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İŞSİZLİĞİN KAYIT DIŞI İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Elif ÇELİK 

Atatürk Üniversitesi 

 

   Küreselleşme ile birlikte ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde yaşanan farklılıkların gün yüzüne 

çıkarmış olduğu en önemli sosyo-ekonomik sorunların başında işsizlik olgusu yer almaktadır. 

Bireylerin çalışma istek ve arzularında olmalarına rağmen yetenek ve bilgileri doğrultusunda arama 

kanalları vasıtasıyla aradıkları uygun işi bulamamaları olarak nitelendirilen işsizlik bireyler üzerinde 

çeşitli sosyal, ekonomik ve psikolojik etkilere yol açmaktadır. Bu doğrultuda bireylerin hayatlarını 

idame ettirebilmeleri için çeşitli istihdam kanallarına başvurduklarını görmekteyiz. Bu istihdam 

kanallarından biri olan kayıt dışı istihdam, işsizliğin yol açtığı bir durum olarak görülmektedir. Bu 

bağlamda bu çalışmada işsizlik olgusunun kavramsal çerçevesine yer verilmiş ve bu yönde bireylerin 

kayıt dışı istihdama başvurmalarındaki ana etken üzerinde durulmuştur. Devamında ise işsizliğin 

tetiklemiş olduğu bir olgu olarak bilinen kayıt dışı istihdamın çözümüne yönelik politika ve 

stratejiler hakkında çıkarımlarda bulunulmuştur.  
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TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMI VE ADALETSİZLİĞİ 

Ömer KOBAZOĞLU 

Atatürk Üniversitesi 

 

   Bu çalışmada gelir dağılımı ve adaletsizliğinin kavramsal çerçevesi incelenmiş olup, gelir dağılımı 

eşitsizliğini ölçmede kullanılan yöntemler ve gelir dağılımını etkileyen makroekonomik faktörler 

açıklanmış ve akabinde Türkiye’deki gelir dağılımı adaletsizliğinin mevcut durumu tespit edilerek 

OECD ülkeleri arasındaki konumu mukayese edilmiştir. Çalışma sonucunda veriler incelendiğinde 

Türkiye’de geçmiş yıllara göre ekonomik büyüme rakamları yükselse de gelir dağılımı adaletsizliği 

oranı giderek artmıştır. 
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SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ KAVRAMLARI 

Sertaç KIRAÇ 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

 

   Sivil toplum ve demokrasi kavramları birbirleriyle karşılıklı olarak ilişkili ve birbirleri için zorunlu 

olan kavramlardır. Sivil toplum özel ile kamusal alan arasında; vatandaşlık, demokratik katılım, 

düşünce üretimi gibi kavramlar üzerinden bir tartışma alanı yaratmaktadır. Sivil toplum kavramı aynı 

zamanda Yerel yönetim ve demokrasi ile ilgili tartışmaların önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. 

Yerel düzeyde demokrasinin sağlanması ya da daha güçlü temeller üzerine oturması için yardımcı 

mekanizmalardan birisi STK’lardır.  Çalışma Yerel Yönetim ve STK ilişkisine yoğunlaşmaktadır 
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PHILLIPS EĞRİSİNİN İŞSİZLİK VE ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Furkan DOĞAN 

Fırat Üniversitesi 

 

   Genel olarak bütün ülkelerin yıllarca yaşamış oldukları en önemli ekonomik sorunlardan biri 

enflasyon diğeri ise işsizliktir. Enflasyon ve işsizlik makroekonomik değişkenler içerisinde en 

önemli yere sahiptir. Enflasyon; Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli yaşanan artışları içerir. 

Paranın sürekli değer kaybetmesidir. Enflasyonla mücadelede hükümetler para arzını veya kamu 

harcamaları artırarak faiz oranları ve vergi oranlarını kısmaktadır. Phillips eğrisi enflasyon ile işsizlik 

oranı arasındaki negatif ilişkiyi ele almaktadır. 
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OBEZİTE İLE MÜCADELE POLİTİKALARI VE OBEZİTE VERGİSİ ÜLKE 

UYGULAMALARI 

Dilan EMİR 

İnönü Üniversitesi 

 

   Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için giderek artan bir problem haline 

dönüşmüştür. Artan obez birey sayısı ile birlikte obezite bir sağlık sorunu olmaktan ziyade ekonomik 

bir sorun haline dönüşmüş ve ülkelerin ekonomilerine bir yük olmaya başlamıştır.  Bu çalışmada 

günümüzde obezite vergisini uygulayan ülkelerden, kısa bir süre obezite vergisini uygulayıp çeşitli 

nedenlerle kaldıran ülkelerden ve Türkiye’nin obezite ile mücadele etmek için uygulamaya koyduğu 

çeşitli düzenlemelerden bahsedilecektir. 
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ANA YOKSULLUK TÜRÜ 

Tuba Gedikli 

Atatürk üniversitesi 

 

   Bu çalışmada öncelikle kavramsal olarak yoksulluktan, ülkeden ülkeye değişkenlik gösteren 

etmenlerin ortaya çıkardığı üç ana yoksulluk türünden bahsedilmiştir. İlerleyen aşamalarda bir çok 

literatür araştırması neticesinde yoksulluğun ölçümünde kullanılan yöntemler ele alınmıştır. 

Dünyada yoksulluğun boyutu ve ülkemizde yoksulluğun boyutuna TÜİK verileriyle desteklenerek 

değinilmiştir. Yoksulluğun Türkiye’de hangi toplumsal problemlerin etkisiyle meydana gelmiş 

olabileceğine dair incelemeler yapılmıştır. Örneğin; yoksulluk kültürü, suç, gecekondulaşma ve 

gettolaşma, aile içi şiddet, sosyal dışlanma gibi toplumu etkileyen unsurların yoksulluk olgusuyla 

bağlantılı olup olmadığına dair bilgiler elde edilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde yoksulluğu 

önlemeye yönelik dolaylı ve doğrudan politikaların neler olduğu konusunda veriler paylaşılmaktadır. 

Son olarak yoksulluğun önlenmesi kapsamında hangi kurumların ne tür çalışmalar yaparak bu 

olgunun azaltılmasında katkılarının olduğu ifade edilmektedir. 
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KAMU YÖNETİMİNDE TERÖRLE MÜCADELE OLGUSU 

Yasemin ÇELEBİ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

 

   Dünya’daki gelişimleri takip eden gelecekteki çalışmalarda, Türkiye’nin  uluslararası ilişkilerine 

ve güvenlik stratejilerine, siyasi, ekonomik, çevresel ve sosyokültürel problemlerine yönelik 

çalışmalar ve çözüm önerileri sunmak kaçınılmazdır. Çağımızın sorunu olan terör, kapsamlı 

değerlendirmelerin algıların konusudur. Devlete yönelik, silahlı örgütlerin faaliyetleridir. Türkiye, 

teröre karşı mücadelesini devam ettirmektedir. Terör olaylarının, kamu yönetimi kapsamında tehlike 

ve önem arz eden bir boyut haline gelmesi bu çalışmada değerlendirilecektir. 
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DAVRANIŞSAL FİNANSTA YATIRIM KARARINI ETKİLEYEN YATIRIMCI 

EĞİLİMLERİ VE ÖNYARGILARI 

Onur YURTBAY 

Gazi Üniversitesi 

 

   Finans, yüz yıllardır çalışılmış olmasına rağmen davranışsal finans bu alan içerisinde oldukça 

yenidir. Son yıllarda gelişiminde büyük bir ivme kazanan davranışsal finansın gelecekte öneminin 

artacağı da aşikârdır. Bireysel yatırımcıların yatırım kararları alırken her zaman rasyonel tavır 

sergileyemedikleri gözlemlenmektedir. Tek tip insan modeline göre temellendirilmiş olan geleneksel 

finansın yetersiz kaldığı ve açıklayamadığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla ortaya çıkan 

davranışsal finans, konusu ve kapsamı ile piyasada meydana gelen insan kaynaklı anomalileri 

açıklamaya ve bu durumun önüne geçmeye çalışmaktadır.  

 

   Bu çalışma, bireysel yatırımcı davranışını etkileyen faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. 

Araştırma verileri, online anket yoluyla 556 kişilik rastgele örnekleme grubundan elde edilmiştir. Bu 

araştırma, Ankara’da yaşayan kişiler üzerine deneysel bir araştırmadır. Davranışsal finansta bireysel 

yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunları, aşırı güven eğilimi, 

belirsizlikten kaçınma, pişmanlıktan kaçınma, muhafazakârlık eğilimi, çerçeveleme etkisi, kayıptan 

kaçınma ve aşina olma önyargısı şeklinde sıralayabiliriz. Araştırma bulguları, bu faktörlerin bireysel 

yatırımcıların yatırımlarla ilgili kararlarında etkili olduğunu göstermiştir. Bu eğilimler etkisi altında 

karar veren bireysel yatırımcıların her zaman rasyonel davranamadıkları, almış oldukları yatırım 

kararlarında ise yüksek kazanç sağlayamadıkları gözlemlenmiştir. Bazı durumlarda ise büyük 

kayıplar söz konusu olabilmektedir. Alınan irrasyonel kararların temelinde bu gibi faktörlerin etkili 

olduğu ifade edilebilir. Başka bir ifadeyle yatırımcıların karar alma mekanizmalarının sosyal, 

duygusal ve bilişsel önyargı ve eğilimlerden etkilendiği anlaşılmaktadır. 
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ÇOCUK OMBUDSMANLIĞI OLGUSU VE TÜRKİYEDEKİ BİLİNMEYEN YERİ 

Sıla GÜLCAN 

Giresun Üniversitesi 

 

   Ülkemizde geleceğin büyükleri olan çocukların hakları henüz çok önemli seviyede önemsenmese 

de çocukların bilinçlenmesi ve yeri geldiğinde kendilerine yapılan haksızlıklara karşı haklarını 

arayabilsinler diye bu çalışma yapılmaktadır. Çocuklara karşı hem büyüklerin hem de devletin birçok 

sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluklar birçok zaman yerine getirilememektedir. Ya da 

getirilirken ortaya çeşitli sorunlar çıkmaktadır. İşte böyle bir ortam da çocuklar haklarını çocuk 

ombudsmanına durumu ileterek hakkını arayabilmektedir.    

   Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu kapsamında Çocuk Ombudsmanlığı aynı zamanda kadın ve 

engelli yurttaşlardan da sorumlu Ombudsman tarafından yürütülmektedir.     

   Çocuk Haklarının Hayata Geçirilmesinde Çocuk Ombudsmanlığının genel amacı: İsveç 

deneyimlerinin ışığında Türkiye’deki Ombudsmanlık sistemin gelişimine katkıda bulunmaktadır.  

    Türkiye’nin çocuk nüfusunun yüksek, coğrafi olarak da yaygın olması sebebiyle her bir çocuğa 

erişimin sağlanması için yerel ombudsmanlık sisteminin oluşturulması bir gerekliliktir.   

   Sonuç olarak Türkiye’de çocukların yaşadıkları hak ihlallerinin arkasında pek çok yapısal neden 

bulunmaktadır. Bu ihlallerin ortadan kalkması için yapısal değişiklik sürecine katkıda bulunacak, 

tüm çocukların seslerinin duyurulmasına katkı sağlayacak bağımsız ve etkili bir ombudsmanlık 

sisteminin nasıl olduğu sizlere sunulacaktır.            
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TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA VARLIK FONLARI 

Emrah SÜZEN 

İnönü Üniversitesi 

Ecem KAZU 

Gaziantep Üniversitesi 

 

 

   Geçmişi, 1854' te Amerika Birleşik Devletleri Teksas eyaletinde kurulan eğitim fonlarına dayanan 

varlık fonları, günümüzde kırktan fazla ülkede kurulmuş bulunmaktadır. İlk örneklerinde bütçe 

fazlası veren ya da petrol ve doğalgaz yönünden zengin ülkeler tarafından finansal piyasalarda 

yüksek getiri sağlamak amacıyla kurulmuşlardır. 

   Ulusal Varlık Fonları, ülkenin ekonomisindeki dalgalanmaların azaltılmasında makroekonomik 

anlamda istikrara katkıda bulunmak, ekonominin çeşitlendirilmesini sağlamak, gelecekte etkinliği 

sürecek sermaye yapıları meydana getirmek amaçlarıyla kurulan ulusal varlık fonları emtia ve emtia 

dışı olarak sınıflandırılmaktadırlar. 

    Birleşik Arap Emirlikleri Kuveyt gibi petrol ve doğalgaz gelirlerinden oluşan Ulusal Varlık 

Fonlarının yanında, Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore gibi ihracat kaynaklı cari işlemler fazlası, 

özelleştirme gelirlerine dayanan Ulusal Varlık Fonları da mevcuttur. Rusya ve Çin Halk 

Cumhuriyeti'nin de bu alanda kendini göstermesiyle stratejik bir boyut kazanan Ulusal Varlık 

Fonları, ülkelerin ulusal güvenlikleri açısından önem kazanmıştır. Zaman içerisinde Vietnam, Yeni 

Zelanda, Filistin gibi ülkelerinde farklılaşan kaynaklarla Ulusal varlık fonları kurdukları 

görülmektedir. Çalışmada, dünyadaki varlık fonları incelenmiş, 2016 yılı Ağustos ayında Türkiye'de 

de kurulan varlık fonunun yapısı, amaç ve hedefleri ile kaynakları değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
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KÜRESELLEŞME VE GÖÇ 

Ecem KAZU 

Gaziantep Üniversitesi 

Emrah SÜZEN 

İnönü Üniversitesi 

 

 

 

 

 

   Teknolojik gelişmeler, ulaşım ve haberleşme alanında yaşanan gelişmeler ile ülkeler dünyayla iç 

içe geçme sürecine girmiştir. Bu bütünleşme ve iç içe geçme sürecine küreselleşme adı 

verilmektedir. Siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutları olan küreselleşme ile dünya bir köy 

haline gelmiş, fiziki sınırlar ortadan kalkmış, ülkeler arası ilişkiler artmış ve bir ülkede yaşanan bir 

olay diğer bir ülkeyi de etkisi altına almaya başlamıştır. 

   Göç kavramı insanların dini, siyasi, sosyal, kültürel veya ekonomik sebeplerle bulunduğu yerden 

başka bir yere kalıcı ya da geçici olarak gitmesi olayıdır. Özellikle son yıllarda Suriye’de yaşanan 

olaylar ve Suriye insanının ülkemiz başta olmak üzere pek çok ülkeye göç etmesi gibi nedenlerle göç 

kavramı, birçok ülkeyi sağlık boyutundan siyasal boyuta, ekonomik boyuttan eğitim boyutuna olmak 

üzere her alanda önemli derecede etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir. Bu çalışmada; önce 

genel olarak göç ve küreselleşme konuları teorik boyutta incelenmiş, sonrasında ise göç ve 

küreselleşme arasındaki ilişki analiz edilerek bir sonuca gidilmeye çalışılmış ve bu sonuçlar geniş 

çaplı olarak tartışılmıştır. 
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İŞSİZLİK SORUNU 

Ayşen ERER 

Atatürk Üniversitesi 

 

   Günümüzün en temel küresel problemi işsizlik sorunudur. İşsizlik, ekonomik ve sosyal gelişmede 

oldukça önemli bir yere sahiptir. Ekonomik sorunların ilk sıralarında ise yüksek genç işsizlik oranları 

gelmektedir. Nüfusumuzun büyük çoğunluğunu gençler oluşturmaktadır ve gençlerin birçok alanda 

sorunları bulunmaktadır. Bunların en başında ise işsizlik yer almaktadır. Hazırladığım bu makalede 

Türkiye’nin genç işsizlik profili incelenecektir. Gençler arasında giderek artan işsizlik sorununa 

dikkat çekilecektir. Türkiye’de genç işsizliğin nedenleri araştırılıp, genç işsizlik boyutları ve 

sonuçlarına dair bilgilere yer verilecektir. Ülkemizde uygulanan istihdam politikalarına 

değinilecektir. Sadece politikalarla genç işsizliğinin önlenemeyeceği, burada gençlere de büyük 

görevlerin düştüğü belirtilmiştir. 
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DUYUSAL MARKALAŞMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Esra PEKER 

Esra Gözde EREN 

Fırat Üniversitesi 

 

   Günümüzde işletmeler zorlu rekabet şartlarında ayakta kalabilmek için marka sadakati stratejisini 

benimseyerek tüketiciler üzerinde kendilerine ait marka algılarını oluşturmaya çalıştırmaktadır. 

Markalaşmada son dönem trendlerinden biri ise duyusal markalaşmadır. Duyusal markalaşma, genel 

olarak işletmelerin tüketiciler ile arasında kurdukları duygusal bağ aracılığıyla kendi markalarına 

yönlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, marka sadakatinin oluşturulmasında duyusal 

markalaşmanın etkisi ele alınmak istenmiştir. Çalışma, Elazığ ilinde yer alan Fırat Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitimlerine devam eden 124 öğrenciye anket çalışması 

yapılarak gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları SPSS-22 programı ile ilgili istatistiksel analizlere tabi 

tutularak değerlendirilmiştir. Literatürde markalaşma üzerine farklı perspektiflerde çok sayıda 

çalışma bulunmasına rağmen duyusal markalaşma üzerine yapılan çalışmaların teorik olduğu 

görülmektedir. Bu çalışmanın özgün yönünü, duyusal markalaşma kavramının teorik çerçevenin 

dışına çıkarılarak saha çalışmasına dönüşmesi ve tüketici davranışlarına etkisinin ortaya konulması 

oluşturmaktadır. 
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TÜRKİYE’NİN ENDÜSTRİ 4.0 POTANSİYELİ VE SEÇİLMİŞ ÜLKELER İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Mustafa Remzi SERCAN 

Gazi Üniversitesi 

 

   Dünya ekonomisi, yaklaşık son iki buçuk asırda üç büyük endüstri devrimi yaşamıştır. Günümüzde 

gerçekleşen son sanayi devrimi olan Endüstri 4.0 kavramı, ilk kez dünyanın en büyük endüstri fuarı 

olan Hannover Fuarı’nda 2011 yılında kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı bu devrim sürecinde, 

öncü ülkeler ve MIST ülkelerinin verilerinin değerlendirilerek, Türkiye’nin mevcut konumu ve 

potansiyellerinin ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada, dördüncü sanayi devrimi sürecinde, öncü ülkeler 

(Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Japonya) ile MIST ülkelerinin (Meksika, 

Endonezya, Güney Kore ve Türkiye) potansiyelleri dört ana gösterge ile ele alınmaktadır. İlk ana 

gösterge inovasyondur. İnovasyonun alt göstergelerinden AR-GE, patent başvurusu ve inovasyon 

endeksinde, Türkiye, MIST ülkeleri içinde, 2015 yılında 15.692 milyar dolar AR-GE harcaması ile 

ikinci, patent başvurularında 5.841 ile dördüncü ve inovasyon endeksinde 37.81 puan ile üçüncü 

sırada yer almaktadır. İkinci ana gösterge nitelikli eğitimdir. Türkiye, 2015 yılında beşeri sermaye 

endeksinde 67.09 puan ile üçüncü sıradadır. Diğer bir ana gösterge ise enformasyon ve iletişim 

teknolojisidir. Türkiye, 2015 yılında enformasyon ve iletişim teknolojisi (ICT)’nin  alt 

göstergelerinden enformasyon ve iletişim teknolojisi endeksinde 5.58 puan ve ağa hazırlık 

endeksinde 4.4 puan ile ikinci, sabit geniş bant aboneliğinde 9.504.594 ile üçüncü ve ICT ihracatında 

2.112 milyar dolar ile dördüncü sırada yer almaktadır. Çalışmada ele alınan son ana gösterge ise 

Endüstri 4.0 bileşenleridir. Endüstri 4.0 bileşenlerinin alt göstergelerinde, Türkiye, 2016 yılı küresel 

bulut bilişim puanında 54.4 puan, sabit telefon aboneliğinde 11.077.559, hücresel telefon 

aboneliğinde 75.061.699 ve 2017 yılı küresel siber güvenlik endeksinde 0.581 ile üçüncü sırada yer 

almaktadır. Türkiye, ele alınan göstergelerde benzer ülkelerden olan Meksika ve Güney Kore’nin 

genellikle gerisinde, Endonezya’nın ise ilerisinde bulunmaktadır. 
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TÜRKİYE’DE YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

Gülnihal TUNCEL 

Fırat Üniversitesi 

 

 İnsan yaşamı birbirini takip eden süreçlerden meydana gelmektedir. İnsan dünyaya geldikten 

sonra zaman içerisinde kişilik kazanır, sosyalleşir, etkileşim içerisinde bulunarak kendini geliştirir ve 

en sonunda yaşlanarak bu süreci tamamlar. Yaşlılık toplumsal açıdan kabul edilmesi gereken bir 

kavramdır. Yaşlılık kavramı sadece insanları fizyolojik olarak etkileyen bir olay olmayıp aynı 

zamanda toplumun genel yapısını da etkileyen aşamalı bir değişim sürecidir. Yaşlılıkla beraber 

birtakım sorunlar bireyin kendisinde ve toplumun genelinde ortaya çıkmaya başlar. Günümüzde bu 

sorunların ortadan kaldırılması veya en az seviyeye indirilmesi için yaşlılara yönelik uygulanan 

sosyal politikalar önem kazanmaya başlamıştır. Dünya nüfusu yaşlanmakta olup bu durum 

Türkiye’yi de etkilemektedir. Türkiye’de yaşlılara yönelik sosyal politika uygulamalarında değişim 

süreci yaşamaktadır. 

 Bu çalışmada Türkiye’de yaşlılara yönelik sosyal politikalar incelenmiştir Araştırmada ilk 

olarak kavramsal ve sosyal çerçevede yaşlılık araştırılmış sonra dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfusun 

sayısal yapısı istatiksel verilerden incelenmiştir. Çalışmanın diğer aşamasında Türkiye’de yaşlılara 

yönelik sosyal haklar ve politikalar ele alınmış, güncel uygulamalar hakkında bilgiler verilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda Türkiye’de yaşlılara yönelik sosyal politikaların özellikle son on yılda ciddi 

oranda geliştiği ve toplumda ki yaşlıları kapsayacak seviyeye ulaştığı sonucuna ulaşılmış, geleceğe 

yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur. 
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AVRUPA BİRLİĞİ’ NİN GÖÇ POLİTİKALARI 

Seyit Selçuk ÖZDEMİR 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

 

     Toplumsal yaşam koşullarını belirleyen faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan bunalımlar sonucunda meydana 

gelen göç hareketleri kitlesel veya bireysel olarak insanları dünyanın farklı coğrafyalarına doğru itmektedir. 

Yaşam standartları göçün temelindeki en önemli unsurdur. Eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik, beslenme ve 

barınma koşulları insanları göç etmeye zorlayan nedenler arasındadır. Göç alan ülkeler birçok alanda 

gelişimini tamamlamıştır. Avrupa üniversitelerinde sunulan eğitim olanakları, sağlık ve teknolojik alandaki 

gelişmeler farklı bölgelerden Avrupa’ya göçü arttırmaktadır. Bu nedenle Avrupa Birliği ülkeleri göç alan 

ülkelerin başında gelir. Bu durum son zamanlara kadar AB ülkelerince tepki çekmezken son dönemlerdeki 

kitlesel göç hareketleri tepki ile karşılanmıştır.  

     Yukarıda belirtilen sebeplerin de etkisiyle göçmenler daha çok ekonomik açıdan gelişmiş ülkelere 

yönelmektedir. Ekonomi, göç edilen istikameti belirleyen önemli bir faktördür. Bu nedenle göç edilen ülkeler 

arasında ilk sıralarda Avrupa Birliği ülkeleri gelmektedir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

endüstriyel alt yapıda ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için Avrupa ülkeleri göç politikalarında esnek 

politikalara başvurmuştur. Petrol krizinin yaşandığı 1970’li yıllarda bu esnek  politikadan vazgeçilmiştir. 

1991 yılında SSCB’nin dağılması, 11 Eylül Saldırıları ve son olarak Arap Baharı AB’nin göç politikalarını 

belirleyen temel olaylar arasında yer almaktadır. 

     Avrupa kıtasının güney ve doğu bölgelerinde yer alan ülkeler, kıtaya giriş konumunda bulunduklarından, 

bu ülkelerde kıtanın genelinde uygulanan göç politikalarına dair somut örnekleri incelemek doğru olacaktır. 

İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan bu ülkelerin başında gelmektedir. İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra 

kıtada büyük bir lider sorunu ortaya çıkmış ve bu durum küresel ölçekteki olaylara etkili politikaların 

üretilmesini engellemiştir. Kıtanın lider sorunu birçok konuda olduğu gibi göç politikaları hususunda da 

etkisini sürdürmektedir 

     1995’e kadar kıtadaki göç hareketlerinin daha çok AB ülkeleri ve kıta ülkeleri arasında yaşandığı görülür. 

Ancak bu dönemden sonra Asya ve Afrika ülkelerinden büyük göç hareketlerine maruz kalan AB bu durumu 

sınırlandırmaya yönelik politikalar belirlemiştir. Bu yeni politikaların amacı ise vasıflı göçmenlerin işgücüne 

kazandırılma isteğidir.  

     Çalışmada Avrupa Birliği’nin kuruluşundan itibaren uyguladığı göç politikalarını, göç politikalarındaki 

değişimi incelemek ve bunların göç veren ülkelerdeki yansımalarını değerlendirmek amaçlanmaktadır. Bu 

amaçla AB’nin (1946-2015) göç politikalarını araştıran akademik çalışmalar literatür taraması yöntemiyle, 

karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

Ömer KILINÇ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

 

  Yönetim alanında ve çevrede yaşanan değişme ve gelişmeler ile birlikte rekabet ortamının artması 

ile birlikte kurumların örgüt yapısı ve işleyişi değişime uğramıştır. Kurumların varlıklarını 

koruyabilmek amacıyla yaşanan bu değişime uzak kalmamaları gerekmektedir. Yaşanan değişime 

uzak kalmamaları amacı ile yaptığım bu çalışmada ‘insan’ ön plandadır. Geçmişte ‘Personel 

Yönetimi’ olarak adlandırılan ve insanı bir makine olarak gören itici bir unsur olarak nitelendirilen 

anlayışın yerini ‘insan Kaynakları’ yönetimi almıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte stratejik bir 

kaynak olarak görülen insan kaynakları örgütlere üstünlük sağlamanın bir anahtarı olarak 

görülmüştür. Günümüzde hızlı gelişim sonucunda insan kaynakları yönetimi gerek kamu kesiminde 

gerekte özel kesimde ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. 1960’lı yıllarda ABD’de,  1970’li yılarda 

AVRUPA’ da gelişmiştir. TÜRK KAMU YÖNETİMİ(TKY) 2000’li yıllardan itibaren gelişmeye 

başlamıştır. TKY’ de gelişmeye başlaması ile birlikte işlerin daha geniş çapta kolayca yapılmasının 

yolu açılmıştır. Çalışmada ayrıca özel sektör ve kamu yönetimi alanında insan kaynakları 

yönetiminin ülkemizde uygulanışında özel sektör ve kamu yönetimi alanında eksikliklerini ve 

yaşanan sıkıntıları genel hatlarıyla birlikte belirtilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. 
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KAMU YÖNETİMİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÖNEMİ 

Ümmü Gülsüm KABA 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

 

   Gerçekleşen her olgu belirli bir gaye doğrultusunda zuhur etmektedir. Teknoloji çağı ya da diğer 

adı ile hız çağı olarak adlandırılan yaşanılan bu çağda birçok durumun değişmesinin yanı sıra bazı 

olgularında öneminin her geçen gün arttığı gözlemlenmektedir. Bu değişim ve gelişim her alanda 

olduğu gibi kamu yönetimi alanında da yaşanmaktadır. Bu noktadan bakıldığında sivil toplum 

kuruluşları da kamu yönetiminin yıllardır süregelen ve gittikçe de önemi artan vazgeçilmez bir 

unsuru haline gelmiştir. Bu çalışmada amaç literatür taraması yapılmak üzere kamu yönetimi 

alanında sivil toplum kuruluşlarının sahneye çıkışından bahsedip, gelişim sürecini anlatmaktır. Ve 

yine sivil toplum kuruluşlarının önemini açıklayıp kamu yönetimi alanındaki önemine dikkat 

çekmektir. Tüm bunlardan önce sivil, sivil toplum, sivil toplum kuruluşları, kamu, kamu yönetimi 

gibi kavramları açıklamakta fayda vardır. Ayrıca Türkiye de sivil toplumun ne gibi faaliyetlere 

öncülük ettiği açıklanmaya çalışılacaktır. Demokratik devletler karar alma süreçlerinde halk ile güçlü 

bir iletişim kurmaktadır. Halkı temsil eden sivil toplum da alınan kararların, halkın ihtiyaçlarına 

uygun şekilde yürütülmesi için önemli rol oynar. 

   Dolayısıyla gelecek zamanda sivil toplum kuruluşlarından beklentilerin ne olacağı kamudaki 

uygulama alanının ne derece etkili olduğu ve devlet ile halk arasındaki aracılık rolünde ne derece 

başarılı olduğu ve üstlenmesi gerektiği rollerin neler olduğu tartışılmaya çalışılacaktır. 
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AZERBEYCANIN İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 

İltıfat İBRAHIMOV 

Fırat Universitesi 

 

 Bu araştırmanın esas konusu Azerbaycan’ın ihracat sektörünün son yıllardaki gelişimi ve bu 

gelişimin ekonomik büyümeye katkısının ortaya çıkarılmasıdır. Azerbaycan’ın ihracat sektörlerinde 

istikametlerin yeni gelişimi ve petrol ve gaz gibi tükenebilir ihracat ürünlerine teknoloji, sanayi, 

tarım ve s. alternatiflerin güncel durumu ve gelecek yönleri araştırılmıştır. Azerbaycan ihracatına 

bulunduğu coğrafi arazisinin avantajı, aynı zamanda taşımacılık ve lojistik gibi servisler de ilave 

ediyor. Coğrafi avantaj Azerbaycan’ın kendi şirketleri ile birlikte yabancı şirketlerin de buraya 

yatırım ve buradan ihracat yapmasında önemli etken olmaktadır. İhracat sektörünün daha da 

büyümesi için planlanan yöntemler var ve bu yöntemlerde yerli ve yabancı ekonomik figürlerin 

etkisi gittikçe artmaktadır. Bu etki istihdamın yükseltilmesine, sosyal refahın iyileştirilmesine, 

Azerbaycan’ın ekonomik kaynaklarının genişlemesinde pozitif olarak yansımaktadır. 
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KENTLEŞME İLE GELEN GERÇEK: ÇEVRE SORULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ                                                                                          

Hasan BAYRAM 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

                                     

   Kentleşme; kırsal alanların aksine kentsel alanlarda yaşayan insan nüfusunun artışı olarak 

anlaşılmaktadır. Nüfus artışı ve sanayileşme sonucu ortaya çıkan kentleşme olgusu çok sayıda 

sorunu da beraberinde getirmiştir. Kentleşmenin stres, gürültü, psikolojik bozukluk, kira ve konut 

fiyatlarının artması gibi sosyo-ekonomik etkilerinin yanında da, hava kirliliği, su kirliliği, toprak 

kirliliği gibi çevre üzerinde oldukça olumsuz etkisi vardır. Çünkü doğal kaynakların sanayilerde 

işlemeye yer açmaları ve çevre kirliliğine yol açması çevre sorunlarının yaşamasına neden olmuş ve 

olmaya da devam etmektedir. Kentleşmenin arkasında yatan en büyük etken sanayileşmedir. Bu 

neden de doğal olarak çevre sorunlarının artmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Tüm bunların önüne 

geçilebilmesi için kaynaklar ve gereksinimler arası denge politikasının uygulanması gerekmektedir. 

DPT bölgeler arası dengeli bir yerleşme ve gelişme sağlaması için bölge planlaması yapılmalı ve 

bölgesel dengesizlikler azaltılmadır. Burada önemli olan bu planların bilinçli bir şekilde yapılması ve 

önlemlerin en güzel biçimde alınmasıdır. Bunun yanında kent sorunlarını ve yaşanan çevre 

sorunlarını çözmek için kent yönetimi ve çevre yönetimi konularında ve teknik alanlarda personelin 

yetiştirilmesi gerekmektedir. Kent ve çevre sorunlarının çözümü için tutarlı kentleşme politikası 

izlenmeli ve ulusal kaynakların bilinçli bir şekilde biçimde dağıtılması esas alınmalıdır. 

   Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılarak kentleşmenin ortaya çıkışından günümüze kadar 

ki süreci incelemek ve bu süreç içerisinde kentleşmeyle birlikte ortaya çıkan sorunları 

değerlendirmek amaçlanmaktadır. 
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KENTLEŞME İLE GELEN BÖLGESEL KALKINMA SORUNU: YEREL YÖNETİMLERİN 

YERİ VE ÖNEMİ 

Ayşe Betül ÜNLÜ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

 

   Günümüz yaşam koşullarının değişmesi ve artan ihtiyaçlar bireyleri gelişmiş şehirlere göç etmeye 

zorlamıştır. Göç alan şehirlerde nüfus hızla artmış, ihtiyaçlar doğrultusunda konutlar inşa edilmiş, 

hizmetler sunulmuş, yatırımlar büyük şehirlere ve çevresine yayılmış, kentleşme oluşmuştur. 

Yönetimimiz kentleşen bölgeye yatırımlarını çözüm odaklı yapmasına rağmen elde edilen sonuçlar 

yeni sorunları doğurmuştur. Küresel rekabet içerisinde olduğumuz günümüzde dünyada daha iyi 

yaşam koşullarına sahip ülkelerde bölgeler arası kalkınmışlık farkı fazla değildir. Gelişmekte olan 

ülkemizde ise bölgesel kalkınma ve yine bölgeler arası eğitim, ekonomi, hizmet farklılıkları 

arasındaki fark fazladır. Yatırımlarımız daha çok bölge coğrafyasının sanayiye elverişli olması, tarihi 

değerlere sahip ve dünyada isim yapmış kentlerimizin turistlerin ilgi alanı haline gelmesi, kentleşen 

bölgede istihdam sorununu çözme gibi nedenlerle batıya yapılmakta geri kalan bölgeler 

unutulmaktadır. Batı dışında kalan bölgelerin kalkınmasında merkezi teşkilatın kararları ve 

yatırımları ekonomik boyutta düşünülmekte, halkı ihtiyaçları ile sosyokültürel farklılıkları ve 

ihtiyaçları göz ardı edilmekte, uygulamalar başarısız kalmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi uzun bir 

süreci istese de burada başrol oyuncusu Türk kamu yönetiminin temel yapı taşı olan yerel 

yönetimlerdir. Nedeni ise yerel yönetimlerin merkezi teşkilatın ulaşamadığı yerel halkla daha yakın 

temasta olması, yerel halkın beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, sunulan hizmetlerde 

etkililiği ve verimliliği sağlayabilmesi, yerel halkı ve bölge ihtiyaçlarını daha iyi bilmesi, 

sosyokültürel yapıyı bilmesidir. Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılarak yerel yönetimlerin 

bölgesel kalkınmadaki yerleri ve ülke kalkınmasına katkılarının incelenmesi amaçlanmaktadır. 
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SİYASET VE LİYAKAT 

Talha Nuri YILMAZ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

 

   Dünden bugüne Türkiye’deki liyakat sadakat ve liyakat sisteminin nasıl olması gerektiğini hepiniz 

az çok fikir sahibiyiz, kimine göre kendilerini yöneten insanlar, dindar, laik, liberal, sosyalist olarak 

ayırıp hep buna göre seçimler yaptık, bize vaat ettikleri sistem bize makul geldiği için liderlere 

inandık, başarılı olanları ideolojilerinin doğru olduğuna karar kıldık, başarısız olanların 

düşüncelerine ise bir çizgi çektik, her kulvarda, her meslekte birini işe alırken biriyle konuşurken hep 

eğitim seviyesine yaptığı işe elinden gelen becerilere kaç dil bildiğine baktık, lakin toplum olarak 

bizi yöneten insanların, geleceğimize şekillendiren eğitim sistemimizden sağlığa, ekonomiden, 

savunmaya kadar birçok konuda söz sahibi olmasını sağladığımız kişilerin eğitim düzeyiyle ilgili bir 

sorun yaşamadık. Eğitimsiz bir doktora muayene olmayan bir hasta, eğitimsiz olduğu için oğlunu bir 

öğretmene emanet etmeyen veli, nasıl oldu da demokrasi ile yönetildiği ülkelerde herkese seçilme 

hakkı verebildi? İngiltere’de 1215 yılında ilk defa kralın yetkileri sınırlandırıldığında bunun ana 

sebebi tüccarların zenginliğiydi, bu zenginlik dağıldıkça demokrasi gelişti, düşündüğünüz kadar hızlı 

olmasa da bazı şeyler değişmeye başlamış, Fransız İhtilali ile devamı gelmiştir, biliyorsunuz ki 

Fransız İhtilalinin olmasındaki en büyük aktör burjuva sınıfıydı, uzaktan bakıldığında işçi sınıfının 

bir ayaklanması gibi görünse de kralın yetkilerinin kimseyle paylaşmaması burjuva sınıfını rahatsız 

etmişti, bu sebepledir ki demokrasinin bir yerde yaşayabilmesi için mutlaka refah düzeyinin belli bir 

düzeyde olması gerekmektedir. 
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KAMU MALİ İÇ DENETİMi - PERFORMANS DENETİMİ TÜRKİYE UYGULAMALARI 

İlkay SALTIK 

Muhammed SERT 

Fırat Üniversitesi 

 

   Yeni kamu anlayışıyla birlikte değişen birçok konu gibi kamu çalışanlarının ve idari yapının 

verimliliği, hizmet kalitesi ve mali konuları da değişim göstermektedir. Bunların denetlenmesi ve 

kontrolü de günümüz çağdaş devlet anlayışında önemli bir yer tutmaktadır. Bu anlayışın özelinde, 

önemli bir noktada bulunan denetim kavramı, idarenin var oluş nedenini gerçekleştirip 

gerçekleştirmediğini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda bu çalışma ile Türkiye’nin Avrupa birliğine 

girme sürecinde gündeme gelen kamu mali iç denetim konusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ile uygulama alanı bulan iç denetim fonksiyonu, etkinliğini ve uygulama sorunlarına 

yönelik hususlar da değerlendirmeye alınmaktadır. Türkiye de bulunan kamu mali denetimi ve 

performans denetimi genel olarak merkeziyetçi ve siyasal bir ağ çerçevesinde oluşmuştur. Bu 

durumkamusal ürün ve hizmet sunan kamu örgütlerinin, kalite seviyesi yüksek bir örgütsel yapıya 

kavuşturulmasını ve etkin bir denetim mekanizması içerisinde bir bütün olarak ele alınmasını 

zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla yönetimin etkin değerlendirilmesi adına kamu denetiminin genel 

anlayışının da değişmesi gerekmektedir. Bu çalışmada denetim anlayışının değiştirilmesi ile 

uygulamada var olan aksaklıkların ve eksikliklerin giderilmesi hususunda; merkezi sistemin yerel ve 

yerinde yönetim ağırlıklı, kurum içi personele daha fazla inisiyatif tanıyan yatay eksenli bir yönetim 

anlayışını benimseyen, katılımcı ve paylaşımcı, çıktı odaklı, stratejik planlama ve performans 

yönetimine dayalı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim sistemin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
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HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Abdullah SOYSAL 

Mehmet ÇAKIR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

 

   Günümüzde işletmelerin çevrelerinde yaşanan değişimler hızla artmaktadır. Değişen yeni koşullara 

uyum sağlamak isteyen işletmeler, örgütsel değişime ihtiyaç duymaktadırlar. Değişimin yoğun 

yaşandığı sağlık kurumları da yaşanan bu değişimlerden önemli ölçüde etkilenmektedirler. Özellikle 

bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, sağlık sektöründeki uygulamaların değişmesine neden 

olmaktadır. Sağlık kurumlarında yaşanan değişimlerden en fazla hemşireler etkilenmektedir. 

Hemşireler yaşanan bu değişimlerin başarısını önemli ölçüde etkilemektedirler. Amaç: Çalışma 

hemşirelerin örgütsel değişime bakış açılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kapsam ve Yöntem: 

Çalışma KSÜ Sağlık Uygulama Ve Araştırma hastanesinde çalışan 188 hemşire üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Anket yöntemi ile toplanan verilerin analiz edilmesinde frekans, faktör, Mann-

Whitney U testi, ikiden fazla gruplu analizlerde ise Kruskal-Wallis testlerinden yararlanılmıştır. 58 

sorudan oluşan ankette 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Anketin Cronbach Alpha değeri 0,965 

olarak hesaplanmıştır. Bulgular: Araştırma sonuçlarında, hemşireler kurumda değişimlerin daha çok 

“Hastane İçi Prosedür Değişimleri” yapıldığını, hastanede yapılan değişimlerin hasta ve hasta 

yakınlarının kaliteli hizmet alması ve ekonomik nedenler amacıyla yapıldığını, değişimlerin 

çoğunlukla hizmet içi eğitimler yoluyla öğrenildiğini, değişimi yöneten liderlerin üstün çözümleme 

yeteneğine sahip olduklarını, yönetim biçiminin otokratik olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca değişime 

dirençte hemşireler daha çok hastane içinde çalıştığı birimi değiştirme yoluna gittiklerini ifade 

etmişlerdir. 
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ERMENİ SORUNU 

Samet AYVAZ 

Uludağ Üniversitesi 

 

"Ermeni sorununun, Doğu Sorununun bir parçası olduğu görmezden gelinirken, bu kapsamda kimi 

tarihsel gelişmeler ile hukuki unsurlar da yadsınmaktadır. Bu bağlamda Ermeni sorunu 

çalışmamızda, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1918–1922 yılları arasında taraf olduğu uluslararası 

antlaşmaların ilgili hükümleri kapsamında analiz edilmeye çalışılacak ve konunun hukuksal açıdan 

da günümüz itibariyle Doğu Sorunu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunulacaktır." 
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DAVRANIŞSAL İKTİSAT YAKLAŞIMIYLA KARAR ANALİZİ: İKTİSAT EĞİTİMİNİN 

RASYONEL KARAR BECERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Zeynep SÖĞÜT 

Marmara Üniversitesi 

 

   İktisat eğitimi bireylerin rasyonel karar alınmasını sağlamakta mıdır? Analiz yapmak için 7 soruluk 

anket ile iktisat eğitimi ve görece az daha iktisat eğitimi alan bireyler incelendi. Ültimatom oyunu 

sorusu cevaplarında rasyonel teklifler; Bankacı(3 kişi) ve Avukat(2 kişi) vermektedir. Diktatör 

oyunu sorusuna rasyonel teklifi verenler; Bankacı (2 kişi),Avukat(2 kişi) olmuştur. Üçüncü soruda 

diktatör oyununda bireylerin 9-1 teklifini 1>0 diyerek teklifi kabul edenler iki tarafın kazanmasını 

sağlayacaktır. Ancak teklifi kabul edenler İktisat 4 (6 kişi), Hukuk 1(6 kişi) olmuştur. Ancak 75 

kişiden 50 si teklifi 9>1 olması nedeniyle kabul etmemiştir. Dördüncü soru ile bireyler rasyonel 

olarak paylaşılacak paranın miktarının artmasından bağımsız daima maksimum fayda ve çıkar 

hedeflemelidir. Paylaşımda rasyonel teklif veren Bankacı (4 kişi) ve Avukatlarda böyle bir teklif 

veren olmamıştır. 75 kişilik ankette ikinci sorudaki 10 TL paylaşımı 9-1 teklif veren 5 iken, 

dördüncü sorumuzda 900-100 teklifi 13 kişi vermiştir. Akrabalık bağı soruyla rasyonelliğe etkisini 

inceledik. Rasyonellikte paylaşım kiminle yaptığımızın önemi olmadan tercihler yaptığımızı 

varsaymaktadır. Aldığımız cevaplarda pasta paylaşımında, pasta diliminin tamamını kendim yerim 

tercihini 75 kişide 1 kişi, İktisat 4 öğrencisi olmuştur. Son soru olarak [100-0] arasındaki bir sayı 

tahminin 3/2 sini rasyonel stratejik hamleler ile 0 (sıfır) sonucunu 75 kişide tek bir kişi (Daniel 

Kahneman’ nın Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabını öneren bankacı) vermiştir. Sonuç: İktisat eğitimi 

bizim daha rasyonel kararlar alma da etkisi sınırlıdır. Bireyler kararları, diğerkam ve karşı taraf ile 

karşılaştırmaları birde stratejik düşünmemelerinin etkisi kazançlı karar almalarını etkilemektedir. 
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KATILIMCILIK AÇISINDAN SİYASETİN VE DEMOKRASİNİN RÖNESANSI: NOTA 

Raif Ertuğrul ALTUNTAŞ 

Hamza KIŞ 

Fırat Üniversitesi 

 

   ÖZET NOTA, None Of The Above, yani ”Yukarıdakilerden Hiçbiri” ,bir dönem SSCB’de , 

ABD’nin bazı eyaletlerinde ve halihazırda Hindistan’da uygulanan bir seçim sistemidir. NOTA’nın 

farklı versiyonları sayılabilecek uygulamalar ise; Fransa, İspanya, Brezilya, Belçika, Kolombiya, 

Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde görülmektedir. NOTA, son yıllarda Siyaset Bilimi literatüründe 

sıkça tartışılan katılımcı demokrasiye sağlayabileceği faydalar açısından mevcut seçim 

sistemlerinden farklılaşabilir. Demokrasi, bizlere, bizleri yönetenleri seçme hakkını vermiştir. Fakat 

demokratik sistemlerde siyasi yaşama katılımı olumsuz yönde etkileyebilecek en temel husus, 

seçmenin kendisini temsil edeceğine inandığı bir aday bulamamasıdır. NOTA, seçmene, seçme 

hakkının yanında seçmeme hakkının da bulunduğunu hatırlatır. Dünyanın farklı bölgelerinde 

uygulamaya koyulan lakin ülkemizde üzerinde hiç çalışılmamış bu sistem, bir alternatif olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın iki amacı vardır. Birincisi, NOTA’nın genel olarak Siyaset ve 

Demokrasi açısından önemine değinmektir. İkinci amacı ise, ülkemiz siyasetinin sistem arayışına bir 

öneri ileri sürerek katkıda bulunmaktır. Son olarak, halen uygulandığı için Hindistan örneği üzerinde 

durulacaktır. 
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POLİTİKA’NIN KAPSAMI VE HARİCİ: EGEMEN VE SİYASAL KATILAMAMA 

Şadiye KURT 

Giresun Üniversitesi 

 

   İnsanın zoon politikon olduğunu söyleyen Aristo, insan için politik hayvan sözüne vurgu 

yapmaktadır. Bunun için düşünebilme yeteneğini politika içerisinde değerlendirmiştir. Nitekim 

Poetika’da insan, tabiatı gereği siyasal alan ve bütün devletler için mümkün en iyi yasayı 

tanımlamaktan da öte, birtakım yasaları keşfetmeye çalışan bir varlıktır. İnsanın bu şekilde 

tanımlanması, beraberinde getirilecek toplum tanımlaması, politikaya dâhil tazammunen tüm 

toplumun nasıl politika içerisinde bulunacağını ya da bulunamayacağını ele alan bir çalışmadır. 

Egemen nazarında depolitizasyon faaliyetinin siyasal katılma esasında nasıl oluşturulabileceği sorusu 

ile şekillendirilmiş bir çalışmadır. Çalışma içerisinde siyasal uzaklaşma olarak ele alınılması, 

depolitizasyon faaliyetinin politika açısından ne olduğunu anlatmaktadır. 
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TÜRKİYEDEKİ YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER KAPSAMINDA 

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI 

BÜŞRA TERZİ 

Giresun Üniversitesi 

 

    Yerel yönetim olgusu gelişmiş ülkelerde endüstri devriminin ortaya çıktığı ve modern anlamdaki 

yerel yönetim örgütlenmesinin hayata geçirildiği 18.ve 19. yüzyıllarda başlamış olup ekonomik ve 

toplumsal değişmeye paralel bir gelişme izlemiştir. 1970’li yılların sonuna doğru dünyada geleneksel 

yönetim anlayışı uygulamaları ile dizayn edilen kamu yönetiminin değişen koşullar karşısındaki 

yetersizliği kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmalarını başlatmıştır. Refah devletinin 

politikaları bu dönemde artık terkedilmiş, kamu yönetiminde değişimini kaçınılmaz hale getirmiştir. 

Kamu yönetimi, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin üretilmesidir. 

Hizmette halka yakınlık ilkesi gereğince vatandaşlara sunulan hizmetler zaman içerisinde merkezi 

idareden yerel idarelere doğru kaymıştır. Yerel yönetim birimlerinin başında yer alan belediyeler de 

toplumun yereldeki ortak ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Özellikle günümüz belediyeleri 

sadece yereldeki ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp sosyal alanlarda da çalışmalar yürütüp eşit 

fırsatlardan yoksun kesime koruyucu, eğitici ve geliştirici sosyal hizmetler sunmaktadır. 

Uygulamalarını ’’ toplum temelli’’ yürütmektedirler. Bu durum sosyal belediyecilik olgusunu önemli 

hale getirerek günümüz belediyeciliğin öncelikleri arasına girmiştir. Bu çalışmanın amacı; 

Türkiye’de yerel yönetimlere ve belediyeciliğe yönelik son düzenlemelerle birlikte hayata geçirilen 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun sosyal belediyecilik 

alanındaki yaklaşımının araştırılması, belediyelerin sosyal hizmet ve yardım alanındaki 

faaliyetlerinin incelenmesi, temel sorun ve çözüm önerilerinin gündeme getirilmesidir. 
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BİR EĞİTİM HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DUYGUSAL ZEKÂ 

DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Prof. Dr. Abdullah SOYSAL 

Aycan POLAT 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

 

   İnsan hayatının odak noktası olan sağlık ve sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz durumda 

bulunan sağlık kurumları çalışanlarının önemli bir parçasını hemşireler oluşturmaktadır. Dolayısıyla; 

eğitimsel anlamda gerekli donanıma sahip, özbilinç sahibi, motivasyonu yüksek ve sosyal ilişkileri 

kuvvetli hemşireler çalıştıkları sağlık kurumlarının duygusal zekâlarını da pozitif anlamda 

yönlendiren ve örgütün iç ve dış memnuniyetini sağlayan temel yapıtaşlarıdır. Bu çalışma sağlık 

kurumlarında görev yapan hemşirelerin duygusal zekâ düzeylerini ölçmek, duygusal zekâ düzeyini 

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, veri toplama yöntemi olarak 

kullanılan ankette, sağlık çalışanlarının demografik özelliklerinin belirlenmesi için ‘’Kişisel Bilgi 

Formu’’; Petrides ve Furnham (2001) tarafından geliştirilen “Duygusal Zekâ Ölçeği” kullanılmış ve 

anketin Cronbach’s Alpha değeri 0,75 olarak bulunmuştur. Araştırma Erzincan ili, merkeze bağlı bir 

eğitim ve araştırma hastanesinde 100 hemşire üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde, SPSS 24 programı kullanılarak; frekans ve yüzde değerleri, Mann- Whitney U 

testi, Kruskal- Wallis testi ve Spearman Correlation analizi yapılmıştır. Araştırmada hemşirelerin 

duygusal zekâ beceri düzeylerinin orta seviyede olduğu ve demografik değişkenlerden bulundukları 

kurumda çalışma süreleri ile duygusal zekâ puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık oluşturduğu belirlenmiştir. 
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HASTANELERDE YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞ TARZLARININ SAĞLIK 

ÇALIŞANLARININ MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ 

Prof. Dr. Abdullah SOYSAL 

Güler SEZGİN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

 

   Bu çalışmada hastanelerde yöneticilerin liderlik davranış tarzlarının sağlık çalışanlarının 

motivasyonu üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede araştırmanın evrenini 

İstanbul İli Anadolu yakasında bulunan özel bir hastanede sağlık hizmeti sunumunda görev yapan 

sağlık çalışanlarından oluşturuldu(N=170). Araştırmada örneklem yöntemi kullanılmadan, evrenin 

tümüne ulaşılması hedeflendi. Araştırmanın verileri araştırmaya katılmayı kabul eden 170 kişiden 

elde edildi. Veriler 7 soruluk “Kişisel bilgi formu”, 36 soruluk “Liderlik davranış ölçeği ve 20 

soruluk “Minneseto İş doyum ölçeği kullanılarak toplandı. İstatistik analiz yöntemleri olarak; 

yüzdelik, frekans, korelasyon analizi, Kruskal Wallis H-Testi ve Mann Whitney U testlerinden 

yararlanıldı. Araştırma sonucunda özel bir hastanede sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarının, 

hastane yöneticilerinin liderlik tarzını “görev odaklı” olarak algıladıkları, “iç kaynaklı motivasyon” 

düzeylerinin yüksek olduğu saptandı. Hastane yöneticilerinin liderlik davranışlarının sağlık 

çalışanlarının motivasyon düzeylerini etkilediği ve aralarında anlamlı ilişkinin olduğu belirlendi. 

Algılanan liderlik tarzı ölçeği alt boyut ortalamaları eğitim ve meslek grupları değişkenleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu, motivasyon düzeylerinin cinsiyet, eğitim ve meslek 

gruplarına göre aralarında istatistiksel açıdan anlamlı farkların olduğu saptandı. Sonuç olarak hastane 

yöneticilerinin liderlik davranış tarzları sağlık çalışanlarının motivasyonlarını etkilediği görülmüştür. 
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ 

DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARI ETKİLEYEN FATÖRLER 

Prof. Dr. Abdullah SOYSAL 

Mesut KARAMAN 

Hilal ALICI 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

 

   Özet Bu çalışma meslek yüksekokulu öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları’nı 

(SYBD) ve bu davranışlarını etkileyen sosyo-demografik faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini basit rastgele örneklem yöntemiyle seçilen 150 öğrenci oluşturmuştur. 

Veri toplama aracı olarak Walker ve diğ. (1987) tarafından düzenlenen, Esin (1997) tarafından 

geçerlilik güvenirlilik analizi yapılan SYBD ölçeğinin Cronbach’s Alpha katsayısı 0.91 olarak 

bulunmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde sayı-yüzdelik hesaplama, ortalama, t testi ve tek yönlü 

varyans analizi kullanılmıştır. Bu çalışmada demografik değişkenlerden egzersiz yapma, düzenli 

beslenme, yaşadıkları yer, kaldıkları odalarda kişi sayısı ile SYBD ölçeği arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<0,05). Kişiler arası ilişkiler alt boyutuyla yaşadıkları yer 

arasında ve stres yönetimi alt boyutuyla kaldıkları odalardaki kişi sayısı arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerin SYBD ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 

120,58±21,69 olarak bulunmuştur. SYBD ölçeğinin alt boyutlarından en yüksek toplam puan 

ortalaması 36,67±7,22 kendini gerçekleştirme, en düşük toplam puan ortalaması 10,25±3,83 olarak 

egzersiz alışkanlığı alt boyutu çıkmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin SYBD ölçeğinden aldıkları 

toplam puan ortalamalarının literatür ile karşılaştırıldığında yüksek düzeyde olduğu, SYBD ölçeğinin 

alt boyutlarını geliştirmeye yönelik faaliyetler yapılması gerektiği ifade edilebilir. 
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WHAT IS ORGANIZATIONAL BEHAVIOR? 

Araz Sulaiman 

Fırat Üniversitesi 

 

    Before we define exactly what the field of organizational behavior represents, take a moment to 

ponder the following question: Who was the single worst coworker you’ve ever had? Picture fellow 

students who collaborated with you on class projects; colleagues from part-time or summer jobs; or 

peers, subordinates, or supervisors working in your current organization. What did this coworker do 

that earned him or her “worst coworker” status? (or perhaps all of them)? Now take a moment to 

consider the single best coworker you’ve ever had. Again, what did this coworker do to earn “best 

coworker” status—some or most of the behaviors. 
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MARKETING 

Botan TARQ 

Fırat Üniversitesi 

 

    Today’s central problem facing business is not a shortage of goods but a shortage of customers. 

Most of the world’s industries can produce far more goods than the world’s consumers can buy. 

Overcapacity results from individual competitors projecting a greater market share growth than is 

possible. If each company projects a 10 percent growth in its sales and the total market is growing by 

only 3 percent, the result is excess capacity. 
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THE STRATEGIC ROLE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

Vadr Salım MUSTAFA 

Fırat Üniversitesi 

 

    Human Resource management has shed its old personnel image and gained recognition as a vital 

player in corporation strategy HRM departments not only support the organisation’s strategic 

objective but actively pursue an ongoing, integrated plan for furthering the organisation’s 

performance Higher employee productivity Stronger financial results Achieve organisation’s 

strategic goals Key players on management team. 
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KAMU YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR 

Orçun KARDAŞ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

 

    Günümüzde en çok tartışılan konulardan biri olan etik kavramı ilk zamanlar sadece felsefe 

alanında yaygın iken özellikle teknoloji, tıp ve medya alanındaki gelişmeler sonucu; bu kavram 

gerektiği öneme kavuşmuş ve tıptan medyaya, siyasetten kamu yönetimine kadar geniş bir çevrede 

ele alınmaya başlanmıştır.17.yydan itibaren dünyada toplumsal gelişmeler başlamıştır etik kavramı 

da bu dönemde toplumların gündemine gelmiştir fakat yeteri kadar anlaşılamamıştır. Kamu 

yönetiminde etik kavramı 20.yy başlarından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Kamu yönetimi 

açısından çok önemli bir husus olan etik ilkeleri işlerin düzenli bir şekilde ilerlemesini, çalışanların 

birbirine, topluma karşı kendilerini sorumlu hissederek ahlak kuralları içerisinde etkinlik 

göstermelerini sağlar. Kamu yönetiminin temel gayesi kamu yararına çalışmaktır. Fakat günümüzde 

en yakın olarak ülkemizi ele alırsak bu temel gayenin ne kadar yerine getirildiği konuları güncel ve 

tartışılan sorunlarımızdır. Bu sorunlara üretilen verimli çözümler ile kamu yönetiminin güvenirliği 

artacak ve toplumun kamu yönetiminden beklentileri ivedi bir şekilde karşılanacaktır. Kamu 

yönetiminde etik kavramı üzerine olan bu çalışmanın temel amacı kamu kurumlarında meydana 

gelen etik dışı davranışlara karşı üretilen çözümlerin uygulanmasında ve kamusal alandaki 

yansımaları değerlendirilecektir. 
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İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİ 

Gözde ÖZMEN 

Fırat Üniversitesi 

 

Bilgi toplumuna geçilmesi ve bu dönemde özellikle teknoloji alanındaki gelişmelerin hız kazanması 

bütün alanları değişime zorlamıştır. Bu koşullar altında organizasyonların artan bilgi ihtiyaçları, 

rekabetin artması ve en önemli kaynaklarının çalışanlarının olduğunu hatırlamalarıyla personel 

bölümleri de değişime ihtiyaç duymuştur. Bu nedenle kaçınılmaz olarak bilgisayar destekli 

sistemlere yönelmişlerdir. Bu sistemler işletmelerin istenilen bilgilere daha hızlı ve kolay ulaşmasını 

sağlayarak işletme yöneticilerinin ve insan kaynakları uzmanlarının stratejik konulara daha fazla 

yoğunlaşmalarına imkan tanımıştır. Bu çalışmada da insan kaynakları bilgi sistemlerinin işletmelerde 

kullanılmaya başlanmasını, işletmelerdeki yerini, işletmelere avantaj ve dezavantajları gibi konuları 

anlatmak istiyorum. 
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YOKSULLUK OLGUSU VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Sinem DOĞU 

Fırat Üniversitesi 

 

    Bu çalışmada, kalkınma ekonomisinin temel ilgi alanlarından birisi olan yoksulluk konusu, 

nedenleri, türleri, yansımaları ve mücadele politikaları ile birlikte kadın yoksulluğu da göz ardı 

edilmeyerek  ele alınmıştır. Yoksulluk, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de göz ardı 

edilemeyecek sosyo-ekonomik bir gerçektir ve acilen çözümlenmesi gereken birincil sorun haline 

gelmiştir. Günümüzde birtakım makro ve mikro faktörlerin etkisiyle ortaya çıkarak küresel bir sorun 

haline gelerek beraberinde çeşitli sosyal problemleri de getiren yoksulluk, genel olarak, sosyal 

dışlanma, şiddet ve suç, gecekondulaşma ve gettolaşma, marjinalleşme, konut ve toplumsal cinsiyet 

ayrımcılığı gibi sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca, aile parçalanmaları, boşanma ve depresyon gibi 

problemler doğurmaktadır. Yoksulluğun yol açtığı sorunlar Dünya genelinde benzer olmakla birlikte, 

nitelik açısından ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla, yoksullukla ilgili 

araştırmalar yaparken yoksulların değişken profillerini dikkate almak gerekmektedir. Bu çalışmada 

da Türkiye örneği ile birlikte böyle bir yol takip edilmiştir.          
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KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI 

Furkan CANTÜRK 

Sümeyye YALÇIN 

Fırat Üniversitesi 

 

    1950’li yıllardan sonra sanayi devrimi kendisini şiddetli olarak göstermeye başlamıştır. Böylece 

köyden kente göçler başlamıştır ve çevre sorunları ortaya çıkmıştır. Günümüzde de devam eden 

kentleşme ve çevre sorunları ile birlikte altyapı yetersizliği iktisadi açıdan açıklanması gereken 

birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Kentleşme sorunu şu an var olan her devletin önemle 

üstünde durduğu sorunlardan biridir. Hızla artan dünya nüfusu, plansız sanayileşme ve sağlıksız 

kentleşme, nükleer denemeler, verimi artırmak amacıyla kullanılan tarım ilaçları, yapay gübreler ve 

artan deterjan gibi kimyasal maddelerin kullanımı giderek çevre kirliliğine neden olarak çevre 

sorunlarının da ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İnsan var olduğu sürece kentleşme ve bunun 

ardında gelen çevre sorunu her zaman var olacaktır. Türkiye OECD (Ekonomik kalkınma ve işbirliği 

örgütü) ülkeleri arasında en yüksek nüfus artışı oranına sahip ülkelerden biridir. Bizde bu 

makalemizde hızlı nüfus artışının ortaya çıkardığı kentleşme ve çevre sorunlarını ele alacağız. 
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TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI: MEVCUT 

DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Derya ŞEVGİN 

Fırat Üniversitesi 

 

   İnsan kaynakları, bireylerin işe alımlarının yapılmasında, performans ölçütlerinin değerlendirilmesinde, 

işletmenin misyon ve vizyonuna uygun faaliyetler yürüten, doğru bir şekilde görevini yerine getiren ve 

yönetim içerisinde “insan” kaynağına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmaları içerir. Çalışma ortamlarının 

insan odaklı olması insan kaynakları yönetiminin önemini büyük oranda arttırmıştır. Etkili, başarılı ve verimli 

olabilmek için insan kaynaklarının varlığının aslında birey üzerinde motive edici olması ve işi sevdirerek, 

eğitimini vererek ve en önemlisi etik kurallar çerçevesinde nasıl yapılabileceği belirtilmiştir. İşlerin 

verimliliğini arttırmak ve sağlıklı bir ortam içerisinde çalışma olanağının sağlanabilmesi için insan kaynağı 

uygulamalarının varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için öncelikle insan kaynakları yöneticilerinin işlerini 

gereken düzende yapmasının önemi ve bu düzenin sağlanması için gereken ilkeler ve hedefler doğrultusunda 

nasıl gerçekleştirilebileceği üzerinde durulmuştur. Günümüzü artık hız çağı olarak değerlendirirsek insan 

kaynaklarının hem kamu sektöründe hem de özel sektörde gelişimini arttırıcı yönde fikirler sunulmuştur. Türk 

Kamu Yönetimi’nin 2000’li yıllardan itibaren ileri bir gelişme sürecine girmesi, internetin hızla yayılması 

işlerin daha verimli yürütülmesini gerekli kılmıştır. Bu durumda yapılan işlerde daha verimli, etkili ve 

kırtasiyeciliğin azaldığı bir döneme girilmiştir artık birçok bireyin işe alımları dahil internet üzerinden 

yapılmaya başlanmıştır. Bu hızlı gelişim sürecinde ise en büyük görevi yüklenen insan kaynakları yönetimi 

uzmanlarının gerekli tüm eğitimleri almaları gerekmektedir. Çalışmanın amacı, yeni kamu yönetimi anlayışı 

ile özel sektör mantığının kamuya uygulanma sürecinde geleneksel ve yeni kamu yönetimi anlayışının 

yaşadığı çatışmadan doğan sorunlara yönelik çözüm önerileri ortaya koymak ve insan kaynaklarının sadece 

bir görev üzerinden tanımlanmasının eksikliğini gidermektir. Çünkü günümüzde insan kaynaklarının alanı 

genişlemiştir. Çalışmada öncelikle özel sektör ve kamu sektöründe insan kaynaklarının çalışma düzenlerinin 

farkları değerlendirilerek çözüm önerileri sunulmuştur. Ülkemizde insan kaynakları yönetimi için birçok 

çalışma yapılmıştır buna rağmen eksiklikler hala giderilememiştir. Türk Kamu yönetimi geçmişten aldığı 

miraslarla insan kaynaklarına nasıl etkilerde bulunduğu ve insan kaynaklarının daha özverili çalışması için 

gelenekçilikten uzaklaşması ve sadece personel yönetimi alanında düşünülmemesi gerektiği üzerinde 

durulmuş1 tur. Çalışma da öncelikle literatür taraması yöntemi ile insan kaynakları yönetiminin önemi ve 

kavramsal çerçevesi çizilmiş ardından da örneklerle Türk Kamu Yönetiminde insan kaynakları alanında 

yaşanan sorunlar, eksiklikler genel hatlarıyla belirtilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.  
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KADIN GİRİŞİMCİ PROFİLİNİN TÜRKİYE’DE İNCELENMESİ 

Kevser ERSÖZ 

Tuğba KOYUNCU 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

 

   Siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişme ile birlikte son yıllarda önemi giderek artan girişimcilik 

anlayışı erkekleri olduğu kadar kadınları da etkileyerek onların iş hayatında daha fazla rol almasını 

sağlamıştır. Eski çağlardan bu yana birçok konu da olduğu gibi iş hayatında da kadınlara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Kadınların iş hayatında daha aktif olmaları yeni iş alanlarının önünü açmaktadır. İş 

yaşamının vazgeçilmez unsuru olan kadınları girişimci olmaya ‘’iten ve çeken‘’ bir takım unsurlar 

vardır.  Kadınlara yüklenilen geleneksel kadınlık rolleri, uygun olmayan çalışma koşuları, işsizlik 

faktörü, cam tavan gibi faktörler kadınları girişimci olmaya iterken, bağımsız çalışma isteği, kendini 

topluma kanıtlama isteği düşüncesi girişimciliğe çeken faktörler arasında sayılmaktadır. Şüphesiz 

anılan sebepler ülkeden ülkeye hatta bölgeden bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, 

gelişmiş bir ülkede kadınların girişimci olma isteği daha özgür ve esnek çalışma ortamı yaratma 

arzusu olurken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ise aileye ek gelir sağlamak, ev 

geçindirmek,  gelir elde edebilecek bir kaynak elde etmek gibi nedenler olarak sayılmaktadır. Ne var 

ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de girişimcilik alanında çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, 

meslek odaları, sivil toplum örgütleri tarafından kadınlara verilecek destek ve uygulanacak pozitif 

ayrımcılık kadın istihdamını arttırarak, ülkenin ekonomik olarak gelişmesine katkıda bulunacaktır. 

Böylece kadın girişimci sayısı giderek artarak gelişmiş ve hatta gelişmekte olan ülkelerde de erkek 

girişimciliği ile arasındaki boşluk daralmaktadır. Bu husus mevcut kadın girişimcilerin girişimci 

adayı kadınlara örnek olduğunu göstermektedir. Çalışmanın amacı kadın girişimciliğinin 

verimliliğini ve etkinliğini hangi alanlarda etkilediğini tespit etmek, Türkiye’deki kadın girişimci 

profilini tespit edip literatüre katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda özellikle kadın girişimciliği 

konusunda yazılı kaynaklar incelenerek literatür taraması yapılmıştır. 
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İŞGÜCÜNÜN EVDE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi İzzet TAŞAR 

Ebru POLAT 

Fırat Üniversitesi 

 

   Teknolojide yaşanan gelişmeler, işin yerine getirilme biçimini değiştirmekte, esnekleşmekte ve 

sanallaşmaktadır.  Teknolojideki gelişmeler sonucu ortaya çıkan evde çalışma, işin geleneksel işyeri 

dışında gerçekleştirilmesi esasına dayanır. Bu çalışmanın amacı, üniversitede öğrenim gören 

öğrencilerin evde çalışmaya yönelik görüşlerinin ve tutumlarının incelenmesidir. Nicel araştırma 

yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada alan yazın incelenerek anket maddeleri oluşturulmuştur. 

Anket, Türkiye'nin doğusunda öğrenim gören elverişli örneklem yöntemi ile belirlenmiş üniversite 

öğrencilerine uygulanmıştır. Elde edilen veriler çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir.  
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KAYIT DIŞI EKONOMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Ayberk YATKIN 

Fırat Üniversitesi 

 

   Kayıt dışı ekonomi, kamunun denetimi dışındaki ekonomik faaliyetler olarak tanımlanabilir. Kayıt 

dışı ekonomi, ya hiç belgeye bağlanmayarak ya da içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle 

gerçekleştirilen ekonomik olayın, devletten ve işletme ile ilgili öteki kişilerden (ortaklardan, 

alacaklılardan, kazanca katılan işçilerden vb) tamamen veya kısmen gizlenerek, kayıtlı (resmi) 

ekonominin dışına taşınmasıdır 

   Kayıt dışı ekonomi, en basit ifadesiyle gelir yaratan ve kamu otoritesinden gizlenen faaliyetler 

bütünü olarak tanımlanmakta olup, bir ülkede ekonomik göstergelerin gerçekleri doğru 

yansıtmamasına ve dolayısıyla hatalı ekonomik politikaların uygulanmasına neden olan faktörlerin 

başında gelmektedir. Kayıt dışı ekonomi, günümüzde sadece gelişmekte olan ülkeler açısından değil 

aynı zamanda gelişmiş ülkeler açısından da karşı karşıya kalınan en önemli sorunlardan birisidir. 

Nitekim, Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin önemli bir kısmının kayıt dışı olarak gerçekleştirildiği 

genel olarak kabul edilmektedir. Ülke ekonomileri açısından yarattığı olumsuz etki, kayıt dışı 

ekonomi olgusu ile mücadeleyi ve tedbirler alınmasını zorunlu hale getirmiştir.  

   Bu çalışmada, kayıt dışı ekonomi ile ilgili bilgilere yer verilerek Türkiye’de kayıt dışı ekonomiyi 

azaltmaya yönelik çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. 
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TANZİMAT FERMANINDA SİYASET BİLİMİNİN ÜÇ DÜŞMAN KARDEŞİ: 

LİBERALİZM, MİLLİYETÇİLİK, MUHAFAZAKARLIK 

Hamza KIŞ 

Raif Ertuğrul ALTUNTAŞ 

Fırat Üniversitesi 

 

   Siyaset biliminin hiç eskimeyen ve yerini devretmeyen ender konularından biride ideolojilerdir. Fransız 

ihtilali, sanayi devrimi ve 1830 Avrupa devrimleri kapitalizm çağında çokça yer tutacak 4 ideolojinin ortaya 

çıkmasında büyük etki sahibi oldular. XIX., XX., ve XXI. yy. dünyasında büyük izler bırakacak olan bu 

ideolojiler liberalizm, milliyetçilik, sosyalizm ve muhafazakarlık şeklinde sıralanabilir. Avrupa’da baş 

gösteren bu iktisadi ve sosyolojik değişimlerden Osmanlı Devleti'nin de etkilenmesi kaçınılmazdır. Osmanlı 

Devleti’nin dağılması sürecinde sıkça kullanılan argümanlardan biri de Osmanlı'nın Avrupa’daki değişimleri 

iyi okuyamaması ve hatta dönem gelişmelerinden bihaber olduğudur. Fakat Osmanlı Devleti'nde ilk 

demokratikleşme ve modernleşme adımlarından biri sayılabilecek Tanzimat Fermanı özelinde inceleyecek 

olursak Osmanlı'nın değişimleri ve gelen şiddetli rüzgarı iyi gördüğünü belirtmek yanlış olmaz.  

   Tanzimat fermanı teokratik monarşiyle yönetilen Osmanlı devletinde modernleşme ve demokratikleşme 

adına atılmış ilk adımlardandır. Tanzimat fermanıyla birlikte tarihsel ve iktisadi temelleri çoktan hazırlanmış 

değişimler meydana geldi. Batılılaşma, modern devlet anlayışı, laisizm, bürokrasi vb. kavramlar çokça 

dillendirilmeye ve hayata geçirilmeye başlandı. Merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik adımlar atıldı. 

Feodalizmin bitimi ve kapitalizmin doğuşu dönemine tekabül etmesi itibariyle kapitalizmin iktisadi taleplerini 

karşılayamayan feodal iktisat mecburi bir biçimde düzenlenmeye çalışılmıştır. Tanzimat Fermanı'nın 

hazırlanış sürecinde ve ilanının ardından gelişen durumlar işaret ediyor ki Tanzimat Fermanı Osmanlı'da tam 

manasıyla ideoloji olmasa da günümüz ideolojilerinin ayak sesleri mahiyetinde sayılabilecek üç temel unsuru 

ortaya çıkardı. Bunlar: milliyetçilik muhafazakarlık ve liberalizm. 

   Bu çalışmada kısaca Tanzimat Fermanı iki ana başlık etrafında incelenecektir. Birinci bölüm de Tanzimat 

fermanının hazırlanış dönemine ideolojilerin etkileri üzerine çalışılacak. İkinci bölüm de ise günümüz siyaset 

biliminde hala yer tutan liberalizm muhafazakarlık ve milliyetçilik ideolojisinin XIX. yy. özelinde Osmanlı'ya 

etkileri ele alınacaktır. 
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ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ ÇALIŞMA YAŞAMINA GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE 

DÜZENLEMELER 

Mert AYDEMİR 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

 

   Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ki istihdam uygulamalarından biri olan özel istihdam bürolarını 

tanıtmak ve özel istihdam bürolarının çalışma yaşamına getirdiği yeniliklerin, düzenlemelerin 

kapsamını detaylı bir biçimde incelemektir. İşletmeler, ihtiyaç duydukları elemanları istihdam etmek 

için bünyelerindeki insan kaynakları bölümlerinden yararlanmalarının uzun zaman alması, eleman 

bulmanın maliyetli ve zor olması nedeniyle, bu alanda uzmanlaşmış özel istihdam bürolarına 

başvurmaktadırlar. 
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TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRET MEVCUT SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Tuğçe MURDAN 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

 

   Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin asgari ücret açısından mevcut durumunun değerlendirilmesi ve 

çözüm önerilerinde bulunulması için üzerinde tartışıla gelmektedir. Türkiye’de asgari ücretin dünden 

bugüne nasıl bir gelişim izlendiği ortaya konularak günümüzde asgari ücret ile ilgili sorunlara 

değinilmiş ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. Çalışma ekonomisi literatüründe 4847 sayılı 

kanun, asgari ücretin kapsamını yaygın tutarak iş sözleşmesine tabii olarak çalışan bütün işçilere 

asgari ücret hakkını tanımıştır. 
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DOING BUSINESS IN GHANA FROM TURKEY 

Abdul Mumeen IDDRISU 

Fırat Üniversitesi 

 

   The state visit of His Excellency (HE) president Recep Tayyip Erdoğan which was preceded by the 

visit of HE Abdullah Gül in 2016 and 2011 have created a conducive bilateral business environment 

between Turkey and Ghana which corporate players should take active advantage of. Ghana is an 

emerging economy and a gateway to West Africa due to her advance democracy, rule of law and 

stable economy. This paper looks at the prospects Turkish businesses have in the areas of 

construction, automobile, agriculture, education, energy and tourism. It has also delved into the 

procedures for establishing new businesses by international players and the challenges they are likely 

going to face and suggested feasible ways to overcome the challenges. The risks involved in doing 

business in Ghana have also been expounded on and possible strategies to circumvent them. The 

recent publication by the World Bank Group ranked Ghana second to only Kenya in Sub-Saharan 

Africa as a place with ease of doing business. The government of Ghana is however striving to make 

the country very competitive in drawing foreign investors to the country through its policies and 

programs after assuming power. The financial Minister has recently hinted a 5 % reduction in 

corporate tax after stabilizing inflation (≈ 11.7) and the US$ (≈ 4.5) against the GHC. Ghana has a 

large consumer base and a growing middle class. The Republic of Turkey has and continue to 

support Ghanaian students with scholarships to study in the fields of science, mathematics, 

engineering, information technology and business. These students learn the Turkish language during 

their studies and thus become important human resource for Turkish businesses in Ghana. The 

challenges expected are in the areas of bureaucracy, corruption and constant energy supply which the 

government of the day has develop measures to manage. The paper concludes with a promising 

message to entrepreneurs to deepen the trade relation between Turkey and Ghana. 
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İŞLETMELERİ YEŞİL PAZARLAMAYA İTEN NEDENLER VE YEŞİL 

PAZARLAMA STRATEJİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Arş. Gör. Ahmed İhsan ŞİMŞEK  

İnönü Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.B.D.  

Arş. Gör. Emre BULUT  

İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Finansman A.B.D.  

 

   Son dönemde hem bireysel hem de sivil toplum örgütleri vasıtasıyla toplumsal olarak çevre bilinci giderek 

artmaktadır. Bu eğilimler doğrultusunda işletmeler de pazarlama stratejilerini çevrenin korunması ilkesini de 

göz önünde bulundurarak şekillendirmektedir. Çevresel sorunların azaltılması işletmelerin başlıca sosyal 

sorumluluklarından bir tanesidir. Ayrıca yapılan araştırmalar toplumda çevre bilincinin giderek arttığını ve 

tüketicilerin benzer koşullarda çevreye daha duyarlı olarak nitelendirdiği şirketleri tercih ettiğini 

göstermektedir. Tüketicilerin çevre bilincinin giderek artması ve tüketicilerin çevreye duyarlı bir şekilde 

tercihlerinin değişmesi pazarlama literatürüne “yeşil pazarlama”, “yeşil dağıtım”, “yeşil tüketim”, “yeşil ürün” 

gibi kavramların ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

   Bu çalışmada da işletmeleri yeşil pazarlama stratejilerine iten nedenler araştırılmış ve yeşil pazarlama 

stratejileri genel olarak irdelenmiştir. İşletmeleri yeşil pazarlama stratejilerine iten nedenler sosyal 

sorumluluk, rekabet baskısı, devlet politikaları, artan maliyetler ve ortaya çıkan fırsatlar olarak 5 başlık altında 

incelenmiştir. Daha sonra ise yeşil ürün, yeşil fiyat, yeşil dağıtım ve yeşil tutundurma kavramları örneklerle 

açıklanmış ve çalışmanın son bölümünde dünyadan ve Türkiye’den yeşil pazarlama örnekleri verilmiştir. 
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   BİLİM FELSEFESİ ve IMRE LAKATOS 

                                            Arş. Gör. Emre BULUT   

 İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Finansman A.B.D. 

Arş. Gör. Ahmed İhsan ŞİMŞEK 

İnönü Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.B.D.  

 

 

Tarih boyunca düşünürler gerçek bilgiye ulaşmayı amaçlamışlardır. Dini referanslı 

bilgilerin, yapıları gereği, dogmatik olarak gerçeklikleri kabul edilmiştir. Dini bilgilerin ise gerçek 

bilgi için referans noktası olarak kabul edilmesi yolu benimsenmiştir. Ancak daha sonra bilgiye nasıl 

ulaşılacağı ve bilgiye ulaşmak için seçilen yolun ne kadar güvenilir olduğuna dair pekçok görüş 

ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda gerçeğe, bir başka deyişle bilgiye ulaşmak için seçilen yöntemlerin 

hangilerinin bilimsel olduğu, hangilerinin ise bilimsel olmadığı tartışılmış ve çeşitli görüşler ile 

yöntemler ortaya atılmıştır. 

Bu çaba çerçevesinde yalnızca yolun değil, nihayette ulaşılan bilginin de ne kadar tutarlı ve 

gerçek olduğu da incelenmeye çalışılmıştır. Tutarlı ve gerçek bilgiyi elde etme kriterleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla bilim felsefesi 20. Yüzyıl’ın ortalarından itibaren özellikle 

Popper ve Kuhn’ın da katkılarıyla önemli bir yol kat etmiştir. İşte bu dönemde önemli bir bilim 

adamı olan Imre Lakatos’un bilim felsefesine olan katkıları da yadsınamayacak ölçüde değerli 

olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Lakatos incelemeye değer bir bilim insanıdır. 

Bu çalışmada bilim üretirken metodolojik bir yol haritası ve başvuru noktası olan bilim 

felsefesi alanında bilimsel rasyonalite sorununa bir çözüm alternatifi olarak Lakatos’un görüş ve 

önerileri incelenmiştir.  
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AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE OLMA SÜRECİNDE VE SONRASINDA UYULMASI 

İSTENEN FİNANSAL KRİTERLER İLE BUNLARIN TÜRKİYE AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

Arş. Gör. Emre BULUT  

İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Finansman A.B.D.  

Arş. Gör. Ertuğrul Buğra ORHAN 

 İnönü Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler A.B.D.  

 

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ilk kez 1959 yılında birliğin o zamanki adı olan Avrupa 

Ekonomik Topluluğu’na başvurusu ile başlamıştır. Bu ilişki 12 Eylül 1963’te Ankara Antlaşması olarak 

bilinen ortaklık antlaşması çerçevesinde düzenlenmiştir. Ankara Antlaşması’nın temel amacı, hızlandırılmış 

ekonomik gelişme ve ticaretin düzenli genişlemesi yoluyla Türkiye ekonomisi ile topluluk ekonomisi 

arasındaki farklılıkların giderilmesi sayesinde Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerindeki yaşam 

standartlarının iyileştirilmesini sürekli kılmaktır.  Bu antlaşmanın imzalanmasından sonra 1982 Darbesi 

nedeniyle Türkiye ile olan ilişkiler dondurulmuş, 14 Nisan 1987’de Türkiye’nin tam üyelik başvurusunda 

bulunmasıyla ilişkiler yeniden canlanmış, 1 Ocak 1996’da Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği 

Antlaşması yürürlüğe girmiş, 1999 yılında Avrupa Konseyi Komisyon’un ikinci Türkiye Raporu’ndaki 

tavsiyelerine uyarak aynı yılın aralık ayında Helsinki Zirvesi’nde Türkiye'ye Avrupa Birliği üyeliği için aday 

ülke statüsünü verilmiş, 17 Aralık 2004’te Avrupa Konseyi Türkiye ile üyelik görüşmelerini başlatmaya karar 

vermiş ve 3 Ekim 2005’te Avrupa Birliği’ne katılım müzakereleri başlamıştır. 

Hem Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri sürecinde edindiği vizyon ve misyon hem 

de karşılıklı ekonomik ilişkilerin yoğunluğu, Türkiye’nin uluslararası ilke ve standartlara uyumunu 

hızlandırmıştır. Bu ilke ve standartların başında da finansal entegrasyon gelmektedir. 

Avrupa Birliği, gerek üye ülkelerin gerekse de üye olmak isteyen ülkelerin ekonomik ve finansal 

entegrasyonunu tamamlamalarını ve bunu sürdürülebilir kılmalarını istemektedir. Bu amaçla Kopenhag 

Kriterleri ve Maastrich Yakınlaşma Kriterleri’ni belirlenmiş, Lizbon Stratejisi ile de güncel bir çerçeve 

çizilmiştir. 

Bu çalışmada Kopenhag Kriterleri, Maastrich Yakınlaşma Kriterleri ve Lizbon Stratejisi’nin finansal 

kriterleri ile Avrupa Birliği Sınırları ötesinde uluslararası bir standart haline gelen Basel Kriterleri 

incelenecektir. Bu kriterlerin finansal gereklerinin gerçekleştirilmesinin hem Türkiye hem de Avrupa Birliği 

üzerinde ki olası olumlu ve olumsuz yönleri incelenecektir. 
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PAZARLAMADA YENİ PAZAR SEGMENTİ: NETANDAŞLAR 

Arş. Gör. Erkan GÜLTER  

Marmara Üniversitesi 

Arş. Gör. Musa ÜNALAN  

Atatürk Üniversitesi 

 

Geleneksel pazarlamaya geçiş süreci ile birlikte; işletmelerin pazarın tamamına hitap 

etmelerinin, neredeyse imkansız olduğu ve oldukça maliyetli olduğu vurgulanmaya başlanmıştır. Bu 

süreçte Kotler(1984), STP diye adlandırdığı kavramı ortaya atmıştır. Yani işletmelerin, öncelikle 

pazar segmentlerini belirleyip daha sonra hedef pazar seçimlerini yapmaları ve son olarak da marka 

konumlandırması ile ürün ve markalarına dair tüketici zihninde bir algı yaratmaları gerekliliğinden 

söz etmiştir. 

Bu çalışmada; Pazarlama 4.0 olarak adlandırılan dijital pazarlama çağında, internetin ve 

özellikle sosyal mecraların pazarlama üzerindeki etkinliği ve bununla birlikte ortaya çıkan yeni bir 

pazar segmenti olan netandaşlar kavramı ele alınacaktır. Çalışmada; netandaşlar olarak adlandırılan 

topluluğun kimlerden oluştuğu ve bu topluluğa ait tüketicilerin pazarlama açısından önemi ve hangi 

stratejilerin uygulanması gerektiği üzerinde durulacaktır.  
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YEREL YÖNETİMLERİN DENETİMİ: OMBUDSMAN DENETİMİNİN GEREKLİLİĞİ 

Arş. Gör. Nilgün KAHRAMAN 

İnönü Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi A.B.D. 

 

   Klasik kamu yönetimi anlayışının getirdiği katı hiyerarşi, hantal, katılımcı olmayan ve gizli 

yönetim gibi özellikler, küreselleşme ve teknoloji ile birlikte yeni kamu yönetimi anlayışını gündeme 

getirerek yönetimi açık, esnek ve katılımcı yönetim anlayışına dönüştürmüştür. Ortaya çıkan bu 

gelişmeler denetim sürecini de etkilemiş ve yeni tekniklerin ortaya çıkması sağlanmıştır. Bu anlamda 

ülkemizde de uygulanmaya başlanan ombudsmanlık kurumunun yerel yönetimler için de 

kullanılmaya başlanması zorunluluk haline gelmiştir.  

 Bu çalışmada öncelikle denetimin tanımı yapılacak ve yerel yönetimlerin denetiminde 

mevcut yasal durumdan bahsedilecektir. Daha sonra yerel yönetimlerin denetim çeşitlerine yer 

verilerek ombudsmanlık kurumundan bahsedilecektir. Son olarak, yerel yönetimlerin denetiminde 

karşılaşılan sorunlar ve Türkiye için model önerisi ile yerel yönetim ombudsmanlığının ülkemiz için 

gerekliliğinden bahsedilecektir.  
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IN THE CONTEXT OF EUROPEAN SECURITY TURKEY AND ISRAEL RELATIONS IN 

1990’S              

  Arş. Gör. Ertuğrul Buğra ORHAN 

 İnönü Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler A.B.D.  

Said ORHAN  

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler A.B.D  

 

Foreign policies are specified according to global vision, power and capaticity by states. To consider 

of its benefit and existance is vital and necessary for foreign policy decision makers. Hence, states estimets 

the border of their total power to spread or protect own hegemony. If a state is powerful it means there are 

very large militaric, economic, intelligence, human resource capacity. So this capaticy leads states to be 

effective around their region and worldwide. The states have less power (less resource) leans to protect their 

existance against dominant and powerfull states 

In this context, security of Europe and NATO partners gained importance for the West and its allies 

during and after the Cold War. In this study, as a NATO member of Turkey and its relationship in security and 

world politics with Israel was evaluated by considering mutual benefits. In this study, it is concluded that the 

beginning of Turkey-Israel relations is in parallel with the relations with Turkey-West relations and that the 

Turkish-Israeli strategic relationship is part of the western security system. 
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KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE ÖRGÜTSEL MİYOPİ 

Öğr. Gör. Furkan KARAHÜSEYİNOĞLU 

Munzur Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi Yunus GÜLCÜ 

Fırat Üniversitesi 

 

   Örgütsel miyopi bir şirkette kullanılan yöntem ve uygulamalardaki hataların ve gelecekteki olası risklerin ve 

fırsatların çalışanlarca algılanamaması sorunudur. Bir göz hastalığı olan miyopluk ise, gözün belirli bir 

mesafede nesneleri net görebilirken, daha uzaktakileri net görememesi, şeklinde tanımlanır. Bu açıdan 

çalışanlar, zamanla şirketteki uygulamalara ve iş yapım şekillerine alışmakta buna paralel olarak, sorunları, 

riskleri ve fırsatları görmeleri de zorlaşmaktadır.  

   Bu bağlamda düşünüldüğünde, firmalar tam anlamıyla bu miyopiden kurtulmaları için kurumsallaşma 

yoluna gitmelidir. Ancak işletmelerin büyük firma olma yolunda atacakları ilk adımlardan birinin 

kurumsallaşma olduğu açıktır.  Bu nedenle kurumsallaşmayı iş bölümü ve yönetimde özel ayrımlardan ibaret 

sayan bir düşünce öne çıkmaktadır. Bunun temel nedeni ise profesyonel bir yardım alınmaması ve şirket 

yöneticilerin genelde aile bağlarının oluşumundan kaynaklı bir körlük oluşması sayılabilir. Firmalar için 

sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma ancak tam kurumsallaşma ve bölgesel dinamiklerin tam verimli 

kullanımı ile mümkündür. Ancak verimlilik bakımından firmalar kendi kapasitelerini iyi bir şekilde ölçmeli, 

bölgede meydana gelecek olan gelişmeleri iyi takip ederek yeni fırsatları görmeli ve yatırım ekonomi 

dengesini sağlayabilmelidir. Aksi taktirde rakipler ve buna bağlı hareket eden diğer etkenleri piyasa içinde ve 

dışında takip ederek oluşacak risklerde hızlı bir şekilde,  önlem alarak muhtemel ekonomik daralmalardan ve 

dengesizliklerden kaçınılmalıdır. Bu çerçevede tam bir kurumsallaşma ivmesi yakalanarak örgütsel miyopiden 

kurtunulabilir.  

   Bu çalışmanın amacı, işletmelerde kurumsallaşma sürecinde, örgütsel miyopinin etkilerini belirlemektir. Bu 

etkilerden kaynaklı sorunlara çözüm ve öneriler sunmaktır. 

Çalışmada işletmelerin sermaye yapıları ve üretim süreçleri incelendiğinde müteşebbisin işletmenin büyümesi 

için gerekli adımları atmamasında ki sebepleri örgütsel miyopinin oluşması ve gelişme büyüme ve 

kurumsallaşma sürecinde karılaştıkları zorluklar baz alınarak bölgesel kalkınmadaki olumsuz etkileri göz 

önünde bulundurulacaktır.  Genel anlamda bu olumsuzluklardan nasıl mücadele edilmesi,  gerektiği ve 

kurumsallaşma sürecinde yapılan yanlışların sonradan işletmelerde neden olduğu körlük buna bağlı yaklaşan 

riskler ve oluşan fırsatların değerlendirilememesin sebepleri teorik olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 
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MARKA KONUMLANDIRMASI YAKLAŞIMINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER VE 

YAŞANILAN DÖNÜŞÜM 

Arş. Gör. Musa ÜNALAN  

Atatürk Üniversitesi 

Arş. Gör. Erkan GÜLTER  

Marmara Üniversitesi 

 

   Marka konumlandırma, bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin rakiplerine karşı ayırt edilebilmesini 

sağlamak amacıyla tüketicinin zihninde özel bir yer oluşturma adına yaptığı faaliyetler bütünüdür. 

Bu terim, 1969 yılında Al Ries ve Jack Trout tarafında ortaya atılmıştır. Marka öncelikle tüketicilerin 

beklentilerine cevap verebilecek bir farklılaşma öne sürdükten sonra markayı konumlandırma 

sürecine ele alınmaktadır. Marka konumlandırma teorisinin uygulamadaki temel tezin günümüz 

sektör uygulamalarındaki değişimlere dair yapılan eleştiriler bu kavramın yeniden sorgulanmasına 

ön plana çıkarmıştır. Özellikle Ehrenberg-Bass Institute bu konuda tüketicilerin yeterinde bir 

farklılaşmadan ziyade markaları belirli özellikler üzerinden ayrıştırdığı ve sonrasında tek marka 

yerine belirli markalar kümesi üzerinden karar aldığına dair sonuçlar bulduklarını ifade etmişlerdir. 

Yani tüketici satın almak istediği ürün veya hizmetten beklentisini bir marka ile eşleştirmek yerine, 

bir marka grubu ile eşleştirmektedir. Aynı kategoride yer alan markaların belirli bir fayda önermesi 

üzerinden sundukları konumlandırma mesajının tüketiciyi markayı karşı bir savunucu ya da sadakat 

besleyeceği tezi, geçerliliğini güçlü bir şekilde koruyamamaktadır.  

 

   Bu çalışmada öncelikle marka konumlandırma teorisinin ortaya çıkışı, uygulamadaki örnekleri, 

yıllar içerisindeki değişimi ve son olarak bu kavramın günümüz pazarlama uygulamalarında 

geçerliliğini yitirip dönüşüm geçirdiğine dair eleştirel fikirler ele alınacaktır. Farklılaşma ve marka 

konumlandırması yaklaşımlarına dair karşıt tezlerin daha doğru olduğuna dair görüş, yazarlar 

tarafından paylaşılmaktadır. Tüketicinin karar alma mekanizmasına dair bulgular, sektör 

uygulamalarındaki kabul görmüş yöntemlerin yaratmış olduğu ekonomik maliyetler ve markalara 

daha doğru karar alma noktasında yeni öneriler ile birlikte yeni bir kavramsal çerçeve sunulması 

planlanmaktadır.  
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NEGATİF-POZİTİF ÖZGÜRLÜKLER:  

PHILIP PETTIT’İN YAKLAŞIMI VE LİBERAL YAKLAŞIMIN ELEŞTİRİSİ 

Arş. Gör. Ertuğrul Buğra ORHAN  

İnönü Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler A.B.D.  

Arş. Gör. Emre BULUT  

İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Finansman A.B.D.  

 

Özgürlük kavramı modern siyasal düşüncenin önemli konularından birisidir. Kurama göre 

bireyin özgürlüğü, istenilen fiilin yapılabilme sınırıyla alakalı iken toplumsallaşmış bireyin 

özgürlüğü, topluma karşı ve siyasi otoriteye karşı sınırlandırılmaktadır. Siyasal bir sistem içinde 

bireyin bireye karşı, topluma karşı, devlete karşı bazı yükümlülükleri söz konusudur. Aynı şekilde 

toplumun ve devletin de fiil özgürlüğünün sınırları vardır. Bu bağlamda özgürlükler ele alındığında 

negatif ve pozitif özgürlükler kavramı ortaya çıkmaktadır. Klasik liberal düşüncenin bireyi, devlete 

ve tüm siyasal otoritelere karşı negatif özgürlüklerini olabildiğince genişletme eğiliminde olmalıdır. 

Çünkü devletin müdahalesi ve tahakkümü negatif özgürlükleri sınırlandırma eğilimindedir. Devletin 

kamu yararı ve düzenin konsolidasyonu için takındığı rol, dizayn edilmiş pozitif özgürlük ve hak 

alanını oluşturmuştur.  

Bu çalışmada, bireyin devletle girdiği karşılıklı özgürlükleri kullanma ve baskılamaya bağlı 

ilişkisi, Philip Pettit’ in negatif-pozitif özgürlükler anlayışı bağlamında ele alınmıştır. Devletin 

aslında negatif hakları baskılayan müdahalesi ve tahakkümü, bireyin negatif özgürlüğünün 

teminatıdır anlamına gelen yaklaşımı, klasik liberal görüş ve günümüz demokrasi standartları 

bağlamında değerlendirilmiştir. 
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TÜRKİYE’DE 2010-2017 YILLARI ARASINDA UYGULANAN  AKTİF İSTİHDAM  

POLİTİKALARI ANALİZİ 

Arş. Gör. Muhammed Mesut TURAN 

Anadolu Üniversitesi, İktisat A.B.D. 

Arş. Gör. Esma GÜLTEKİN 

İnönü Üniversitesi, İktisat A.B.D. 

 

   Nüfusun sürekli artış eğilimi gösterdiği Türkiye’ de çalışma çağındaki nüfus toplam nüfusun büyük bir 

bölümünü temsil etmektedir. Çalışma çağındaki nüfusun büyüklüğü Türkiye işgücü piyasası göstergelerini 

etkilemekte ve düşük istihdam, yüksek işsizlik ve düşük işgücüne katılma oranları işgücü piyasası başlıca 

sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

   Türkiye işgücü piyasasında yaşanan sorunlarla mücadele etmek için pasif ve aktif politikalar 

uygulamaktadır. İşgücü piyasasını doğrudan etkileyen aktif istihdam politikaları sorunlarla mücadelenin 

temeli olmuştur. Bu politikaların belirleyicisi olan Türkiye İş Kurumu tarafından kadınlara, gençlere ve uzun 

süreli işsizlere yönelik eğitim programları, girişimcilik eğitimleri ve işverenlere yönelik istihdam teşvikleri 

uygulamaktadır. Bu programlar çerçevesinde gençlere ve kadınlara yönelik verilen meslek ve girişimcilik 

eğitimleri ile engelli insanlara verilen hizmetler önem arz etmektedir. Yıllar içerisinde artan kurs sayıları, 

katılımcı sayısı ve ayrılan ödenek miktarlarına rağmen işgücü verileri incelendiğinde uygulanan politikaların 

etkinliği tartışmalıdır. 
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Arş. Gör. Muhammed Mesut TURAN 

Anadolu Üniversitesi, İktisat A.B.D. 

Arş. Gör. Esma GÜLTEKİN 

İnönü Üniversitesi, İktisat A.B.D. 

 

 

   İktisat biliminin temeli rasyonel insan ve piyasaların etkin olduğu varsayımlarına dayanmaktadır. Bu 

varsayımlar altında sorunlarla mücadelede matematiksel modeller etkin şekilde kullanılmaktadır. Ancak 

özellikle ekonomik kriz dönemlerinde ve 2008 küresel krizi ile birlikte geleneksel çalışmaların gerçekçiliği 

tartışmalı hale gelmiştir. Böylece insan odaklı çalışma olan davranışsal iktisadın önemi iyice artmıştır. 

Davranışsal iktisat, iktisadın temel varsayımlarını sorgulayarak psikolojik faktörlerle tekrardan açıklamaya 

çalışmaktadır. Çünkü insan davranışları formüle edilmiş modellerle açıklanamayacak kadar karmaşıktır. 

Buradan hareketle psikolojik faktörler gözetilerek yapılan varsayımların ekonomik davranışları daha iyi 

açıklayacağına ve iktisat politikalarının daha gerçekçi olabileceğine inanılmaktadır. 
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