

imported fertilizer consumption. However, it has been concluded that Turkey should take Russia and Canada from 

developed countries as a reference in its effective agricultural policy. 
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ÇANAKKALE BÖLGESİNDE DALIŞ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENLİĞİ 

KÜLTÜR SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ* 

 

Serol TUNA**,  Alkan ÖZTEKİN*** 

 

 

 

Özet 
Sualtı dünyasının gizemleri, tarih boyunca insanlarda merak uyandırmıştır. İlk başlarda sadece nefes tutarak yapılan 

kısıtlı dalışlar ile yiyecek ve süs eşyaları çıkarılmaya çalışılmış, ancak zaman içerisindeki gelişmeler ve buluşlar ile 

çeşitli dalış yöntemleri geliştirilmiştir. Dalgıçlık, artık günümüzde askeri ve mesleki dalgıçlığın yanında isteyen 

herkesin yapabileceği sportif bir etkinlik haline gelmiştir. Ancak sualtı dünyasına uygun olmayan vücudumuzu geçici 

bir süreliğine uyumlu hale getirebilmek için birtakım alet ve malzemeleri kullanmamız gerekmektedir. Her ne kadar bu 

alet ve malzemeler, bizim bir süreliğine sualtında kalmamızı sağlasa da, burada ki riskleri tamamen yok etmemektedir. 

Dalış emniyeti için belirlenmiş kurallara uyulmaması durumunda bazı hastalıklar veya ölümcül kazalar meydana 

gelebilmektedir. Ülkemizin en uzun ikinci sahil şeridine sahip olan Çanakkale ilinde, bu özelliğine paralel olarak ve 

ayrıca kıyılarında bulunan çeşitli batıklar sebebiyle birçok farklı dalış faaliyeti yapılmaktadır. Bu çalışmada, Çanakkale 

ilindeki dalış eğitmenleri ve dalıcılar ile bünyesinde dalış ekipleri bulunan kamu kuruluşlarının dalgıçlarına, içerisinde 

dalış sektöründeki iş güvenliği kültür seviyesinin belirlenmesine yönelik soruların olduğu bir anket yöneltilmiştir. 

Anket cevapları incelendiğinde, dalış eğitmenlerinin tamamı, dalış emniyetine yönelik olarak dalış eşi (buddy) 

sistemine uyduklarını, %83’ü ise dalış esnasında acil durumlara müdahale için iki hazır dalıcı bulundurduğunu 

belirtmiştir. Dalıcıların anketleri incelendiğinde ise yaklaşık %80’i dalış yaptığı dalış merkezini güvenli bulduğunu, 

%97’si de herhangi bir kaza durumunda gerekli ilkyardım malzemelerinin tamamının veya birçoğunun dalış merkezi ya 

da teknesinde bulunduğunu ifade etmiştir. Ayrıca kamu kuruluşları bünyesindeki dalgıçlarda, dalış emniyetine yönelik 

iş güvenliği kültürünün oluşmuş olduğu gözlemlenmiştir. Sportif dalış yapılan dalış merkezi çalışanları ile diğer 

dalgıçlarda da iş güvenliği kültürünün iyi seviyede olduğu belirlenmiştir. Çanakkale’de, bilinen herhangi bir ciddi dalış 

kazasının olmaması da bu gözlemi desteklemektedir. 
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DETERMINATION OF OCCUPATIONAL SAFETY CULTURE LEVELS OF DIVING 

INDUSTRY EMPLOYEE IN ÇANAKKALE REGION* 

 

Serol TUNA**,  Alkan ÖZTEKİN*** 

 

 

 

Abstract 

The mysteries of the underwater world have aroused curiosity in people throughout history. At first, food and ornaments 

were tried to be removed with limited diving made only by holding the breath, but with the developments and 

inventions over time, various diving methods have been developed. Today, diving has become a sportive activity that 

anyone can do besides military and professional diving. However, we need to use some tools and materials in order to 

temporarily adapt our body, which is not suitable for the underwater world. Although these tools and materials allow us 

to stay underwater for a while, they do not completely eliminate the risks here. If the rules for diving safety are not 

followed, some diseases or fatal accidents may occur. In Çanakkale province, which has the second longest coastline of 

our country, many different diving activities are carried out in parallel with this feature and also due to various 

shipwrecks on its shores. In this study, a questionnaire was directed to the diving instructors and divers in Çanakkale 

and to the divers of public institutions that have diving teams, including questions about determining the occupational 

safety culture level in the diving industry. When the survey answers were examined, all of the diving instructors stated 

that they followed the buddy system for diving safety, and 83% of them stated that they had two divers ready to respond 

to emergencies during diving. When the surveys of the divers are examined, about 80% of them stated that they found 

the diving center safe, 97% stated that in case of an accident, all or most of the necessary first aid materials are found in 

the diving center or boat. In addition, it has been observed that an occupational safety culture for diving safety has been 

formed in divers within the body of public institutions. It has been determined that the occupational safety culture is at a 

good level in the diving center employees and other divers where sportive diving is performed. The absence of any 

known serious diving accident in Çanakkale also supports this observation.  
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ÇANAKKALE İLİ ENERJİ ÖZELİNDE İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK 

DEĞERLENDİRMELER 

 

Hayrettin KARACAN* 

 

 

 

Özet 
Günümüzde elektriğe olan bağımlılığız gerek kişisel düzeyde gerek ekonomik, sanayi gibi alanlarda neredeyse vaz 

geçilmezdir. Enerji güvenliği stratejik önemi nedeniyle ülkeler için en öncelikli değerlendirilen konuların başında 

gelmektedir. Çanakkale coğrafi ve jeopolitik konumu dolayısıyla hem il olarak hareketli bir ekonomik ve sosyal hayata 

sahiptir, hem de ülkemizin en gelişmiş bölgelerinden Marmara bölgesinin içinde ve Ege bölgesine komşudur. 

Çanakkale ilinin sahip olduğu bu potansiyel konum hem kendi ekonomisinin hareketli olmasına ve sürekli gelişmesine 

hem de komşu olduğu ülkemizin en gelişmiş olduğu ekonomilerin taleplerini karşılama noktasında gelişme 

göstermesine neden olmaktadır.  Enerji özelinde bu konuyu değerlendirdiğimizde, Çanakkale zengin linyit kapasitesini 

üretimde kullanmak suretiyle termik elektrik üretiminde kayda değer üretim yapmaktadır. Son yıllarda yenilenebilir 

enerji yatırımlarına yönelik global ve ulusal destek programları sonucu bu yatırımlarında Çanakkale de yaygınlaştığı 

görülmektedir. Özellikle ülkemizin en verimli rüzgar potansiyellerinden birine sahip olan Çanakkale ilinde rüzgâr enerji 

santralleri yatırımlarında ve rüzgar enerji santrallerinden üretilen elektrik enerjisinde ülkemizin toplam üretiminin 

önemli bir kısmını karşılamaktadır. Tüm bu ekonomik potansiyel ve gerçekleşen elektrik üretim, iletim ve dağıtımında 

işgücü piyasa verilerinin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı vazgeçilmez bir ihtiyaç 

noktasında olan enerji üretim, iletim, dağıtım konularındaki Çanakkale ili değerleri doküman yöntemi (belgesel tarama) 

ile elde edilen kurumsal nicel veriler kullanılarak güncel enerji üretim değerleri, Çanakkale işgücü piyasası enerji 

başlığı altında incelenmiş ve elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiksel veriler kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu 

çalışma ile Çanakkale işgücü piyasası enerji başlığı özelinde kapasitesi ve potansiyeli hakkında değerlendirmeler ve 

öneriler yapılması amaçlanmıştır. 
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VIEWS ON LABOR MARKET IN ÇANAKKALE PROVINCIAL ENERGY 

 

Hayrettin KARACAN* 

 

 

 
Abstract 

Today, those who have electricity are almost impassable, both on a personal level and economically, like industry. It is 

evaluated in a way that can be evaluated in the best way for situations that can be evaluated in terms of energy security. 

As a city in Çanakkale and its geopolitical position, it is an economic and social life, and it is adjacent to the most 

developed Marmara and Aegean regions of yours. In this future, which Çanakkale has, it can be grown both to be grown 

in its own country and to be grown. If we can evaluate these prices in terms of energy, Çanakkale will produce a 

thermal electricity project that can be evaluated by using its rich lignite capacity. It is seen that these investments have 

been expanded in the global and national support programs for the latest education investments. Take advantage of the 

wind's most efficient projects from general use. In all these economic preparation and electrical education, it is 

important to evaluate the market data in modeling. The need for this purpose of use, the view, the method of power in 

the province of Çanakale (it will be quantitative in the tool obtained by documentary scanning) to have current energy, 

it has been evaluated as insufficient for the Çanakkale target. With this study, the construction of Çanakkale can be 

considered and evaluated in its energy potential. 
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EKOLOJİK GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDEN ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE 

VE AB YEŞİL MUTABAKATI’NIN BİR ELEŞTİRİSİ 

 

Büşra MAYIR*,  Filiz Çoban ORAN** 

 

 

 

Özet 
1994 tarihli Birleşmiş Milletler Kalkınma Raporu insan güvenliğinin açlık ve bulaşıcı hastalıklar gibi kronik 

tehditlerden korunmanın yanı sıra gündelik yaşam pratiklerini aniden bozabilen etmenlerden de korunmayla ilgili 

olduğunu ifade etmiştir. İklim değişikliği kaynaklı çevresel felaketlerin yüzbinlerce insanın hayatını doğrudan 

etkileyebilmesi çevre güvenliğini insan güvenliğinin önemli bir konusu haline getirmiştir. Bu nedenle, iklim 

değişikliğiyle mücadelede uluslararası sözleşmeler yürürlüğe girmeye başlamıştır. Son dönemde ise Avrupa Birliği, 

Yeşil Mutabakatla çevre güvenliğine politikalarında dikkate değer bir yer verdiğini göstermiştir. Bu çalışma, Yeşil 

Mutabakatın çevre güvenliğini ve adaletini sağlamada neden yeterli olmadığını tartışmayı amaçlamaktadır. Bu 

bağlamda çalışmanın amacı iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Birincisi teorik olarak, ekolojik güvenlik yaklaşımını 

önererek Yeşil Mutabakatın, neyin/kimin güvenliğinin sağlanması gerektiği sorusuna devlet-merkezli geleneksel 

yaklaşımların verdiği cevapların ötesine geçemediğini iddia etmektedir. İkincisi, 2021 yılında Güney Avrupa’yı etkisi 

altına alan orman yangınları örneğini inceleyerek, uygulamada AB politikalarının başarısızlığını göstermektedir.  Sonuç 

olarak, neo-liberal perspektiften yapılan uygulamaların iklim adaletsizliğini sürdüren yapısal sorunları göz ardı ettiği, 

sürdürülebilir ekolojik güvenlik sağlamadığı ortaya koymaktadır. 
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A CRITIQUE OF THE EU GREEN DEAL AND FIGHTING AGAINST FOREST FIRES 

FROM THE PERSPECTIVE OF ECOLOGICAL SECURITY 

 

Büşra MAYIR*,  Filiz Çoban ORAN** 

 

 
 

Abstract 
The 1994 United Nations Development Report stated that human security is not only related to protection from chronic 

threats such as hunger and infectious diseases, but also protection from factors that can suddenly disrupt daily life 

practices. The fact that environmental disasters caused by climate change can directly affect the lives of hundreds of 

thousands of people has made environmental security an important issue of human security. Thus, international 

conventions have been come into force in the fight against climate change. Currently, European Union has 

demonstrated with the Green Deal that it considers environmental security in its policies. This study targets to discuss 

why the Green Deal is not sufficient to ensure environmental security and justice. In this context, the goal of the study 

has been twofold. Firstly, by proposing an ecological security approach it theoretically argues that the Green Deal does 

not go beyond the answers of state-centred traditional approaches to the question of what/who should be secured. 

Second, by examining the case of Southern Europe forest fires in 2021, it shows the failure of EU policies in the 

implementation. As a result, it reveals that the actions taken from the neo-liberal perspective ignore the structural 

problems that sustain climate injustice and do not ensure sustainable ecological security. 
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AFETLERDE İNSANİ YARDIM YÖNETİŞİMİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ 

 

Yusuf GÜNER* 

 

 

 
Özet 
1989 yılında ilk defa Dünya Bankası’nın ekonomik raporlarında kullanılan yönetişim (governance) kavramı aslında 

1970’lerden itibaren baş gösteren ekonomik, siyasal krizlere ve yönetiminde yaşanan olumsuzluklara çözüm arayışı 

olarak doğmuştur. Yönetişim temelde kısaca “birlikte yönetme” olarak betimlenebilir. Kamu yönetimi alanında 

özellikle 1990’lı yıllardan itibaren klasik yönetim anlayışına bir tepki olarak doğan yönetişim, yeni kamu yönetimi 

anlayışının da önemli bir unsurudur. Kamu yönetimi açısından ele alındığında, yönetişim yeni kamu yönetimi 

anlayışının diğer önemli kavramları olan; katılım, şeffaflık, işbirliği, etkinlik-etkililik ve denetim gibi yönetim ilkeleri 

ile de yakından ilişkilidir. Yönetişimin farklı boyutları vardır. Kısaca sistemsel, siyasal ve yönetsel boyutlarından söz 

edilebilir. Afetlerde insani yardımların yönetimi konusunda yönetişimin yönetsel ve sistemsel boyutları öne 

çıkmaktadır. Bu çalışmada afetlerde sunulan yardımlar gerek kamu gerek ise özel/sivil kurum-kuruluşlar eli ile olsun 

doğru, etkili ve başarılı olabilmesi için yönetişim ilkeleri ile idare edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışma, 

Türkiye’deki afetlerde insani yardım yönetim sistemi ile ilgili mevcut yapıyı literatür taraması ve mevzuat araştırması 

ile ortaya koyup, afet yöneticisi/uzmanından, afet saha personelinden ve afetzedelerden elde edilen veriler ve yönetişim 

ilkeleri ışığında, Türkiye’de afetlerde uygulanabilir bir insani yardım yönet(iş)im modelini ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Çalışmada, toplamda 29 katılımcı (17 yönetici-uzman, 12 saha personeli) ile yarı yapılandırılmış 

görüşmeler yapılmıştır.359 afetzedeye çevrimiçi anket uygulanmıştır. Görüşme verileri ve anketten elde edilen 

bulguların çözümlenmesinde keşfedici sıralı desene göre önce görüşme verisi çözümlenmiş ve raporlanmış, devamında 

anket verisi çözümlenmiş ve özetlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, Türkiye’deki afetlerde insani yardımla ilgili 

kuruluşlarının örgütsel yapılarının istenilen şekilde olduğu ve bu kuruluşların afet öncesi hazırlık çalışmalarının 

etkinliği, afet sırasında ve sonrasında yürütülen insani yardım hizmetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması 

konularındaki başarılarının ortalama düzeyde olduklarını göstermektedir. 
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A MODEL PROPOSAL ON HUMANITARIAN AID GOVERNANCE IN DISASTER 

 

Yusuf GÜNER* 

 

 

 

Abstract 
The phrase of governance, which was used for the first time in the economic reports of the World Bank in 1989, was 

actually born as a search for a solution to the economic and political crises that started in the 1970s and the negativities 

experienced in its management. Governance can basically be briefly described as “co-managing”. Governance, which 

emerged as a reaction to the classical public administration approach in the field of public administration, especially 

since the 1990s, is also an important element of the new public administration approach. When governance is 

considered in terms of public administration, a few of the other important concepts of the new public administration 

approach; It is also closely related to principles such as participation, transparency, cooperation, effectiveness-

effectiveness and control. Governance has different sides. In short, its systemic, political and administrative sides can be 

said. Administrative and systemic sides of governance come to the fore in the management of humanitarian aid in 

disasters. In this study, it is thought that the aid provided in disasters should be managed with the principles of 

governance in order to be right, effective and successful, whether by public or private/civil institutions-organizations. 

The aim of this study is to reveal the current structure of the humanitarian aid management system in disasters in 

Turkey through literature review and legislation research, and to develop an applicable disaster humanitarian aid 

governance model in the light of finding obtained from disaster manager/expert, disaster field personnel and disaster 

victims, and governance principles. In the study, semi-structured interviews were conducted with a total of 29 

participants (17 manager-experts, 12 field personnel). Online survey was delivered to 359 disaster victims. In the 

analysis of the interview data and the findings obtained from the survey, first the interview data was analyzed and 

reported according to the exploratory sequential design, and then the survey data was analyzed and summarized. The 

results obtained show that the organizational structures of the organizations related to humanitarian aid in disasters in 

Turkey are as desired and it shows that the success of the mentioned organizations in terms of the effectiveness of pre-

disaster preparedness works and the delivery of humanitarian aid services carried out during and after the disaster to 

those in need is at an average level. 
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METAVERSE PAZARLAMAYI NASIL ETKİLİYOR? METAVERSE’E ADIM ATAN 

TÜRK İŞLETMELERİN PAZARLAMA UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Engin YÜCEL 

 

 

 

Özet 

Özellikle 2020’li yıllar itibari ile sanal dünyalar, artırılmış gerçeklik ve internetin bir birleşimi olarak görülen ve 

kökenini bilgisayar teknolojilerindeki değişimlerden alan metaverse gerek kolaylık ve etkileşim imkânı, gerek teknik 

açıdan yalnızca bilgisayar ortamında yapılan uygulamalara göre kapsamlı olması, gerekse mevcut ekonomik yapıyı 

değişime zorlaması açısından çığır açan bir yenilik olarak adlandırılmaktadır. Metaverse’ün köklü değişiklikleri 

beraberinde getirdiği alanlardan biri de işletme bilim dalıdır. Teknik, ekonomik ve uygulama anlamındaki değişimlerin 

bir yansıması olarak işletmeler sıklıkla metaverse ortamında çalışmalar geliştirmektedir. Bu gelişmelerin önemli bir 

kısmı işletmelerin pazarlama faaliyetlerine yansımakta, işletmeler metaverse ortamında gerçekleştirdikleri pazarlama 

faaliyetleri aracılığı ile tüketicilere gerçek hayatta mümkün olmayan deneyimleri sanal uygulamalar eşliğinde keşfetme 

fırsatı sunmaktadır. Bu kapsamda yapılan bu çalışmada, Türk işletmelerin metaverse dünyasında gerçekleştirdiği 

pazarlama faaliyetlerini irdelemek ve dünyada bu alanda yapılan gelişmelerle paralellik gösterip göstermediğini 

sorgulamak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda örnek olay incelemesi yürütülmüş olup sonuçlar ele alınan 

işletmelerin adları, söz konusu pazarlama faaliyetinin adı, faaliyetin yürütüldüğü yıl, uygulamanın özellikleri ve 

uygulamanın pazarlama bakış açısıyla değerlendirilmesini kapsayacak şekilde tablolaştırılmıştır. Yapılan analiz 

sonuçlarına göre Türk işletmelerin metaverse dünyasında yürütmüş oldukları pazarlama faaliyetlerinin ağırlıklı olarak 

sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları üzerinde yoğunlaştığı, bankacılık, havayolları, turizm, hazır giyim 

gibi pek çok sektörde metaverse uygulaması yürütülmüş olduğu, yürütülen uygulamaların diğer ülkelerde yürütülen 

uygulamalarla paralellik gösterdiği görülmüştür. Bu faaliyetlerin deneyimsel pazarlama, fenomen pazarlama, 

oyunlaştırma, şehir pazarlaması gibi pek çok güncel pazarlama kavramını da kapsadığı ve tartışmaya açtığı 

düşünülmektedir. 
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HOW DOES METAVERSE AFFECT MARKETİNG? A STUDY ON MARKETING 

PRACTICES OF TURKISH BUSINESSES STEPPING INTO METAVERSE 

 

Engin YÜCEL 

 

 

 

Abstract 

Metaverse, which is seen as a combination of virtual worlds, augmented reality, and the internet, and which takes its 

origins from the changes in computer technologies, is called innovation especially as of the 2020s, is called a ground 

breaking innovation in terms of convenience and interaction facility, technically comprehensiveness compared to 

applications made only in the computer environment, and forcing the current economic structure to change. One of the 

fields where Metaverse brings radical changes is the science of business. As a reflection of technical, economic and 

practical changes, businesses often develop studies in the metaverse environment. An important part of these 

developments is reflected in the marketing activities of the enterprises, and through the marketing activities they carry 

out in the metaverse environment, the businesses offer the consumers the opportunity to discover experiences that are 

not possible in real life with virtual applications. In this context, in this study, it is aimed to examine the marketing 

activities of Turkish businesses in the world of the metaverse and to question whether it shows parallelism with the 

developments in this field in the world. For this purpose, a case study was carried out and the results were tabulated to 

include the names of the businesses, the name of the marketing activity in question, the year the activity was carried out, 

the characteristics of the application and the evaluation of the application from a marketing perspective. According to 

the results of the analysis, it was seen that the marketing activities of Turkish enterprises in the metaverse world mainly 

focused on virtual reality and augmented reality applications, metaverse applications were carried out in many sectors 

such as banking, airlines, tourism, ready-made clothing, and the applications carried out were in parallel with the 

applications carried out in other countriesIt is thought that these activities include and discuss many current marketing 

concepts such as experiential marketing, phenomenon marketing, gamification, city marketing. 
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KENTLER VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Alper BİLGİLİ 

 

 

 

Özet 

İklim değişikliğine sebep olan olguların başında Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan sanayileşme olgusu 

bulunmaktadır. Sanayi Devrimi sonrasında kentsel alanların en önemli sosyo-ekonomik çekim merkezleri olarak 

karşımıza çıkması kırsal alanlardan kentlere doğru yoğun bir göç hareketliliğine neden olmuştur. Günümüzde Dünya 

nüfusunun yarısından fazlası kentsel alanlarda yaşamaktadır. Bu nedenle hızla artan nüfus yapısı kentler çevre 

sorunlarının merkezi konumuna gelmiştir. Hızla gelişen kentleşme eğilimi ekolojik yapıyı tehdit eden bir hale 

bürünmüştür. İnsan kaynaklı faaliyetler sonucunda ortaya çıkan karbon salımı küresel kaynaklı çevre sorunlarının 

başında gelmektedir. Atmosferdeki sera gazlarının oranı, 1750’li yıllarda başlayan sanayi devrimi sonrasında artmaya 

başlamış, karbondioksit oranı %40’lık bir artış göstererek 280 ppm’den 394 ppm’e ulaşmıştır. Hükümetler arası İklim 

Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre karbondioksit oranındaki artış öncelikle fosil yakıt kullanımından 

kaynaklanmaktadır. Küresel iklim değişikliğinin yaşanmasında bir diğer temel faktör de hızla artan ormansızlaşma 

oranıdır. Özellikle orman alanlarının insan faaliyetleri sebebiyle giderek azaldığını görülmektedir. Bu faaliyetlerin 

başında yoğun kentleşme sonucunda ortaya çıkan arazi ihtiyacı ve bu ihtiyaca yanıt verebilmek için ormanların ve tarım 

alanlarının yok edilerek kentsel alana dahil edilmesinden kaynaklandığı görülmektedir. Hükümetler arası İklim 

Değişikliği Paneli, küresel iklim değişikliğinin ana nedeninin sera gazı emisyonlarında insan faaliyetleri sonucunda 

gözlenen artış olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda kentler insan faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı mekanlar 

olarak, küresel bir boyut kazanmış çevre sorunlarının merkezi konumuna gelmişlerdir. Sanayi Devrimi sonrasında, 

kırdan kente artan nüfus hareketleri ve göçlerle birlikte kentleşme oranı artmış ve çoğunlukla kırda insan gücüne 

dayanan enerji kullanımı yerini kentsel alanda fosil yakıt enerjisine bırakmıştır. Kentsel alanların üretim ve tüketim 

faaliyetlerinin yapıldığı mekanlar olması sebebiyle nüfus birikiminin oldukça yoğun olduğu yerlerdir. Dolayısıyla bir 

20.yy çelişkisi olarak iklim değişikliğinden hem en çok etkilenen hem de en çok etkileyen alanlardır.  Çalışma kentlerin 

bu temel çelişki perspektifinden günümüzde canlı yaşamını tehdit eden en önemli olgu olan iklim değişikliği üzerindeki 

etkilerine yoğunlaşacaktır. 
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CITIES AND ITS IMPACT ON CLIMATE CHANGE 

 

Alper BİLGİLİ 

 

 

 

Abstract 

The leading cause of climate change is the industrialization phenomenon that emerged after the Industrial Revolution. 

The emergence of urban areas as the most important socio-economic centers of attraction after the Industrial Revolution 

caused an intense migration movement from rural areas to cities. Today, more than half of the world's population lives 

in urban areas. For this reason, the rapidly increasing population structure has made cities the center of environmental 

problems. The rapidly developing urbanization trend has become a threat to the ecological structure. Carbon emission 

resulting from human activities is one of the leading environmental problems of global origin. The rate of greenhouse 

gases in the atmosphere started to increase after the industrial revolution that started in the 1750s, and the rate of carbon 

dioxide increased by 40% from 280 ppm to 394 ppm. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC), the increase in carbon dioxide is primarily due to the use of fossil fuels. Another fundamental factor in 

experiencing global climate change is the rapidly increasing rate of deforestation. It is seen that forest areas are 

gradually decreasing due to human activities. At the beginning of these activities, it is seen that the land need arising 

because of intense urbanization and the inclusion of forests and agricultural areas in the urban area in order to respond 

to this need. The Intergovernmental Panel on Climate Change reveals that the main cause of global climate change is 

the increase in greenhouse gas emissions because of human activities. In this context, cities, as places where human 

activities are most intense, have gained a global dimension and have become the center of environmental problems. 

After the Industrial Revolution, the rate of urbanization increased with the increasing population movements and 

migrations from the countryside to the city, and the use of energy based on human power in the countryside gave its 

place to fossil fuel energy in the urban area. Since urban areas are places where production and consumption activities 

are carried out, they are places where population accumulation is quite intense. Therefore, as a 20th century 

contradiction, they are the areas that are both most affected and most affected by climate change. The study will focus 

on the effects of cities on climate change, which is the most important phenomenon that threatens living life today, from 

the perspective of this fundamental contradiction. 
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ÇEVRESEL KUZNETS HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK 

BİR ÇALIŞMA 

 

Alper BİLGİLİ 

 

 

 

Özet 

Günümüzde Dünyamız fosil yakıt tüketimine bağlı olarak sera gazı salımındaki artış ile birlikte iklim değişikliği ve 

küresel ısınma gibi çok önemli çevresel sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu sorunların temelinde yer alan fosil 

yakıt tüketiminin fazlalığı çoğunlukla insanların faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. İnsanoğlu son yüzyıldaki en 

önemli amaçlarının başında gelen olgu ise geliri ile birlikte refah seviyesi arttırmaktır. Bu bağlamda sanayi devrimi ile 

başlayan süreçte yaşanan gelişmeler ekonomik ve toplumsal hayatı temelden değiştiren gelişmeler olmuştur. İnsanların 

yaşam tarzında önemli değişimler meydana gelmiş ülkeler refah seviyelerini arttırmak için rekabet içine girmişlerdir. 

Teknolojik gelişmeler, sanayileşme, nüfus artışı ve kentleşme oranının yükselmesiyle birlikte enerji tüketiminde büyük 

bir artış görülmüştür. Bu artışın ekosistem üzerinde baskı oluşturduğu ve çevre sorunlarına sebep olduğu görülmektedir. 

Çevre ve ekonomi kavramları arasında yakın ve birbirlerini etkileyen bir ilişki bulunmaktadır. İnsan kaynaklı ekonomik 

faaliyetler çevrenin bozulmasına sebep olurken, çevrenin bozulması da ekonomik gelişmeyi olumsuz yönde 

etkilemektedir. Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi, kişi başına düşen milli gelir ile çevresel kirlilik arasındaki ilişkiyi 

sistemli bir şekilde incelemektedir. Kişi başına çevresel kirlilik ile kişi başına milli gelir arasında öncelikle artan daha 

sonra belirli bir sınır aşıldıktan sonra azalmaya başlayan, ters U şeklinde bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. 

Sanayileşme ve büyüme sürecinin ilk aşamasında çevresel kirlilik arka planda kalmıştır. Bu dönemde gelir artışı ve 

refah düzeyindeki yükselme çevresel değerlerden önemlidir zira çevre politikalarında devletin müdahaleci tavrı zayıftır. 

İnsanların geliri arttıkça toplumlar daha bilinçli hale gelmekte ve temiz çevre talebi ortaya çıkmaktadır. Böylelikle 

Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezine göre, çevre kirliliği ekonomik gelişme aşamasında, ilk olarak artmakta daha sonra 

azalmaktadır.  Bu çalışmada 1990-2015 dönemi yıllık verileri ile Çevresel Kuznets Hipotezinin ileri sürdüğü ekonomik 

gelişmişlik ile çevre kirliliği arasındaki ters U şeklindeki ilişkinin varlığı regresyon analizi ile araştırılmıştır. Çevresel 

kirlilik göstergesi olarak kişi başına düşen CO2 emisyonu ve ekonomik gelişmişlik göstergesi olarak ise kişi başına 

düşen GSYİH değişkenleri kullanılmıştır. Ayrıca çevresel kirliliğin bir diğer göstergesi olarak kişi başına düşen enerji 

tüketimi değişkeni de kullanılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda Çevresel Kuznets Hipotezinin geçerli olduğu 

ve enerji tüketiminin çevre kirliliğine arttırdığı görülmüştür. 
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THE VALIDITY OF THE ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE EMPIRICAL STUDY 

FOR TURKEY 

 

Alper BİLGİLİ 

 

 

 

Abstract 

Today, our world is faced with very important environmental problems such as climate change and global warming, 

along with the increase in greenhouse gas emissions due to fossil fuel consumption. The excess of fossil fuel 

consumption, which is at the root of these problems, is mostly caused by human activities. One of the most important 

goals of mankind in the last century is to increase the level of welfare with its income. In this context, the developments 

in the process that started with the industrial revolution have been developments that fundamentally changed the 

economic and social life. Countries that have undergone significant changes in people's lifestyles have entered into 

competition to increase their welfare level. With the increase in technological developments, industrialization, 

population growth and urbanization rate, a great increase in energy consumption has been observed. It is seen that this 

increase puts pressure on the ecosystem and causes environmental problems. There is a close and influencing 

relationship between the concepts of environment and economy. While human-induced economic activities cause the 

deterioration of the environment, the deterioration of the environment affects the economic development negatively. 

The Environmental Kuznets Curve Hypothesis systematically examines the relationship between per capita income and 

environmental pollution. It reveals that there is an inverted U-shaped relationship between environmental pollution per 

capita and per capita income, which first increases and then starts to decrease after a certain limit is exceeded. In the 

first stage of the industrialization and growth process, environmental pollution remained in the background. In this 

period, increase in income and increase in welfare are more important than environmental values, because the state's 

interventionist attitude in environmental policies is weak. As people's income increases, societies become more 

conscious and demand for a clean environment arises. Thus, according to the Environmental Kuznets Curve hypothesis, 

environmental pollution first increases and then decreases during the economic development stage. In this study, the 

existence of an inverted U-shaped relationship between the annual data of the period 1990-2015 and the economic 

development proposed by the Environmental Kuznets Hypothesis and environmental pollution was investigated by 

regression analysis. As an indicator of environmental pollution, CO2 emissions per capita and GDP per capita are used 

as an indicator of economic development. In addition, energy consumption per capita was used as another indicator of 

environmental pollution. As a result of the regression analysis, it has been seen that the Environmental Kuznets 

Hypothesis is valid and energy consumption increases environmental pollution. 
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ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ DERGİSİ 

DOKÜMAN ANALİZİ 

 

Fatma TAKMAZ DEMİREL 

 

 

 

Özet 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisinin 1917-2022 tarihleri arasında yayınlanmış çalışmaların hangi 

araştırma yöntem ve tekniklerini tercih ettiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda 1917-2022 tarihleri 

arasında yapılan tüm çalışmalar incelenmiş ve çalışmalar nicel, nitel ve karma araştırma yöntemleri şeklinde 

gruplandırılmıştır. Toplam 125 çalışmanın doküman analizi yapılmış ve yıllara göre frekans değerleri hesaplanmıştır. 

Elde edilen sonuçlar ile sosyoloji biliminin geçmişten buyana izlediği araştırma yöntem ve teknikleri kıyaslanarak, 

hangi dönemde hangi araştırma yönteminin daha çok tercih edildiği karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Sosyoloji 

biliminin gelişiminde önemli bir yere sahip olan araştırma yöntem ve tekniklerinin yıllar içindeki gelişimi ve değişimi 

dergide yayınlanan çalışmalar ile teyit edilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Dokuman Analizi, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Türkiye, Nitel, Nicel ve Karma 
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RESEARCH TRENDS: ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIOLOGY 

DOCUMENT ANALYSIS 

 

Fatma TAKMAZ DEMİREL 

 

 

 

Abstract 

This study aims to reveal which research methods and techniques are preferred by the studies published between 1917-

2022 by the Istanbul University Journal of Sociology. In this context, all the studies conducted between 1917-2022 were 

examined and the studies were grouped as quantitative, qualitative and mixed research methods. Document analysis of a 

total of 125 studies was made and frequency values were calculated according to years. The results obtained were 

analysed by comparing the research methods and techniques followed by sociology from the past, and by comparing 

which research method was preferred more in which period. The development and change of research methods and 

techniques, which have an important place in the development of the science of sociology, has been confirmed by the 

studies published in the journal 

 

Keywords: Document Analysis, Istanbul University Journal of Sociology, Turkey, Qualitative, Quantitative and Mixed 

Studies. 
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FOSİL KAYNAKLI ENERJİ TÜKETİMİ VE ÇEVRE KALİTESİ: APEC ÜLKELERİ İÇİN 

BİR PANEL VERİ ANALİZİ 

 

Onur YAĞIŞ*,  Burcu KILINÇ SAVRUL** 

 

 

 

Özet 
Çalışmada, APEC ülkeleri için fosil kaynaklı enerji tüketiminin çevre kalitesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yöntem 

olarak panel veri analizi kullanılmıştır. APEC üyesi ülkeler olarak; Avustralya, Çin, Şili, Endonezya, Japonya, Kore, 

Malezya, Meksika, Filipinler ve Tayland modele dahil edilmiştir. Yapılan analizde, bağımlı değişken olarak karbon 

emisyonları kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler olarak ise fosil kaynaklı enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve kentsel 

nüfus modele dahil edilmiştir. Analizde 1971-2014 dönemi ele alınarak yıllık veriler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 

fosil kaynaklı enerji tüketimi ve ekonomik büyümede meydana gelen artışın çevre kalitesi üzerinde bozulmaya neden 

olduğu belirlenmiştir. Kentleşme oranında meydana gelen artış çevre kalitesi üzerinde yine bozulmaya neden 

olmaktadır. Ülkeler bazında sonuçlar incelendiğinde; fosil kaynaklı enerji tüketiminde meydana gelen artışlar; Çin, Şili, 

Japonya, Kore, Meksika ve Filipinler için çevre kalitesi üzerinde zararı artırmıştır. Bir başka ifadeyle karbon 

emisyonlarını artırmıştır. 
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FOSSIL-SOURCE ENERGY CONSUMPTION AND ENVIRONMENTAL QUALITY:  

A PANEL DATA ANALYSIS FOR APEC COUNTRIES 

 

Onur YAĞIŞ*,  Burcu KILINÇ SAVRUL** 

 

 

 

Abstract 
In the study, the effects of fossil-based energy consumption on environmental quality were examined for APEC 

countries. Panel data analysis was used as a method. As APEC member countries; Australia, China, Chile, Indonesia, 

Japan, Korea, Malaysia, Mexico, Philippines and Thailand are included in the model. In the analysis, carbon emissions 

were used as the dependent variable. As independent variables, fossil-based energy consumption, economic growth and 

urban population are included in the model. In the analysis, annual data were used by considering the period 1971-2014. 

As a result of the study, it was determined that the increase in fossil-based energy consumption and economic growth 

caused deterioration on environmental quality. The increase in the rate of urbanization causes deterioration on the 

environmental quality. When the results on the basis of countries are examined; increases in fossil-based energy 

consumption; For China, Chile, Japan, Korea, Mexico and the Philippines, it has increased the damage on 

environmental quality. In other words, it has increased carbon emissions. 

 

Keywords: Fossil Energy Sources, Energy Consumption, Environmental Quality, Panel Data Analysis 
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COMPARISON OF SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS ON "GREEN ENERGY" 

EXECUTED BY METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKEY 

 

Yelda Özlem KÖLGELİER*,  Zeynep Tuğçe ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ** 
 

 

 

Abstract 
In today's globalizing world, more and more energy is consumed every day to fulfill the everyday requirements of 

human beings and the energy demands of industry. The fact that the majority of energy demand is supplied by natural 

energy sources such as coal, oil, and natural gas carries with it plenty of environmental is sues that have taken on a 

global scale over time. The unconscious use of natural resources has negative consequences such as ozone layer 

depletion, global warming, climate change, and exhaustion. Willingness to solve problems; this has led countries around 

the world, on the one hand, to be careful about planning energy demand, making good use of resources and making sure 

energy security, and on the other, to focus on looking for alternative energy sources, doing research and development 

that will make them less dependent on natural resources to make energy. The inevitability of energy transformation has 

been the focus of many recent initiatives in the area of energy in the globe and in Turkey. The world's largest cities are 

at the forefront of sustainability discussions and solutions since they create most of the world's energy and pollution, 

play a key role in the energy transition and show their social responsibility, since they account for a large amount of 

energy usage and environmental pollution. The research aims to emphasize the consequences of Turkey's green 

development goals, such as effective energy usage and green energy, on metropolitan municipalities. Energy-the med 

social responsibility programs of 7 EU-funded metropolitan municipalities covering all of Turkey were analyzed using 

content analysis. This research has revealed that our municipalities are not performing to their full potential in these 

areas. In terms of metropolitan municipality activity plans for 2021, İzmir (2) has the most EU-supported social 

responsibility projects on the theme of "green energy," followed by Antalya (1) and Urfa (1), whereas Istanbul, Ankara, 

Samsun and Van could not demonstrate their social responsibility efforts on green energy. 

 

Keywords: Sustainability, Green Energy, Social Responsibility Projects, Metropolitan Municipalities. 
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YEŞİL KAMU POLİTİKALARI KAPSAMINDA BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ 

 

Ali Şahin ÖRNEK,  Kerim GÜLGÖNÜL 

 

 

 

Özet 
Doğanın insanlık tarafından tahrip edilmeye başlaması insanın yerleşik düzene geçip kendi çevresini oluşturmasıyla 

gerçekleşmiş ve bu bozulma doğanın insan üzerindeki etkisi kapsamında giderek artış göstermektedir. Teolojik arka 

planda dünya üzerinde var olan her şeyin insan kullanımına sunulması ise bu yaklaşımın temel prensibini 

oluşturmaktadır. Ancak hem felsefi hem de teolojik düzlemde ölçülü olma kavramı ortak bir payda oluşturmaktadır. 

Özellikle sanayi devrimi sonrasında doğal kaynakların kullanımı artmış ve ciddi çevre sorunları yaşanmaya 

başlanmıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde küresel ısınma ve çevre ve su kirliliği gibi kavramlar insanların 

doğaya müdahalesi sonucunda hayatımıza girmiştir. İnsanın genellikle ekonomik faaliyetlerinden kaynaklanan doğaya 

müdahale ve doğayı değiştirme güdüsü habitat kaybı, yabancı türlerin istilası, kitlesel yok oluş gibi birçok sorunun 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İnsan faaliyetleri nedeniyle çevre sorunlarının oluşmaya başlamasının farkına 

varılması ile bu sorunların önlemek, çevre sorunlarını çözmek ve politika üretmek için kurum ve kuruluşlar 

oluşturulmuştur. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde oluşturulan bu kuruluşların amacı, birçok konuda meydana gelen 

sorunlarına çözüm üretmek, yöntem geliştirmek, uygulama ve takip süreçleri ile politika üretmektedir. Yerel düzeye 

baktığımızda yönetim kademeleri içinde belediyeler, il özel idareleri ve köylerin çevreyle ilgili doğrudan görev ve 

sorumlulukları mevcuttur. Yerel yönetimlere çevre hizmetleri konusunda yetki veren Belediye Kanunu, Belediye Ceza 

Yasası, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Çevre Kanunu, İmar Kanunu gibi birçok yasa vardır. Hükümetlerin 

sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak sağlıklı bir toplum, çevrenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması görev 

kapsamı içinde yer almaktadır. Bu görev ve sorumluluk ‘Yeşil Kamu Politikaları’ kapmasında karar vericiler tarafından 

uygulanmaktadır. Bu çalışmada yeşil kamu politikaları kapsamında Balıkesir yerel düzeyde ele alınmıştır. Yöntem 

olarak örnek olay incelemesi kullanılmış, projeye dair dokümanlar taranarak veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. 

Ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile grup görüşmeleri gerçekleştirilmiş ve detay bilgiler elde edinilerek çalışma 

sonuçlandırılmıştır. 
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THE CASE OF BALIKESİR PROVINCE WITHIN THE SCOPE OF GREEN PUBLIC 

POLICIES 

 

Ali Şahin ÖRNEK,  Kerim GÜLGÖNÜL 

 

 

 

Abstract 

The destruction of nature by humanity took place when people settled down and created their own environment, and 

this deterioration is gradually increasing within the scope of the impact of nature on people. The basic principle of this 

approach is to present everything that exists in the world to human use in the theological background. However, the 

concept of moderation in both philosophical and theological planes constitutes a common denominator. Especially after 

the industrial revolution, the use of natural resources has increased and serious environmental problems have begun to 

be experienced. In the century we live in, concepts such as global warming and environmental and water pollution have 

entered our lives as a result of people's intervention in nature. Human intervention to nature and the motive of changing 

nature, which are generally caused by economic activities, cause many problems such as habitat loss, invasion of 

foreign species, mass extinction. With the awareness of the emergence of environmental problems due to human 

activities, institutions and organizations have been established to prevent these problems, solve environmental problems 

and produce policies. The aim of these organizations, which are established at local, national and international level, is 

to produce solutions to problems that occur in many issues, to develop methods, and to produce policies with 

implementation and follow-up processes. When we look at the local level, municipalities, special provincial 

administrations and villages have direct duties and responsibilities regarding the environment. There are many laws, 

such as the Municipal Law, the Municipal Penal Code, the Public Health Law, the Environment Law, and the Zoning 

Law, which authorize local governments on environmental services. In accordance with the sustainability principle of 

governments, a healthy society, protection of the environment and transferring it to future generations are within the 

scope of their duties. This duty and responsibility is implemented by decision makers within the scope of 'Green Public 

Policies'. In this study, Balıkesir is discussed at the local level within the scope of green public policies. Case study was 

used as a method, the documents related to the project were scanned and the data were analyzed and interpreted. In 

addition, group meetings were held with relevant public institutions and organizations, and the study was concluded by 

obtaining detailed information. 
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TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİ, FİNANSAL GELİŞME VE KENTLEŞMENİN 

EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: FOURİER TODA-YAMAMOTO 

NEDENSELLİK ANALİZİ 

 

Mustafa TORUN,  Onur YAĞIŞ 

 

 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de enerji tüketimi, finansal gelişme ve kentleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki 

etkilerini: fourier toda-yamamoto nedensellik analizi yöntemiyle 1971-2015 dönemi yıllık verileri kullanarak 

incelemektir. Çalışmada uygulanan her İki nedensellik yöntemine göre de aynı sonuçlar elde edilmiştir. Toda- 

Yamamoto sonuçlarına göre; lnET ile lnGDP serileri arasında %1 anlamlılık düzeyinde çift yönlü bir nedensellik ilişkisi 

tespit edilmiştir. KR ile Lngdp arasında %1 anlamlılık düzeyinde çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

LNM2 ile Lngdp arasında %1 anlamlılık düzeyinde çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. URB ile Lngdp 

arasında %1 anlamlılık düzeyinde çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Fourier Toda- Yamamoto(TY)  

sonuçları da  Toda- Yamamoto sonuçları  ile  aynı  çıkmıştır. Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasında %1 

anlamlılık düzeyinde çift yönlü nedensellikler bulunmuştur. 
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EFFECTS OF ENERGY CONSUMPTION, FINANCIAL DEVELOPMENT AND 

URBANIZATION ON ECONOMIC GROWTH: FOURIER TODA-YAMOMOTO 

CAUSALITY ANALYSIS 

 

Mustafa TORUN,  Onur YAĞIŞ 

 

 

 

Abstract 

The aim of this study is to examine the effects of energy consumption, financial development and urbanization on 

economic growth in Turkey: using annual data for the period 1971-2015 using the fourier toda-yamamoto causality 

analysis method. The causality relationship between the series was tested with both Toda–Yamamoto (TY) and Fourier 

Toda–Yamamoto (TY) methods. The same results were obtained according to both causality methods. According to 

Toda- Yamamoto results; A bidirectional causality relationship was found between lnET and lnGDP series at the 1% 

significance level. A bidirectional causality relationship was found between CR and Lngdp at the 1% significance level. 

A bidirectional causality relationship was found between LNM2 and Lngdp at the 1% significance level. A bidirectional 

causality relationship was found between URB and Lngdp at the 1% significance level. Fourier Toda- Yamamoto(TY) 

results were also the same as Toda-Yamamoto results. Bidirectional causality was found between the independent 

variables and the dependent variable at the 1% significance level. 
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HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARININ 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Begüm Dilara EMİROĞLU 

 

 

 

Özet 

Genellikle kitle turizminin gerçekleştiği bölgelerdeki oteller tarafından oldukça yaygın bir şekilde uygulanmakta olan 

her şey dahil sistemi, sunduğu uygun fiyat alternatifi ile ekonomik açıdan turistlere pek çok avantaj sağlamaktadır. 

Ancak sosyal açıdan düşünüldüğünde, sistemin turisti otellere bağımlı hale getirmesi ve tüm turistik aktivitelerin otel 

içerisinde gerçekleştirilmesi, turistin yerel halkla olan iletişimini koparmakta ve yerel halkın turizmin sağladığı 

faydalardan daha sınırlı yararlanmasına sebep olmaktadır. Ayrıca sistemin ekonomik avantajlar sebebiyle pek çok turist 

çekmesi, otellerin doğal kaynak, su, elektrik, enerji, çöp gibi kullanımlarının fazlalaşmasına sebep olmakta hem oteller 

açısından daha maliyetli hem de çevre üzerinde pek çok olumsuz etkiye sebep olan bir sistem haline gelmesine yol 

açmaktadır. Bu nedenle birçok turizm uygulayıcısı ve akademisyen her şey dahil sisteminin olumlu ve olumsuz 

yönlerini vurgulamakta ve sürdürülebilirlik bağlamında ülke turizmine sağladığı avantaj ve dezavantajları 

tartışmaktadır. Her şey dahil sisteminin ekonomik, sosyal ve çevresel olarak düşünüldüğünde sürdürülebilir bir şekilde 

gerçekleşip gerçekleşmediği konusu bu denli önemini korurken, sistem günümüzde hala pek çok otel işletmesi 

tarafından tercih edilmekte ve güncelliğini korumaktadır.  Bu nedenle bu araştırmanın amacı ikincil verilerden 

yararlanarak herşey dahil sisteminin avantaj ve dezavantajlarını sürdürülebilirlik açısından değerlendirmek ve bu 

doğrultuda sisteme dair birtakım çözüm önerilerinde bulunmaktır. 
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EVALUATION OF THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE ALL 

INCLUSIVE SYSTEM IN TERMS OF SUSTAINABILITY 

 

Begüm Dilara EMİROGLU 

 

 

 

Abstract 

The all-inclusive system, which is widely used by hotels in regions where mass tourism takes place, provides many 

economic advantages to tourists with its affordable price alternatives. However, from a social point of view, the fact that 

the system makes the tourist dependent on hotels and all touristic activities are carried out within the hotel breaks the 

tourist's communication with the local people and causes the local people to benefit from the benefits of tourism more 

limited. In addition, the system attracts many tourists due to its economic advantages, causing the use of hotels such as 

natural resources, water, electricity, energy and garbage to increase, causing it to become a system that is more costly 

for hotels and causes many negative effects on the environment. For this reason, many tourism practitioners and 

academics emphasize the positive and negative aspects of the all-inclusive system and discuss the advantages and 

disadvantages of the country's tourism in the context of sustainability. While the issue of whether the all-inclusive 

system is realized in a sustainable way when considered economically, socially and environmentally remains so 

important, the system is still preferred by many hotel businesses and maintains its up-to-dateness. Therefore, the aim of 

this research is to evaluate the advantages and disadvantages of the all-inclusive system in terms of sustainability by 

using secondary data and to propose some solutions for the system in this direction. 
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AR, VR, MR VE XR ARASINDAKİ FARK NEDİR? 

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK PAZARLAMASI VE UYGULAMALARI  

 

İbrahim Halil EFENDİOĞLU 

 

 

 

Özet 
Yaşantımızı kolaylaştıran teknolojik yeniliklerden akıllı telefonların işlem gücünün artmasına paralel olarak Artırılmış 

Gerçeklik (Augmented Reality – AR) teknolojisi ön plana çıkmıştır. Ar’ın altyapısı, dijital platformlarda üretilen sanal 

görüntülerin üç boyutlu olarak algılayabileceğimiz bir şekilde gerçek dünya ile birleştirilmesidir. Sanal Gerçeklik 

(Virtual Reality – VR) kullanıcının bilgisayar tarafından oluşturulmuş üç boyutlu (3D) bir ortamda nesnelerle sanal 

olarak etkileşime geçilebilmesidir. İnsanlar VR ortamında eylemler gerçekleştirirken fiziksel bir ortamda hareket 

ediyormuş gibi hissetmemektedir. AR, dijital bilgileri insanların fiziksel dünya ortamına entegre eder, VR nesneleri 

manipüle eder ve insan sanal dünyanın bir parçası olur. Karma Gerçeklik (Mixed Reality - MR), dijital sanal içerik ile 

fiziksel gerçekliğin etkileşimli bir şekilde birleştirildiği kullanıcı ortamıdır. MR’ın AR ve VR’dan farkı, dijital ve 

gerçek dünya nesnelerini harmanlamasıdır. Genişletilmiş Gerçeklik (Extended Reality – XR), fiziksel dünya ortamına 

birçok farklı dijital nesneler ekleyerek algılanan gerçekliği değiştirir. XR; AR, VR ve MR’ı kapsayan bir terimdir. 

XR'deki "X" harfi, gelecekte buna benzer teknolojiler için kullanılabilecek bir değişkeni ifade etmektedir. Bu 

teknolojilerin ortaya çıkması pazarlama açısından yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Böylece tüketiciler de 

sanal içeriklerle zenginleştirilen bir döneme adım atmıştır. VR, MR, ve XR’dan önce AR destekli pazarlama faaliyetleri 

başlamıştır. Pazarlama içinde yeni bir alt disiplin olan Artırılmış Gerçeklik Pazarlaması (Augmented Reality Marketing 

- ARM) pazarlama hedeflerine ulaşmak için AR deneyimlerinin stratejik entegrasyonu olarak tanımlanmaktadır. 

Örneğin internetten giyim alışverişi yapan tüketiciler çoğu zaman giysilerini satın almadan önce deneyememe 

sıkıntısıyla karşı karşıya kalırlar. ARM uygulamaları ile bir ürünü satın almadan önce sanal olarak denemek 

mümkündür. Bu durum sonuçta müşteri memnuniyetini olumlu etkileyecektir. Günümüzde Audi, BMW, Volkswagen, 

IKEA, Lego, Hyundai, L’Oréal, Lowe’s, McDonalds, Sephora, Gucci, Starbucks, Topshop, Toyota, Uniqlo, Walgreen 

ve Walmart gibi birçok marka ARM kullanmaya başlamıştır. Bu teknoloji hem müşterilere yardımcı olmakte hem de 

müşterilerin ilgisini çekmektedir. Gelecekte artırılmış gerçekliğin hem tüketici hem de pazarlama için vazgeçilmez 

olacağı öngörülmektedir.  
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WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN AR, VR, MR, AND XR? 

AUGMENTED REALITY MARKETING AND APPLICATIONS 

 

İbrahim Halil EFENDİOĞLU 

 

 

 

Abstract 

Augmented Reality (AR) technology has come to the fore in parallel with the increase in the processing power of 

smartphones, one of the technological innovations that make our lives easier. The infrastructure of AR is the 

combination of virtual images produced on digital platforms with the real world in a way that we can perceive in three 

dimensions (3D). Virtual Reality (VR) is the ability of the user to interact with objects virtually in a three-dimensional 

environment created by a computer. People do not feel as if they are moving in a physical environment while 

performing actions in the VR environment. AR integrates digital information into people's physical world environment, 

VR manipulates objects and man becomes a part of the virtual world. Mixed Reality (MR) is a user environment where 

digital virtual content and physical reality are interactively combined. MR differs from AR and VR in that it blends 

digital and real-world objects. Extended Reality (XR) changes perceived reality by adding many different digital objects 

to the physical world environment. XR; AR is a term that encompasses VR and MR. The letter "X" in XR denotes a 

variant that could be used for similar technologies in the future. The emergence of these technologies has led to the 

beginning of a new era in terms of marketing. Thus, consumers have stepped into a period enriched with virtual content. 

AR-supported marketing activities started before VR, MR, and XR. Augmented Reality Marketing (ARM), a new sub-

discipline within marketing, is defined as the strategic integration of AR experiences to achieve marketing goals. For 

example, consumers who shop for clothes online often face the problem of not being able to try on their clothes before 

purchasing them. With ARM applications, it is possible to test a product virtually before purchasing it. This will 

ultimately affect customer satisfaction positively. Today, many brands such as Audi, BMW, Volkswagen, IKEA, Lego, 

Hyundai, L'Oréal, Lowe's, McDonalds, Sephora, Gucci, Starbucks, Topshop, Toyota, Uniqlo, Walgreen and Walmart 

have started to use ARM. This technology both helps customers and attracts customers. It is predicted that augmented 

reality will be indispensable for both consumers and marketing in the future. 
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ÇEVRE KOŞULLARININ KALİTELİ VE SAĞLIKLI YAŞAMA ETKİSİ 

 

Dilek SEMA* 

 

 

 

Özet 

Yaşadığımız çevre koşulları insan hayatı ve sağlığı açısından oldukça önemlidir. İnsan yaşamının devamlılığı kadar 

kaliteli ve sağlıklı yaşamda çok önemlidir. İnsan planlayan, hayata geçiren üretken bir canlıdır. Kaliteli ve sağlıklı bir 

yaşam sürmesi, insanın sosyal ve kültürel açıdan gelişimi ve fiziksel ve zihinsel sağlığı önemli ölçüde etkiler. Bedensel 

ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyin üretkenliği daha yüksektir. Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisinde bahsettiği gibi sırasıyla 

yeme-içme, giyinme-barınma, sosyal çevre gibi ihtiyaçlar insan için zorunlu ihtiyaçtır. Peki insanı bu kadar etkileyen 

çevre koşulları nelerdir? İçtiğimiz sudan başlayarak yaşadığımız yerin coğrafi konumu, afet durumu (öncesi, sırası ve 

sonrasındaki çevre kirliliği) yaşam koşulları, tarım alanları yeme-içme ve sosyal alanlara olan ulaşım kolaylığı vb. gibi 

bir sürü insan hayatını etkileyen etmen sayılabilir. Çevre koşulları ne kadar iyi ise kaliteli ve sağlıklı yaşam seviyesinde 

artar. Bu durumda insan daha verimli ve faydalı olur. 
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THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS ON QUALITY AND HEALTHY 

LIVING 

 

Dilek SEMA* 

 

 

 

Abstract 

The environmental conditions we live in are very important for human life and health. It is as important as the 

continuity of human life in a quality and healthy life. Man is a productive creature who plans and implements. Leading 

a quality and healthy life significantly affects the social and cultural development of people and their physical and 

mental health. The productivity of a physically and mentally healthy individual is higher. As Maslow mentioned in his 

hierarchy of needs, needs such as food-drink, clothing-shelter, and social environment, respectively, are mandatory 

needs for human beings. So, what are the environmental conditions that affect people so much? Starting from the water 

we drink, the geographical location of the place we live in, the disaster situation (environmental pollution before, during 

and after), living conditions, agricultural areas, food and beverage and ease of transportation to social areas, etc. can be 

counted as many factors affecting human life. The better the environmental conditions, the higher the quality and 

healthy living level. In this case, people become more efficient and useful. 
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IMPORTANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: BENCHMARKING OF THE 

SUSTAINABILITY OF A DOMESTIC AND FOREIGN MUNICIPALITY 

 

Ayşenur ERDİL* 

 

 

 

Abstract 

The use of the benchmarking technique in municipalities, which take on many responsibilities regarding social life, has 

also paved the way for studies that can be done on the basis of states. Although the decision mechanisms of commercial 

life can implement improvements and innovations in an easier process, the comparison technique and its effects begin 

to emerge as the administrative problems in municipalities and bureaucracy are overcome. The purpose of the 

benchmarking technique today, as in the past, is to show us our good and bad sides against other businesses or 

organizations and to work on improvements. Customers are the most important source of ideas in benchmarking, which 

is an extroverted concept. Although it is not easy, the benchmarking manager should be open to criticism in this 

exchange of ideas and should be ready for such situations. Trying to do the right thing by caring that other companies 

continue the business with mistakes gains weight with the concept of benchmarking. The sustainable development 

model sees the welfare increase of the society not only as economic development, but also as Total Development, which 

includes economic development and environmental protection. The success of the sustainable development model, 

which considers an integration between the economy and the environment, depends on some other sustainability. 

Ecological sustainability will be possible with the preservation of ecological balances. For the success of the sustainable 

development model, the basic ecological balances, life support systems, natural resource system, genetic diversity, 

biological productivity, spaces and ecosystems must be effectively protected. The ecological sustainability (eco-

development) model and the sustainable development model are similar to each other. However, at the core of the 

concept of eco-development lies the principle of effective and rational use of natural resources, depending on the 

effectiveness of technology. The benchmarking technique has become more widespread with the understanding that 

large companies play a supporting role under their success, and eventually it has been put into practice in public 

institutions and even municipalities. Even though there are some obstacles in the practices in municipalities, these 

should be seen as problems that can be improved and eliminated in the long run. Within the scope of the study, a 

literature search will be conducted including the concepts of sustainability, sustainable development and benchmarking. 

Sample application studies on this topic will be examined. Depending on the properties obtained and prepared as a 

result of the researches made depending on the purpose of the study, the development model offered by a municipality 

abroad and the development model offered by a domestic municipality will be compared in terms of sustainability. In 

this context, suggestions will be made in terms of sustainable development. 
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OCCUPATIONAL SAFETY IN TERMS OF BUSINESS EFFICIENCY AND 

SUSTAINABILITY IN BUSINESSES 

 

Ayşenur ERDİL* 

 

 

 

Abstract 
Occupational health and safety has become more important in order to ensure the sustainability of the production 

processes of the enterprises in order to respond to the increasing competition conditions and rapid consumption. 

Considering the loss of productivity and reputation, as well as the material and moral losses caused by work accidents 

and occupational diseases, taking precautions and making improvements in the field of health and safety in the 

workplaces will provide significant gains to the employees, employers and the country's economy. According to the 

researches, occupational accidents can be caused by factors related to physical and mechanical environmental 

conditions as well as the reasons related to the employees. Especially in underdeveloped and developing countries, the 

structure of the industry and technology sector, the peculiarities of mining, construction and transportation business 

lines, the uneducated and unskilled industrial workers, the inability to adapt to advanced technology, environmental 

pollution, production organizational structure, the lack of use of personal protection tools and machine protectors. 

factors are an important factor in the occurrence of occupational accidents. Within the scope of the study, research will 

be conducted on the workplace working system, ergonomic structure and workplace physical factors, which are among 

the causes of occupational accidents in general terms. 
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ÜLKELERİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞININ VE LİMANLARININ LOJİSTİK 

PERFORMANSLARINA GÖRE SD, WASPAS VE ARAS YÖNTEMLERİ İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Hande EREN 

 

 

 

Özet 

Tarih öncesi çağlardan beri yapılan taşımacılık, ihtiyaçları gidermek amacıyla insan ya da eşyanın zaman ve mekân 

faydası sağlayacak şekilde yer değiştirmesine olanak vermektedir. Her ülke, kendi öz kaynakları, kendi ham maddeleri 

ya da kendi iş gücü veya potansiyelleri doğrultusunda, ürettiği ürünü, farklı ülkelere sevk etmekte, ticari hacmini 

genişletmeye çalışmaktadır. Ülkeler bunun için en düşük maliyetli ve en güvenilir taşımacılık türü olan denizyolu 

taşımacılığını tercih etmekte ve bu durum aynı zamanda liman sayılarında artışa da sebep olmaktadır. Bu çalışmada 

kullanılan veriler Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)’nın 2020 yılı için yayınlamış olduğu 

deniz taşımacılığı göstergelerinden faydalanılarak elde edilmiştir. Çalışmada denizyolu bağlantısı olan 63 ülkenin 

denizyolu taşımacılığının ve limanlarının lojistik performanslarına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden SD yöntemi ile kriterler ağırlıklandırılmış, WASPAS ve ARAS yöntemleri 

kullanılarak da ülkeler en iyiden en kötüye doğru sıralanmıştır. Çalışmanın sonucunda en iyi performansa sahip olan 

ülke Çin olurken, son sırada yer alan ülke ise Bangladeş olmuştur. Çalışmada ayrıca WASPAS ve ARAS yöntemlerinin 

de birbirleri ile tutarlı sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. 
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EVALUATION OF COUNTRIES' SEA TRANSPORT AND PORTS ACCORDING TO THE 

LOGISTIC PERFORMANCE BY SD, WASPAS AND ARAS METHODS 

 

Hande EREN 

 

 

 

Abstract 

Transportation, which has been made since prehistoric times, allows people or goods to be moved in a way that 

provides time and space benefits in order to meet the needs. Each country, in line with its own resources, its own raw 

materials or its own workforce or potentials, is trying to expand its commercial volume by shipping the product it 

produces to different countries. For this, countries prefer maritime transport, which is the lowest cost and most reliable 

type of transport, and this also causes an increase in the number of ports. The data used in this study were obtained by 

utilizing the maritime transport indicators published by the United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) for 2020. In the study, it is aimed to evaluate the maritime transport and ports of 63 countries with 

maritime connection according to their logistics performance. In this direction, the criteria were weighted with the SD 

method, one of the Multi-Criteria Decision-Making Methods, and the countries were ranked from the best to the worst 

by using the WASPAS and ARAS methods. As a result of the study, the country with the best performance was China, 

while the last country was Bangladesh. It was also observed in the study that the WASPAS and ARAS methods gave 

consistent results with each other. 
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BLOCKCHAIN VE ÖRGÜT YAPILARI 

 

Ahmet ERKASAP*, Yağmur YAVUZ** 

 

 

 

Özet 
Örgüt yapısı örgütlerde insan vücudundaki omurganın görevini görmesi itibariyle verimliliği, performansı, başarıyı ve 

etkinliği belirlemektedir. Zaman içinde pek çok değişiklikle şekillenen örgüt yapıları teknolojinin gelişimi ile 

dönüşmeye devam etmektedir. Özellikle son 10 yılda ismini daha sık duyurmuş olan Blockchain teknolojisi, Web 3.0 

denilen yeni dijitalleşme dalgası kapsamında değerlendirilmektedir. Blockchain, halihazırda merkezi yapıların 

kontrolünde olan tüm işlemlerin içinde yer alan güven olgusunu merkezi olmayan bir yapı içerisine taşıyarak, makineler 

arası mutabakat mekanizması ve buna bağlı onay sistemiyle, merkezi güvene duyulan ihtiyacın minimize edildiği bir 

teknoloji olarak tanımlanmaktadır. Bu teknolojik dönüşümün özellikle finans alanında pek çok uygulaması 

bulunmaktadır ancak örgüt yapıları dahilinde de dönüşüme yol açmakta olduğu gözlemlenmektedir. İngilizcesi 

Decentralized Autonomous Organization (DAO) olan Merkeziyetsiz Özerk Örgütler (MÖÖ), ortak bir amaç için 

biraraya gelen bir grup tarafından belirlenen kurallara dayalı olarak yönetilen ve bu kuralların gerektirdiği eylemleri 

herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan otomatik olarak uygulayan açık kaynaklı blockchain protokolünü temel 

almaktadırlar. Kritik noktalar olarak belirtilmesi gereken olgulardan ilki, alınan kararların tek kişi veya elit bir kitle 

tarafından değil, tüm topluluk üyeleri tarafından alınması ve ikincisi ise her bir kararın blockchain üzerinde kayıtlı, 

silinemez ve herkes tarafından erişilebilir olmasıdır. Bu çalışmada Blockchain teknolojisi ile örgütlerin ve yapılarının 

etkileşimi teorik olarak incelenecek ve alan yazında nispeten az olan çalışmalara bir yenisi eklenecektir. 

  

                                                      
* Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri 

Bölümü, ahmet.erkasap@gedik.edu.tr, ORCID No: 0000-0002-6239-1700. 
** Arş. Gör. İstanbul Gedik Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri 

Bölümü, yağmur.yavuz@gedik.edu.tr, ORCID No: 0000 0001 9497 5172. 



T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, 4-5 Temmuz 2022 

Canakkale Onsekiz Mart University, 

International Social Sciences Conference, 4-5 July 2022 

246 

 

 

BLOCKCHAIN AND ORGANIZATIONAL STRUCTURES 

 

Ahmet ERKASAP*,  Yağmur YAVUZ** 
 

 

 

 

Abstract 

Organizational structure determines productivity, performance, success and effectiveness as the spine in the human 

body functions in organizations. Organizational structures, which have been shaped by many changes over time, 

continue to transform with the development of technology. Blockchain technology, which has become more popular in 

the last 10 years, is considered within the scope of the new digitalization wave called Web 3.0. Blockchain is defined as 

a technology in which the need for central trust is minimized with the inter-machine consensus mechanism and the 

corresponding approval system, by carrying the trust phenomenon, which is present in all transactions under the control 

of central structures, into a decentralized structure. This technological transformation has many applications, especially 

in the field of finance, but it is observed that it also leads to transformation within organizational structures. 

Decentralized Autonomous Organizations (DAO) are based on the open source blockchain protocol, which is managed 

by a group coming together for a common purpose and automatically implement the actions required by these rules 

without the need for any intermediaries. The first of the facts that should be mentioned as critical points is that the 

decisions taken are not taken by a single person or an elite group, but by all community members, and the second is that 

each decision is recorded on the blockchain, indelible and accessible to everyone. In this study, the interaction of 

Blockchain technology and organizations and their structures will be examined theoretically and a new article will be 

added to the studies that are relatively few in the literature. 
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YEŞİL HİZMET İNOVASYONU: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KALİTATİF BİR 

ARAŞTIRMA 

 

Minire KIRBAŞLI,  Zehra Binnur AVUNDUK 

 

 

 

Özet 

Küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkan iklim değişikliğinin dünyadaki doğal kaynakları tehdit etmesini önlemek 

amacıyla yeşil inovasyon son dönemde işletmeler için önemli bir araç haline gelmiştir. Çevre sorunları, çeşitli tarafları 

özellikle ilgilendiren hızlı ekonomik ve endüstriyel gelişme tarafından tetiklenmektedir. Finansal kurumların da nicelik 

ve nitelik açısından ekonomik kalkınma ve büyümeyi etkilemesi nedeniyle mevcut bankacılık sektörü sürdürülebilir bir 

ortamın belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Modern ekonomilerde, hizmet işletmeleri, yaratılan değerin çoğunu 

oluşturmaktadır ancak bununla birlikte inovasyon araştırmalarında daha çok imalat sektörüne yönelik ar-ge, fikri 

mülkiyet, çığır açan teknolojilerin icadı gibi konulara ağırlık verilmektedir. Ekonomik büyüme ve sürdürülebilirlik 

açısından önem arz eden hizmet işletmelerinin sürekli olarak yeni fikirler üretip uygulayarak nasıl geliştiği akademik 

yayınlarda genellikle gözden kaçırılmaktadır. Bu nedenle literatürde hizmet sektöründe inovasyon alanında boşluk 

bulunmaktadır. Özellikle, yeşil hizmet inovasyonu ise yeni gelişen bir alandır. Dolayısıyla mevcut çalışma literatürdeki 

niş bir alana hitap ettiğinden yenilikçi ve özgün bir değere sahiptir. Bu çalışmada, yeşil hizmet inovasyonu bankacılık 

sektöründe kalitatif araştırma yöntemiyle incelenmektedir. Garanti BBVA, dünya genelinde kurumsal firmaların 

sürdürülebilirlik performansının değerlendirildiği en prestijli platformlardan biri olan Dow Jones Sürdürülebilirlik 

Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’ne yedi yıl üst üste Türkiye'de dâhil olan tek şirkettir. Bu nedenle çalışmada, vaka 

analizine örnek olarak, Garanti BBVA seçilmiştir. Araştırmada derinlemesine mülakat tekniği ve kamuya açık 

raporlardan yararlanılmıştır. Mevcut kalitatif çalışma Türkiye’de yenilikçi yeşil bankacılık alanındaki bu araştırma 

boşluğunu doldurmak için bilgi birikimine katkıda bulunmakta ve buna ek olarak, sürdürülebilir kalkınma için yeşil 

yenilikçi bankacılık alanında gelecekteki araştırmaların önünü açmaktadır. 
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GREEN SERVICE INNOVATION: A QUALITATIVE RESEARCH IN THE BANKING 

INDUSTRY 

 

Minire KIRBAŞLI,  Zehra Binnur AVUNDUK 

 

 

 

Abstract 

Green innovation has recently become an essential tool for businesses to prevent climate change, which arises with 

global warming, from threatening natural resources in the world. Environmental issues are triggered by rapid economic 

and industrial development, which is of particular concern to several parties. Financial institutions also affect economic 

development and growth in terms of quantity and quality; therefore, the current banking sector has an essential role in 

determining a sustainable environment. In modern economies, service businesses account for most of the value created, 

but innovation research focuses more on manufacturing industry-oriented R&D, intellectual property, and the invention 

of groundbreaking technologies. Academic publications often overlook how service businesses, which are essential for 

economic growth and sustainability, constantly develop and implement new ideas. For this reason, there is a gap in the 

field of innovation in the service sector in the literature. In particular, green service innovation is an emerging field. 

Therefore, the present study has an innovative and original value as it addresses a niche area in the literature. This study 

examines green service innovation in the banking sector with a qualitative research method. Garanti BBVA is the 

merely company in Turkey that has been included in the Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index, one of the 

most prestigious platforms for evaluating the sustainability performance of corporate firms worldwide, for seven 

consecutive years. For this reason, Garanti BBVA was chosen as an example of case analysis in this study. In-depth 

interview techniques and publicly available reports were used in the research. To fill this research lacuna in Turkey's 

innovative green banking field, the present qualitative study contributes to the body of knowledge. In addition, it paves 

the way for future research in green innovative banking for sustainable development. 
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OECD ÜLKELERİNDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE 

ETKİSİ 

 

Meral ÇABAŞ,   Mustafa TORUN 
 

 

 

Özet 
Gelirin iktisadi aktörler arasında nasıl dağılacağı, bu dağılımın adil olup olmadığı tarihten günümüze kadar iktisat 

biliminin çözüm aradığı konuların başında gelmektedir. Gelir dağılımı konusu insanlık için her dönem önemini 

korumaktadır. Uluslar sahip oldukları gelirlerini bireylerine adaletli dağıtarak toplumsal refahlarını artırmayı 

amaçlamaktadır. Çalışmada gelir dağılımı cinsiyet boyutunda ampirik olarak irdelenmektedir.  2006-2020 yılları arası 

dönemde 28 OECD ülkesine ait veriler panel veri analizi yardımıyla test edilmiş ve cinsiyet eşitsizliğinin gelir dağılımı 

üzerindeki etkileri incelenmiştir. Cinsiyet eşitsizliği, kişi başı gelir, kamunun sosyal yardım harcamaları ve eğitim 

harcamaları analizde açıklayıcı değişkenler olarak belirlenirken gelir dağılımını gini katasayısı temsil etmektedir.  Hem 

kısa dönem hem de uzun dönem analizlerinden elde edilen kalıntılara göre her iki dönemde de panel genelinde ele 

alınan tüm açıklayıcı değişkenler gelirin daha adil dağılmasına katkı sağlamaktadır. 
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THE EFFECT OF GENDER INEQUALITY ON INCOME DISTRIBUTION IN OECD 

COUNTRIES 

 

Meral ÇABAŞ,   Mustafa TORUN 
 
 

 

Abstract 
How the income will be distributed among the economic actors, whether this distribution is fair or not, is one of the 

issues that economics seeks for solutions from history to the present. The issue of income distribution maintains its 

importance for humanity in every period. Nations aim to increase their social welfare by distributing their incomes 

fairly to their individuals. In the study, income distribution is empirically examined in terms of gender. In the period 

between 2006 and 2020, the data of 28 OECD countries were tested with the help of panel data analysis and the effects 

of gender inequality on income distribution were examined. While gender inequality, per capita income, public social 

assistance expenditures and education expenditures are determined as explanatory variables in the analysis, the gini 

coefficient represents the income distribution. According to the residuals obtained from both short-term and long-term 

analyzes, all explanatory variables considered throughout the panel in both periods contribute to a more equitable 

distribution of income. 
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NEFRET SÖYLEMİ VE NEFRET SUÇU EKSENİNDE KENTLERDEKİ MEKANSAL 

AYRIŞMA 

 

Sibel EZGİN AĞILLI* 

Özet 
Küreselleşen dünyada, artan mobilizasyon ile beraber kentler, birçok farklı etnik, ırk ve dini grupların yaşadığı 

heterojen yerleşim yerleri haline gelmektedir. Heterojen yapıdaki kentlerde, zamanla, hâkim/çoğunluğu oluşturan 

gruplar ile ötekileştirilen azınlık gruplar şeklinde bir ayrım oluşmaktadır. Bu ayrım, kentteki azınlık gruplarının 

“güvensiz” veya “potansiyel suçlu olduğu” olduğu vb. gibi önyargılarla gelişmektedir. Önyargı ile geliştirilen bu 

düşünceler dizisi, bir ırkın, bir etnik grubun, göçmen gruplarının (vb.) kimi zaman nefret söylemine kimi zaman da 

nefret suçlarına ya da ayrımcılığa maruz kalmalarının yolunu açmaktadır. Aynı zamanda azınlık gruplarla hâkim 

grupların birbirinden mekânsal olarak ayrı yaşamaları sonucunu doğurmaktadır. Bu durum neoliberalizmin yarattığı 

mekânsal ayrışmayı perçinleştirmektedir. Mekânsal ayrışma ile birlikte toplumdaki farklı kesimlerin demokratik yaşam 

alanlarından eşitsiz bir biçimde yararlanmaları söz konusu olmaktadır. Bu çalışmanın amacı da kentte bulunan azınlık 

gruplarına yönelik nefret suçlarının varlığının nasıl mekânsal ayrışmaya neden olduğunu ortaya çıkartmak ve farklı 

grupların kentteki yaşam alanlarından nasıl faydalandığını araştırmaktır. Bu bağlamda hem nefret söylemleri ve suçları 

hem de mekânsal ayrışma ile ilgili yapılan çalışmalar incelenerek derleme bir çalışma yürütülecektir. Araştırmanın 

amacı kapsamında, incelenen çalışmaların, eleştirel bir okuması yapılacaktır. Edinilen bilgiler sentezlenerek sistematik 

bir bütün oluşturulacaktır ve ulaşılan sonuçlar doğrultusunda hâkim grupların azınlık gruplarına yönelik nefret 

söylemleri ve suçlarına ilişkin genel bir çerçeve sunulacak ve bu doğrultuda nefret söylemi ve suçu ile mekânsal 

ayrışma arasındaki ilişkinin değerlendirmesi yapılacaktır.  
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SPATIAL SEPARATION IN CITIES ON THE AXIS OF HATE SPEECH AND HATE 

CRIME 
 

Sibel EZGİN AĞILLI* 

Abstract  
In the globalizing world, with the increasing mobilization, cities are becoming heterogeneous settlements where many 

different ethnic, racial and religious groups live. In cities with heterogeneous structures, over time, a distinction 

emerges between dominant/majority groups and marginalized minority groups. The distinction is that minority groups 

in the city are “unsafe” or “potential criminals,” etc. develops with such prejudices. This set of thoughts, developed with 

prejudice, paves the way for a race, an ethnic group, immigrant groups (etc.) to be exposed to hate speech and 

sometimes to hate crimes or discrimination. At the same time, it results in minority groups and dominant groups living 

apart from each other spatially. This situation reinforces the spatial separation created by neoliberalism. Along with the 

spatial separation, different segments of the society benefit from the democratic living spaces unequally. The aim of this 

study is to reveal how the existence of hate crimes against minority groups in the city causes spatial separation and to 

investigate how different groups benefit from the living spaces in the city. In this context, a compilation study will be 

carried out by examining the studies on both hate speech and crimes and spatial separation. Within the scope of the 

purpose of the research, a critical reading will be made of the studies examined. A systematic whole will be formed by 

synthesizing the information obtained, and in line with the results, a general framework will be presented regarding the 

hate speech and crimes of dominant groups against minority groups, and in this direction, the relationship between hate 

speech and crime and spatial separation will be evaluated. 
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GEYİK AVI İLE İLGİLİ İNANIŞLAR: ALAGEYİK VE GEYİKLER LANETLER ÖRNEĞİ 

 

M. Abdulbasit SEZER 

 

 

 

Özet 
Türk halk kültüründe önemli işleve sahip hayvanlardan birisi geyiktir. Geyik, daha çok türeyişin, ekolojik evrenin, 

saflığın ve temizliğin sembolü olarak kullanılırken, mitolojik geçmişi göz önüne alınarak Orta Asya ve Anadolu 

toplulukları arasında kutsallık kazanır. Simgesel boyutta geyiğe yüklenen bu kutsallık onu dokunulmaz kılmaktadır. 

Sınırları ihlal edilen doğanın korunması ve kalkınması açısından bu derece kutsal bir değerin toplumsal normlarla ve 

sanat aracılığıyla muhafaza altına alınması son derece önemlidir. Genel anlamda edebiyat da bu yönüyle misyon 

yüklenen unsurların başında gelir. Çukurova yöresinde çeşitli varyantları anlatılan Alageyik efsanesi, geyik avının 

avcıya getireceği felaketi ortaya koyan en anlamlı ve güzel örneklerdendir. Özellikle geyiğin yavrusuyla birlikte 

avlanmasının getirdiği uğursuzluklar, lanetler ve felaketler bu efsanede ayrıntılarıyla ele alınır. Yaşar Kemal bu eseriyle 

doğanın önemli bir simgesi olan ve halk arasında yüklendiği anlamla dokunulmaz olan geyiği bir nevi koruma altına 

almayı amaçlamıştır. Murathan Mungan ise Mezopotamya Üçlemesi adını verdiği serinin son kitabı olan Geyikler 

Lanetler’de tıpkı Yaşar Kemal gibi geyik avının kişiye getirdiği felaketleri olay örgüsü içerisinde ortaya koyarak bu 

inanışın halk arasındaki işleyişine dikkat çeker. Bu bildiride, Türk halk kültüründe önemli bir işleve sahip olan geyik 

avı ile ilgili inanışların Yaşar Kemal’in Alageyik ve Murathan Mungan’ın Geyikler Lanetler adlı eserlerindeki 

yansımaları değerlendirilecektir. İnanış olarak ele alınan geyik avının, avcılık gelenekleri içerisindeki yeri ve halk 

anlatılarındaki işlevleri değerlendirildikten sonra çağdaş edebiyatımızın iki önemli ismi Yaşar Kemal ile Murathan 

Mungan’ın bu inanışı ele alış şekilleri örneklerle ortaya konacaktır. 
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BELIEFS ABOUT DEER HUNTING: ALAGEYİK AND GEYİKLER LANETLER 

SAMPLE 

 

M. Abdulbasit SEZER 

 

 

 

Abstract 
One of the animals that has an important function in Turkish folk culture is deer. While the deer is mostly used as 

asymbol of descent, ecological universe, purity and cleanliness, it gains sanctity among Central Asian and Anatolian 

communities considering its mythological past. This sanctity imposed on the deer in a symbolic dimension renders it 

inviolable. In terms of the protection and development of nature, whose boundaries have been violated, it is extremely 

important to preserve such a sacred value through social norms and art. In general, literature is one of the elements that 

have a mission in this respect. The legend of the fallow deer, which is told in various variants in the Çukurova region, is 

one of the most meaningful and beautiful examples that reveal the disaster that deer hunting will bring to the hunter. In 

particular, the bad luck, curses and disasters of hunting a deer with its calf are discussed in detail in this legend. With 

this work, Yaşar Kemal aimed to protect the deer, which is an important symbol of nature and is inviolable with the 

meaning it has among the people. Murathan Mungan, on the other hand, draws attention to the functioning of this belief 

among the people by revealing the disasters that deer hunting brings to the person, just like Yaşar Kemal, in the last 

book of the series, which he named the Mesopotamia Trilogy. In this paper, the reflections of the beliefs about deer 

hunting, which has an important function in Turkish folk culture, in Yaşar Kemal’s Alageyik and Murathan Mungan’s 

Geyikler Lanetler will be evaluated. After evaluating the place of deer hunting, which is considered as a belief, in 

hunting traditions and its functions in folk narratives, two important names of our contemporary literature, Yaşar Kemal 

and Murathan Mungan, will be presented with examples. 
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TÜRKİYE HANEHALKI ALKOLLÜ İÇECEK TÜKETİMİ KARAKTERİSTİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Ahmet TÜRKMEN,  Uğur ERCAN** 

 

 

 

Özet 
Çalışma, Türkiye’de alkollü içecek tüketen hanelerle tüketmeyen haneler arasındaki farkları ve hanelerin alkollü içecek 

harcaması yapması üzerinde etkili olan faktörleri araştırmaktadır. Pazarlanması kanunlarla kısıtlanmış olan alkollü 

içeceklerin hanehalkı verilerinden faydalanılarak alkollü içecek tüketme olasılığı daha yüksek olan hanelerin 

özelliklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl düzenli olarak 

derlenen “Hanehalkı Bütçe Anketi” araştırmasının 2019 yılı verilerinden faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 

söz konusu veri setinden alınan değişkenlerin hane alkol tüketimi varlığına göre probit bir modelle incelenmiş ve 

sonuçlar ayrıca analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre hane halkı reisinin cinsiyeti, medeni durumu, 

eğitim düzeyi, gelir düzeyi gibi demografik özelliklerinin yanı sıra ev dışı gıda tüketiminin varlığı, ücretli spor salonu 

üyeliği, özel otomobil sahipliği ve sigara tüketimi gibi davranışsal etmenlerin de hanede alkol tüketiminin varlığını 

etkileyen faktörler arasında oldukları ortaya konmuştur. Bu çalışmanın gerek vergiler gerek rekabet koşulları gereği 

benzer ürün ve benzer fiyatların olduğu, tutundurma faaliyetlerinin kanunla belirlenmiş ve diğer pek çok ürüne göre 

daha zor olduğu bir ürün grubunda pazarlamacıların fiziksel ve/veya çevrimiçi ortamlarda alkol tüketim harcaması 

yapmaya daha meyilli hanelere ulaşmalarında dağıtım kanallarını daha etkin kullanmalarına yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. Benzer şekilde, kamu politikası açısından alkol alışkanlığıyla mücadelede hedef alınacak muhtemel 

haneler de bu çalışmanın sonuçlarına göre belirlenebilir. Çalışmanın sonuçları aynı zamanda daha önce aynı konuyu 

inceleyen diğer çalışmaların sonuçlarıyla paralellik göstermekte olup yöntem ve sonuç açısından geliştirerek 

güncellemeyi hedeflemektedir. 
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A RESEARCH ON DETERMINING THE CHARACTERISTICS OF HOUSEHOLDS 

CONSUMING ALCOHOLIC BEVERAGES IN TURKEY 

 

Ahmet TÜRKMEN ,  Uğur ERCAN** 

 

 

 

Abstract 
The study is research to find out the differences among households that consume alcoholic beverages and those that do 

not, and also aims to find out the determinants that affect the likelihood of alcoholic beverage consumption of 

households. It is aimed to find out the features of households that consume alcoholic beverages, of what’s marketing 

activities are restricted by law. Study is conducted based on 2019 data obtained from Turkish Statistics Institute (TÜİK) 

yearly household spending research data. The data obtained from the dataset are examined using a probit model, and 

results are analysed separately. Based on the results obtained from the study, demographic factors such as gender, 

marital status, education level, income level are found to be among the affecting factors for the presence of alcoholic 

beverage consumption, besides behavioural factors like out of the house food consumption, paid gym membership, car 

ownership, and cigarette consumption. In this study, in a product group where there are similar products and similar 

prices due to taxes and competition conditions, promotion activities are determined by law and are more difficult than 

many other products, marketers could use distribution channels more effectively in reaching households that are more 

inclined to spend alcohol consumption in physical and/or online environments. Similarly, households with a higher 

likelihood to spend on alcoholic beverages can be targeted in the fight against alcohol addiction in terms of public 

policy according to the results of this study. The results of the study are largely parallel with the results of other studies 

examining the same subject before, and it aims to improve and update it in terms of method and result. 
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KRİPTO PARALARIN BANKA SİSTEMİ VE BANKALARIN LİKİDİTESİNE ETKİLERİ 
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Özet   
Dünya hızla değişiyor. Kripto para birimlerinin gelişme hızı, geleneksel finans kurumlarının artık bu kadar sıkı 

tutunamayacağının ve karşılanması gereken başka finansal ihtiyaçların olduğunun açık bir göstergesidir. Benzer şekilde, 

dünya, tam sosyal ve finansal entegrasyon arayışında sınırları yıkmak için artan bir ihtiyaçla karşı karşıya - bu blok 

zinciri teknolojisi, bu tür sorunları çözmek için iyi donanımlıdır. Kripto para birimlerinin nihayet hayatımıza girerek, 

ekonomik büyüme ve entegrasyon göz önüne alındığında hayatımızı daha iyi hale getirmesi sadece bir zaman meselesi. 

Milyonlarca insan artık kripto para birimlerinin getirdiği inanılmaz fırsatlar sayesinde yatırım yapabilecek, sınır ötesi 

para gönderebilecek, para biriktirebilecek ve bir iş kurabilecek. 
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Abstract    
The world is changing and changing fast. The speed at which cryptocurrencies are evolving is a clear indication that 

traditional financial institutions can no longer hold on so tightly and that there are other financial needs that need to be 

met. Similarly, the world is facing a growing need to break down borders in search of full social and financial 

integration – this blockchain technology is well-equipped to solve such problems. It is only a matter of time before 

cryptocurrencies finally find their way into our lives, shaping our lives for the better, given economic growth and 

integration. Millions of people will now be able to invest, send money across borders, save money and start a business 

thanks to the amazing opportunities that cryptocurrencies bring. 
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