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Değerli bilim insanları., 

11/12/MAYIS/2018 Tarihinde İstanbul Kayaşehir Hilton Hotelde gerçekleştirmiş olduğumuz 3. 
ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ buluşmuş ve 
kongremizi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Kongremize gösterilen ilgi ve alakadan dolayı 
onurluyuz. Kongremizin üçüncü buluşmasında bizleri yalnız bırakmayan ve katılımları ile bizleri destekleyen 
bilim dünyasının değerli insanlarına ayrıca teşekkür ediyoruz. Kongremizin bu buluşmasında toplam 31 sözel 
bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir. Kongremize bilgi birikimi ve tecrübeleri ile panelist olarak katılan Prof. 
Dr. Ayhan AYTAÇ, Prof. Dr. Bülent EKER, Prof. Dr. Cengiz ANIK, Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ, Prof. Dr. 
Giray Saynur DERMAN ve Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Panel yönetimini 
gerçekleştiren oturum başkanı Prof. Dr. Mustafa TALAS hocamıza da ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Kongremizde bir sözel bildiri birincilik ile ödüllendirilmiştir. Eser sahiplerini bu başarılarından dolayı 
kutluyoruz. Ayrıca kongremizde emeği geçen tüm arkadaşlarımızı, bilim kurulumuzu, komite ve kurullarımızı, 
sekretaryamızı ve teknik ekibimizi kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Kongremizin dördüncü 
buluşmasını ilerleyen zaman içerisinde ülkemizin farklı bir ilinde ve farklı bir tarihde gerçekleştirmek 
üzere çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Konuyla ilgili gelişmeleri yine siz katılımcılarımız ile 
paylaşacağız. Şimdiden tüm destekleyen ve katkı sağlayanlara yürekten teşekkür ediyoruz. Kongremiz Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sayı:56060262-051.01.E.222 Tarih:11.08.2017 Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Sayı:77888550-051.01.E.63488 Tarih:21.07.2017, Sağlık Bakanlığı Sayı:67598610-805.02.02.02 
Tarih:07.08.2017, Ekonomi Bakanlığı Sayı: 55127773-120.99-E.108116 Tarih: 10.10.2017; Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Sayı: 25961827-622.99-E.1547532 Tarih: 21.06.2017 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Sayı:58732046-839-E.659 Tarih: 05.01.2018 bilgileri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi Sayı: 25505449-051.01-E.143130 Tarih: 06.12.2017 ve İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi Sayı: 73670021-051.04 Tarih: 29.12.2017 bilgileri ile desteklenmiştir. Ayrıca çok sayıda STK, Dernek 
ve Kamu kurumları tarafından da desteklenmiştir. Başta bakanlıklara ve üniversite yetkililerine ayrıca teşekkür 
ediyoruz. Bir sonraki buluşmada yeniden bir arada olmak ümidi ile tüm katılımcılarımıza, destekçilerimize, 
organizasyonda yer alan ekip arkadaşlarımıza sağlıklı ve güzel günler diliyoruz. Saygılarımızla.. 

Prof. Dr. Bülent EKER
Kongre Başkanı 
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Dear scientists,

We are so glad to meet and complete the 3rd International Congress on Economy Management and Market 
Researches organized in İstanbul Kayaşehir Hilton Hotel on 11-12 May 2018. We are honored by the interest 
and concern you have shown for our congress. We would like to express our gratitude to precious scholars who 
did not leave us alone and supported our congress with their participation to our third meeting. In this meeting 
of our congress, a total of 30 verbal presentations were presented. We would like to thank our professors Prof. 
Dr. Ayhan AYTAÇ, Prof. Dr. Bülent EKER, Prof. Dr. Cengiz ANIK, Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ, Prof. Dr. 
Giray Saynur DERMAN and Assoc. Prof. Haluk ZÜLFİKAR participating as panelists with their knowledge 
and  experiences. We also thank the chair of panel Prof. Dr. Mustafa TALAS. In the congress, one verbal paper 
was rewarded as being the first. We would like to congratulate the authors of these papers. We would also like 
to congratulate and express our gratitude to all colleagues who contributed to our congress, to our science 
committee, to our committee and boards, to our secretariat and technical team. We have started our studies to 
carry out the fourth meeting of our congress in the following days in another province on a different date. We 
will share the relevant information and progress with our precious participants. We would like to express our 
deepest thanks to our supporters and contributors in advance. Our congress was supported with the information 
provided by the Ministry of Science, Industry and Technology No:56060262-051.01.E.222 Dated:11.08.2017, 
by the Ministry of Labor and Social Security No: 77888550-051.01.E.63488 Dated:21.07.2017, by the Ministry 
of Health No: 67598610-805.02.02.02 Dated: 07.08.2017, the Ministry of Economy No: 55127773-120.99-
E.108116 Dated: 10.10.2017, by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock No: 25961827-622.99-
E.1547532 Dated: 21.06.2017, and by the Ministry of Environment and Urban Planning No: 58732046-839-
E.659 Dated: 05.01.2018, and also with the information provided by Çanakkale Onsekiz Mart University 
Faculty of Architecture and Design No: 25505449-051.01-E.143130 Dated: 06.12.2017 and Istanbul University 
Faculty of Sport Sciences No: 73670021-051.04 Dated: 29.12.2017. The congress was also supported by 
many CSOs, Organizations, and Public Institutions. We would also like to thank to the relevant ministry and 
university officials. We hope to meet you again in the next meeting of our congress, and we wish the best to all 
our participants, supporters, and colleagues who took part in the organization. Best regards…

Prof. Dr. Bülent EKER
Head of the Congress
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KONGRE BAŞKANI 
Prof. Dr. Bülent EKER

 
KONGRE EŞ BAŞKANLARI

Prof. Dr. Ahmet KUBAS
Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

 
KONGRE YÜRÜTME KURULU 

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Prof. Dr. Emine DEMİRAY

Prof. Dr. Ümran SEVİL
Doç. Dr. Çetin YAMAN

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

Prof. Dr. Cengiz ANIK
Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Prof. Dr. Mustafa TALAS
Doç. Dr. Ayşe TÜRKSOY

Doç. Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Doç. Dr. Yener ATASEVEN
Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ

 

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERYA
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi. Arif TUNCEZ
Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

Dr. Öğr. Üyesi. Erdal ŞEN
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BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent EKER Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz ANIK Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Emine DEMİRAY Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. George RİTZER University of Cornell

Prof. Dr. Göksel ARMAĞAN Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Halil FİDAN Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Halil KIZILASLAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. John BOUDREAU  USC Marshall School

Prof. Dr. Mevhibe ALBAYRAK Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mike FEATHERSTONE University of London

Prof. Dr. Mustafa TALAS Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Maximilian GOETHNER University of Jena

Prof. Dr. Muammer GENCİL Hitit Üniversitesi

Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ Namık Kemal Üniversitesi 

Prof. Dr. M. Metin ARTUKOĞLU Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Nurcan METİN Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan PEKER Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki BAYRAMOĞLU Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Arif ŞAHİNLİ Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi
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Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe UZMAY Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Elşen BAĞIRZADE Azerbaycan Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Fariz AAHMADOV Azerbaycan Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan ADANACIOĞLU Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Doç. Dr. Südabe SALİHOVA Azerbaycan Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Tolga TİPİ Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Yener ATASEVEN Ankara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Arif TUNCEZ Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN Bilecik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erdal ŞEN İstanbul Gelişim Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nurhodja AKBULAEV Azerbaycan Devlet Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Niyazi GÜMÜŞ Kastamonu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zeliha TEKİN Muş Alparslan Üniversitesi

Dr. Mükerrem ATALAY ORAL Akdeniz Üniversitesi

Dr. O. Orkan ÖZER Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Özdal KÖKSAL Ankara Üniversitesi
 

12 MAYIS 2018 

09:30 – 10:30 KAYIT VE DESK
10:30 – 10:45 AÇILIŞ SERAMONİSİ “Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı” 
10:45 – 11:00 Prof. Dr. Bülent EKER “AÇILIŞ KONUŞMASI” 
11:00 – 11:15 ÇAY ve KAHVE ARASI
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DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Mustafa TALAS
Oturum Başkanı

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN 

Prof. Dr. Cengiz ANIK

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR

Prof. Dr. Bülent EKER 
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11:15  - 13:30 
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Panel Konuşmaları 

Panelist Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Panelist Prof. Dr. Bülent EKER 

Panelist Prof. Dr. Cengiz ANIK

Panelist Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

Panelist Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Panelist Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR

13:30  - 14:00 
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI 

OTURUMLAR
OTURUM 01
Salon A
14:00 – 15:00
12 MAYIS 2018

Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah KARATAŞ

Abdullah KARATAS, Ebru 
KARATAS

EKONOMİK FAALİYETLER ÇERÇEVESİNDE YOK EDİLEN 
KENTSEL YEŞİL ALANLARIN TOPLUM SAĞLIĞI ÜZERİNE 
ETKİLERİ

Aybala TÜRKMEN, Ali 
Serdar YÜCEL, Özgür 
KARATAŞ

SPORDA ÇAĞDAŞ YÖNETİM MODELLERİ VE PAZAR 
YAKLAŞIMLARI

Ayça GÜRKAN, Ümran 
SEVİL, Havva KAÇAN 
SOFTA, Nigar ÇELİK, 
Özlem GÜNER, Vasfiye 
BAYRAM DEĞER

SAĞLIK VE KOZMETİK ÜRÜNLERDE MARKA BAĞIMLILIĞI: 
KADIN TÜKETİCİ PSİKOLOJİSİ

Davuthan GÜNAYDIN EĞİTİMDE, ÖĞRETİMDE VE İSTİHDAMDA OLMAMANIN 
GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Deniz ÖNDER, Ümit 
ORHAN

OLİMPİYAT OYUNLARINA ADAYLIK SÜRECİ VE 
İSTANBUL’UN 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI ADAYLIĞININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ
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OTURUM 02
Salon B
14:00 – 15:00
12 MAYIS 2018

Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

Çağla Pınar BOZOKLU HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN MEVCUT VE POTANSİYEL 
ÇALIŞANLARI İLE MÜŞTERİLERİ GÖZÜNDEN KURUMSAL 
İTİBARLARI

Çağla Pınar BOZOKLU İŞVEREN MARKALAŞMASINDA MEVCUT VE POTANSİYEL 
ÇALIŞANLARIN ALGISI

Elif BOYRAZ, Hüsnü 
FURKAN GÜNEŞ, Selda 
TÜFEKÇİOĞLU, Kübra 
GÜNGÖR

TEHDİT, FIRSAT YA DA DAHA FAZLASI: TÜKETİCİLERİN 
BİLİNÇALTI VE NÖROPAZARLAMA FARKINDALIĞI ÜZERİNE 
BİR ARAŞTIRMA

Erdoğan GÜNEŞ TARIMSAL İŞLETMELERDE DİJİTALLEŞME SÜRECİ VE 
GELİŞİMİ

Erdoğan GÜNEŞ, Hüden 
ASAN

TÜRKİYE’DE GIDA SANAYİİ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ

 
OTURUM 03
Salon C
14:00 – 15:00
12 MAYIS 2018

Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa TALAS

Fatma FIDAN DERİN SESSİZLİKTEN BÜYÜK HAYKIRIŞA ENSEST: ENSESTE 
MARUZ KALANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Fatma FIDAN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ OLARAK KADINLAR

H. Hüseyin YILDIRIM, M. 
Emin AKKILIÇ, M. Selim 
DİKİCİ

BİST TİCARET ENDEKSİ VE KOBİ ENDEKSİ İLE DÖVİZ KURU 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Hasan Hüseyin YILDIRIM, 
Şakir SAKARYA

ALACAK DEVİR HIZI, STOK DEVİR HIZI VE BORÇ DEVİR 
HIZLARININ AKTİF KARLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: BIST 
FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
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Hüseyin Hakan SAKAOĞLU SAĞLIKTA İNOVASYONUN İZİNDE

 OTURUM 04
Salon A
15:15 – 16:15
12 MAYIS 2018

Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

M. Emin AKKILIÇ, M. 
Selim DİKİCİ, H. Hüseyin 
YILDIRIM

ZEYTİN VE ZEYTİN ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİ İÇİN E-TİCARETİN 
GELİŞTİRİLMESİNDE ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİNİN ÖNEMİ

M. Emin AKKILIÇ, M. 
Selim DİKİCİ, H. Hüseyin 
YILDIRIM

BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN 
DEĞERLENDİRMELERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 
AÇISINDAN İNCELENMESİ

Tuğba KILIÇER KUŞAKLAR ARASI İLETİŞİMİN TARAFTAR SADAKATİNE ETKİSİ

Tuğba KILIÇER, Elif 
BOYRAZ, Fikret GÜRSES, 
Yavuz Selim GÜLMEZ

UYGULAYICILARIN GÖZÜYLE PAZARLAMA BİLİMİ: TR83 
BÖLGESİ KOBİ YÖNETİCİ VE SAHİPLERİNİN PAZARLAMA 
ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tuersunjiang ABULAITI 
(Tursuncan ABLET)

TÜRKİYE-ÇIN TICARET İLIŞKILERI VE ÇIN PAZARINA GENEL 
BAKIŞ

 
OTURUM 05
Salon B
15:15 – 16:15
12 MAYIS 2018

Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa TALAS

Murat KORKMAZ, Ayhan 
AYTAÇ

FARKLI DEĞİŞKENLERLE TÜRKİYE’DEKİ KONUT SATIŞ 
ANALİZİ

Murat KORKMAZ, Ayhan 
AYTAÇ

TİCARET VE HİZMET VERİLERİ İLE BÜYÜME ARASINDAKİ 
İLİŞKİ

Mustafa TALAS KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİ KAYNAKLI İTİCİ GÜÇLERİ

Oktay KIZAR, Ali Serdar 
YÜCEL, Yüksel SAVUCU, 
Mehmet KARGÜN

BEDENSEL ENGELLİ SPOR FEDERASYONUNUN MALİ 
YAPISININ FARKLI FEDRASYONLARLA KARŞILAŞTIRMALI 
İNCELENMESİ
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Perihan ABAY, Ekrem 
SÜZEN

YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE TERSİNE LOJİSTİK 
KAVRAMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

 
 OTURUM 06
Salon C
15:15 – 16:15
12 MAYIS 2018

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Umut AKDUĞAN, Seyhun 
DOĞAN

TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ BORÇ STOKU VE FAİZ DIŞI BÜTÇE 
DENGESİ KAPSAMINDA MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Umut AKDUĞAN, Seyhun 
DOĞAN

TÜRKİYE’DE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ HİPOTEZİNİN TESTİ

Yağmur AKARSU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ’NİN EKONOMİK 
KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GÖKÇEADA ÖRNEĞİ

Yağmur AKARSU, Nur 
DİLBAZ ALACAHAN

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN ENFLASYON 
HEDEFLEMESİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİLİ 
ÜLKE KARŞILAŞTIRMASI: LINEER MODELLEME

Serap DURSUN 
GÜVENBAŞ, Ayhan AYTAÇ

FİNANSAL KRİZLERE AVUSTURYA İKTİSAT OKULU AÇISINDAN 
BİR BAKIŞ

Giray Saynur DERMAN ÇİN’İN EKONOMİK BÜYÜMESİ VE YENİ İPEK YOLU PROJESİ

 



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Ayça GÜRKAN
Dernek Genel Sekreteri

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dernek Başkan Yardımcısı

1

DAVETLİ KONUŞMACILAR

DAVETLİ KONUŞMACILAR

ENDÜSTRİ 4.0’ın EKONOMİK YÖNÜ

Prof. Dr. Bülent EKER

Namık Kemal Üniversitesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü,  Tekirdağ / Türkiye

Öz: Giriş: Endüstri devrimi 4.0 terimi, dijital teknolojideki bazı büyük yeniliklerin tüm üretim sektörlerinde 
uygulamaları kapsaması anlaşılmaktadır. Bu teknolojiler gelişmiş robotik ve yapay zeka içerir; sofistike sen-
sörler; bulut bilişim; nesnelerin interneti; veri yakalama ve analitik; dijital imalat (3D baskı dahil); yazılım 
olarak hizmet ve diğer yeni pazarlama modelleri; akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlar; motorlu taşıtları 
yönlendirmek için algoritmalar kullanan platformlar (navigasyon araçları, sürüş paylaşım uygulamaları, tesli-
mat ve sürüş hizmetleri ve otonom araçlar dahil); ve tüm bu unsurların, birçok ülkeden birçok şirket tarafından 
paylaşılan, birlikte çalışabilir bir küresel değer zincirinde yerleştirilmesine yol açmaktadır. Genelde bakıldı-
ğında bu teknolojiler ayrı düşünülmektedir. Ama bir araya geldiklerinde, fiziksel ve sanal dünyaları birleştir-
mektedir. Bu değişim, küresel operasyonları organize etmenin yeni ve güçlü bir yolunu mümkün kılmaktadır. 
Günümüzde Endüstri devrimi 4.0 modeli altında, ürün tasarımı ve geliştirilmesi simüle laboratuvarlarda yapıl-
makta ve dijital üretim modellerini burada kullanmaktadırlar. Artık bu teknoloji ile üretilen ürünler sadece ta-
sarım ve mühendislik problemlerinin çözümü değil aynı zamanda gerçek uygulamaların yapıldığı boyuta ta-
şınmaktadır. Sonuçta endüstriyel toplumu yaratan makine ağları, yalnızca insan komutlarına değil, kendi algı-
larına ve kendi kendine yönelimlerine de hızla yanıt veren, aşırı esnek teknolojiye sahip aşırı duyarlı sistemler 
haline gelmesine yol açılmıştır. Bu gelişim hızla tüm alanlara yayılmaktadır. Unutmamak gerekir ki bu tekno-
lojik altyapı hala gelişimin erken aşamalarındadır. Bazı koşullarda üretime bizzat girmiştir. Günümüzde En-
düstri devrimi 4.0’ı benimseyen şirketler beşikten ürettikleri her şeyi mezardan mezara taşımaya başlıyor ve 
karmaşık ürünler için satıldıktan sonra güncellemelere başvurmaktadır. Bu şirketler kitlesel kişiselleştirmeyi 
öğreniyorlar. Ürünleri, alıcıya ait olanın özelliklerine tam olarak uyarlarken, 20. yüzyılda kitlesel üretilmiş bir 
ürün yapabildikleri kadar ucuza ürün üretebilme yeteneğine kavuşma yolunda çalışmalara hız vermektedirler. 
Dolayısıyla, günümüzün en zor sorunlarının üstesinden gelmenin yeni yolları da dahil olmak üzere yeni ürün 
ve hizmetlerin icadı ki bunlar iklim değişikliği ve kirlilik, enerji talebi, kentleşme baskıları ve yaşlanan nüfusa 
eşlik eden sorunlar endüstri 4.0 uygulamaları içine girebilmektedir. Şu anda trend olan Endüstri devrimi 4.0  
ekonomik açıdan da yeni gelir kaynağı olma yolunda hızla gelişmektedir. Şu anda bundan oluşan gelir kazanç-
ları, büyük ölçüde yeni dijital özellikler ve ürünler sunmaktan ya da müşterilere analitik ve diğer yeni dijital 
hizmetleri sunmaktan oluşmaktadır. Buna ek olarak, gerçek zamanlı verilerin kullanılabilirliği, şirketlerin daha 
fazla kişiselleştirilmiş ürün ve özelleştirilmiş çözümler sunmasına olanak tanımaktadır. Endüstri devrimi 4.0 
uygulamalarında oluşan fırsatlar, bu konuda yapılan anketlerde yatırımların iki yıl içinde, beklenen sermaye 
miktarı göz önünde bulundurulduğunda kısa bir süre içinde geri geldiğini görmesini beklediği için ümit veri-
cidir. Şirketler Endüstri devrimi 4.0’ da aktif hale geldikçe, avantajların dijital erişimi genişletmekten veya 
yeni ürün ve hizmet türlerini satmanın ötesine geçtiğini görmektedir. Şirketler, çalışanları ve tedarikçileri, or-
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takları, dağıtımcıları ve müşterileri kapsayan  tüm ekosistemini, dünya genelindeki diğer ağlarla bağlantılı, 
birbirine bağlı, bütünleşik bir dijital ağ haline gelmesini bu devrim sağlayacaktır. Sektörel olarak bakıldığında 
örneğin günümüzde elektronik alanında %45 olan endüstri devrimi 4.0 uygulamaları önümüzdeki 5 yıl içinde 
%77 lere ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Endüstriyel imalatta bu değişim %35 den %76 doğrudur. Lojistik 
alanda ise en çarpıcı gelişme görülmektedir. Bu sektörde mevcut durumda %28 olan endüstri 4.0 uygulaması 
önümüzdeki 5 yıl içinde %71 lere çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu momentum, sektörel sonuçlardaki hızlı 
getiri beklentilerini yansıtmaktadır. Yine yapılan anketlerde bugüne kadarki deneyimlere dayanarak, ileri diji-
talleşme çabalarından hem maliyet indirimlerini hem de gelir artışlarını görmeyi insanların beklediklerini gös-
termiştir. Ankete katılanların yaklaşık dörtte biri, hem maliyet tasarrufunda hem de gelirlerde bu iyileşmelerin 
önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 20’yi aşmasını beklemektedir. Maliyet tasarrufu büyük ölçüde daha çok ve-
rimlilik ve teknolojik entegrasyonun bir sonucudur. Endüstri devrimi 4.0, operasyon yönetimi ve kurumsal 
kaynak planlaması gibi yedekli eski sistemlerin yerine, tek, şirket çapında, birlikte çalışabilir bir bütünün ye-
rini alır - ki bu da çok daha ucuzdur. Operasyonel sistemlerde kullanıcı deneyimi son yıllarda iyileştiğinden, 
çalışanlar Endüstri devrimi 4.0 ile daha mutlu ve daha üretken olma eğilimindedir. Bu eğilim, destek ve perso-
nel devri için maliyetleri düşürür ve operasyon hızını artırır. Birde buna tahmini analitik, gerçek zamanlı kali-
te kontrolu ve bakımı desteklemek için kullanıldığında, operasyonları  ve arızaları azaltarak tasarruflara katkı-
da bulunmaktadır. Bir şirketin operasyonlarının tam olarak sayısallaştırılması, dikey olarak entegre edilmiş 
(her işlevi ve tüm hiyerarşiyi içerecek şekilde) ve yatay olarak (tedarikçiler, ortaklar ve dağıtımcıları değer 
zincirine bağlayarak ve bunların arasında veriyi sorunsuz bir şekilde aktararak) gerçekleşmektedir. Bir örnek 
vermek gerekirse sayısallaştırma, perakendecileri, dağıtım merkezlerini, nakliyecileri, üreticileri ve tedarikçi-
leri birbirine bağlayan en önde gelen envanter yönetim sistemidir. Her biri, diğerlerinin tedarik düzeyleri, 
yerleri ile ilgili verileri şeffaf bir şekilde alır ve siparişleri otomatik olarak yerine getirir. Bu, tipik bir tedarik 
zincirinin kırılganlığını ve eksikliklerini düzeltir ve zincirin ani kesintileri (doğal afetler gibi) telafi etmesini 
ve belirli coğrafi bölgelerdeki yeni ürünleri ve hizmetleri kolayca test etmesini sağlamaktadır. Daha gelişmiş 
bir örnek vermek gerekirse, operasyonların çoğunu gerçekleştirmek için programlanabilir robotlar kullanan 
esnek üretim tesislerinin tasarımıdır. Bunlar fiziksel dünyanın sanallaştırılmasını temsil eder. Yeni ürünler - ve 
aslında tamamen yeni montaj hatları - yerleştirilmeden önce yazılımda prototip haline getirilebilir. Yeni bir 
ürün tasarımını simüle etmek, kusurları test etmek ve fiziksel makineye ancak iyi çalışacağı açık olduğunda 
yatırım yapmak neredeyse hiç zahmetsizdir. Bu gelişmeler, yeni ürünleri pazara sunmanın çok daha kolay ve 
daha ucuz olmasını sağlar. Bu da, yeni teklifleri tam bir lansman olmadan test etmeyi daha kolay ve daha ucuz 
hale getirir. Ürünlerin ve hizmetlerin özel tasarımlı yazılımlarla gömülecek şekilde yeniden tasarlanması, du-
yarlı ve etkileşimli hale gelmeleri, kendi etkinliklerini ve sonuçlarını izleme ve çevrelerindeki diğer ürünlerin 
aktivitelerini takip etmelerine yol açar. Yakalanan ve analiz edildiğinde, bu ürünler ve servisler tarafından 
üretilen veriler ne kadar iyi çalıştığını ve nasıl kullanıldığını gösterir. Örneğin, bir nakliye limanında veya 
şantiyede kullanılan ekipman, şimdi yaklaşan bir mekanik arıza tespit edebilir ve bunu önleyebilir. Bu ekipma-
nın yeni nesli, çeşitli makinelerin verimliliğini karşılaştırabilecek ve daha verimli dağıtımı önerebilecektir.  
Kendi faaliyetlerini takip eden endüstriyel ürünler de, bunları kullananlara nasıl güçlü iç görüler sunacakları 
saptamaktadırlar. Bunlar nasıl çalıştıkları, gecikmelerle karşılaştıkları yerler ve sorunların nasıl işlediklerini 
açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadırlar.  Sonuçta üreticiler bu verileri karlı yeni ürünler ve hizmetler 
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geliştirmek için kullanabilir. Örneğin, baskı makineleri üreticileri geleneksel olarak gelirlerinin büyük bölü-
münü satış ve servis baskılarından yaparlar. Ancak Endüstri devrimi 4.0 ile baskı makineleri kullanım verile-
rini oluşturduğunda, üreticiler, müşterinin baskılarının ne zaman hazır olduğunu bilerek baskı süreleri konu-
sunda broker olmakta ve baskı fiyatlarını buna göre pazarlamaktadırlar. Bu yeni süreçler, ürünler ve hizmetler 
tarafından etkinleştirilen müşterilerle daha yakın etkileşime yol açacaktır. Endüstri devrimi 4.0, değer zincirini 
daha duyarlı hale getirerek, endüstriyel üreticilerin son müşterilere daha doğrudan ulaşmasını ve iş modelleri-
ni buna göre uyarlamasını sağlayacaktır. Şu anda dijital üretim, öncelikle prototipleme için kullanılmaktadır. 
Ancak daha sofistike hale geldikçe ve yazılım ve robotik yeni montaj hatlarına entegre edildiğinden, yüksek 
seviyede spesifikasyon norm haline gelecektir. Örneğin, cihaz üreticisi Haier, Çin’de çamaşır makinelerini ve 
buzdolaplarını siparişe veriyor. Müşteriler istedikleri özellikleri bilgisayarlarında veya telefonlarında ya da 
Haier’in perakende mağazalarındaki kiosklarda belirtiyorlar ve bu özellikler doğrudan montaj hattına iletili-
yor. Endüstri devrimi 4.0 çalışması yapmak, sektörel uygulamalarda ve yapılarda büyük değişimler gerektirir. 
Bu değişimler arasında yeni BT mimarisi ve veri yönetimi biçimleri, düzenleyici ve vergi uyumu için yeni 
yaklaşımlar, yeni organizasyon yapıları ve en önemlisi, veri analitiğini temel bir kurumsal yetenek olarak be-
nimsemek zorunda olan yeni bir dijital odaklı kültür bulunmaktadır.  Bu durum analiz etmenin Endüstri 4.0 
için neden bu kadar önemli olduğunu bize göstermektedir . Tıpkı Japon otomobil endüstrisinde başlayan ve 
dünyaya yayılan son ana operasyonel devrim olan kalite ve yalın üretim yaklaşımını düşünün. “Beş Neden” ve 
istatistiksel analizler gibi uygulamalar, imalat mühendislerine ve montaj hattındaki insanlara, varyasyonlarını  
izlemek, iyileştirme fırsatları aramak ve iş akışına uyum sağlamak için çok şeyler öğretmiştir. Bu, görülmemiş 
düzeyde kalite ve güvenilirlik ile sonuçlanmıştır. Endüstri 4.0, aynı düşünce farkındalığını makinelere kendisi 
getirir ve değer zincirini kendi kendine bilinçlendirir. Makineler, örneğin, malzemeyi ne zaman harcadıklarını, 
verimsiz bir tedarik zinciri rotasını aldıklarını veya başka bir şekilde geçtiklerini tespit etmek için programla-
nabilirler. Bu bilgileri, bir GPS navigatörü, sürücünün rota değiştirmesine yardımcı olmak için trafik sıkışıklı-
ğı hakkında bilgi aktarması gibi, şirket liderlerinin dikkatine sunabilirler. Sonuçta günümüzde bir çığ gibi tüm 
sektörlerde uygulamaya giren Endüstri Devrimi 4.0 uygulamaları sadece dijitalleşmenin yaygınlaşmasını değil 
verimliliği arttırarak ekonomik kazancın üst noktalara taşınmasına da yol açacaktır. Bize düşen bu devrimin 
kurgusunu sektörel bazda iyi yapabilmek, sistemlerin gereklerini anlayabilmek gerek üretimde kullanılacak  
alet, ekipman ve yazılımları doğru olarak tasarlamak gerekse bunları yerli olarak üretip iç ve Dünya pazarla-
rında varlığımızı güçlendirmektir. 
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“BİLİMSEL BİLGİ ÜRETİMİ VE KAMUOYUNU KANAATLERİNİ ÖLÇÜMLEME”

Prof. Dr. Cengiz ANIK

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Kamuoyunu ölçümleme araştırmalarının bilimsel bilgi üretilmesi ile ilgili olup olmadığı tartışması 
bu bildirinin sorunsalını oluşturmaktadır. Bildirinin amacı bilimsel bilgi üretilmesi ile ilgili süreci açıkla-
mak ve evreleri belirlemektir. Bu belirlemelere göre kamuoyunun kanaatlerinin nasıl belirlenmesi gerektiğine 
yönelik öneriler ortaya koymak bu bildirinin ikincil amacıdır. Bu amaca yönelik olarak önce bilimsel bilgi 
üretme işlemi, ilgili aparatlarıyla birlikte açıklanmaya ve bu mekanizmanın çalışması evreleri gösterilmeye 
çalışılacaktır. Demek ki bildirinin konusunu bilimsel bilgi üretme mekanizması ve bu mekanizmanın çalışma 
evreleri ile buna uygun olarak kamuoyunun kanaatlerinin nasıl derlenmesi gerektiğine dair öneriler oluştur-
maktadır. Bildiri, kamuoyu araştırmaları ile ilgili yanlışlıkları açığa vurarak, kanaatlerin daha etkin bir biçim-
de derlenmesinin temini ve konuya ilişkin istifhamların bertaraf edilmesine vesile olacağı için önemli kabul 
edilmektedir.  Bildiri ile elde edilen SONUC şudur: Bilim yapma amacına ulaşmak için kullanılması zorunlu 
birinci araç (instrumentality) tahkikattır. Tahkik etmek, hakikatı (truth) bulma çabasıdır. İkinci aracımız hem 
recherche hem de etude anlamında kullanılan araştırma - incelemedir. Bu çalışmalar, ilgili disiplinin kapsam 
ve sınırları, ele alınan konu, talim edilen paradigmalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bilim yapmanın 
üçüncü aracı kritiktir. Kritik, soruşturma, yani; ölçmek, biçmek, kategorize etmek, eleştirmek, itiraz etmek 
ve bazen da ret etmek demektir. Bu üç araç kuşkusuz ki yöntemin de vazgeçilmez unsurlarıdır. Neyi tahkik 
edeceğimiz, neyi araştırıp inceleyeceğimiz, neyi soruşturup muhakeme edeceğimiz sorularının cevabını ver-
mek ve elde edilenleri serilmemek, bilimsel bir eser ortaya koymak demektir. Nasıl tahkik edeceğimiz, nasıl 
araştırıp inceleyeceğimiz, nasıl soruşturup muhakeme edeceğimiz sorularının cevabı ise bilimsel araştırmalar-
da kullanılan yöntemi gözler önüne sermektedir. Kamuoyu araştırmaları, bilimsel araştırma ilkelerine uygun 
olarak gerçekleştirilmemektedir. Ticari ve siyasi kimi kaygılar nedeniyle kamuoyu araştırmaları, manipülatif 
amaçlarla kullanılmaktadır. Bir kere, ticari kaygılarla gerçekleştirilen araştırmaların tümü, kuramsal-kavram-
sal mesnet ve çerçeveden yoksundur. Bilimsel literatüre herhangi bir katkı sağlamamaktadır. Ölçme enstrü-
manları denetimsiz olduğu için, inanılması güç sapmalar ortaya çıkmaktadır. İkincisi kamuoyu araştırmaları 
sürecinde; örneklem seçimi, ölçme enstrümanları, anketörlerin veri toplaması, verilerin analizi ve nihayet yo-
rumlama aşamalarında uygun teknikler kullanılmamaktadır. Üçüncüsü bilgisiz, deneyimsiz, eğitimsiz anke-
törlerle çalışılmasının yanı sıra; anketörlerin denetimsiz çalıştırılması, çeşitli suistimallere neden olmaktadır. 
Dördüncüsü, kodlama, veri girişi ve bilgisayar kaynaklı çeşitli hatalar da olabilmektedir. Özellikle açık uçlu 
sorularda veya kapalı olan ve ucu açılan ölçüm araçlarıyla derlenen verilerin rakamlaştırılmasında, yeterli 
özen ve dikkat dikkat gösterilmediği için ciddi sorunlar çıkmaktadır. SPSS program ile, verileri dizayn etmek, 
derleyip toparlamak amacıyla  “recod” gerektiğinde çok basit dikkatsizlikler çok büyük hatalar yaratabilmek-
tedir.  Bu araştırmalarda, güvenilirlik ve geçerlilik testleri yapılmamaktadır. En önemlisi de ticari firmaların 
türlü suistimallere yönelmesidir. Hatta, bazı araştırmaların anketleri masa başında doldurulmaktadır. Telefonla 
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gerçekleştirilen anketlerin ise hiçbir ciddiyeti ve bilimsel anlamı yoktur.  İnternet aracılığı ile anket yapılması, 
günümüzde fütursuzla gerçekleştirilen en vahim hatadır. Yüz yüze ölçümlemenin gerçekleştirilmediği hiçbir 
veri derleme tekniği, hiçbir biçimde, geçerli ve güvenilir olamaz. Kimi zaman seçmeni, kimi zaman med-
ya ve kamuoyunu, kimi zaman da taraftarlar ile rakip adayları-siyasetçileri kandırmak amaçlarıyla kamuoyu 
araştırma sonuçları kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra teknik bazı hatalar da yapılmaktadır. Sözgelimi oldukça 
mobilize bir popülasyon olduğu için, Türkiye’de araştırmacılar tam tesadüfi örnekleme yöntemini öncelikle 
tercih etmek zorundadırlar. Sonuç olarak “anket işi”, bilimsel ciddiyetten ödün verilmeden gerçekleştirilmesi 
gereken bir alan araştırmasıdır. Siyasal kampanya tümüyle bu araştırmanın verileriyle inşa edilmektedir. Bu 
yüzden de araştırma ne denli tutarlı olursa, kampanya da o denli isabetli olacaktır. Bu gerçeği en fazla siyaset-
çiler gözden ırak tutmamalıdır. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN GELENEKSEL GIDA ve  
YEMEK KÜLTÜRÜNE BİR BAKIŞ

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F İktisat Bölümü, Edirne / Türkiye

Öz: Giriş: Kültür kavramı, toplumun yaşayış, düşünüş ve davranış kalıplarına nüfuz etmiş, bugünden yarına 
değil, geçmişten gelece aktarılan ortak bir değer olarak kabul edilmektedir. Bu ortak değer toplumun sadece 
iç dinamiklerinden etkilenmemekte aynı zamanda dış faktörlerden de etkilenmektedir.  Yemek kültürü veya 
daha spesifik bir ifade ile mutfak kültürü de kültürün bir alt öğesi, olarak geçmişin izlerini, başka kültür ve 
toplumlarla diyalogların artması nedeni ile değişebilen, gelişebilen, çeşitlenebilen bir kültürdür. Yeme içme 
kültürü insanlık tarihinin her evresinde önemli olmuştur. Günümüzden 12 bin yıl öncesinde insanların önce-
likli amacı yaşamlarını devam ettirebilmek için besin bulmaya ve beslenmeye dayanmaktadır. Paleolitik Çağ 
(I.Ö. 600.000-10.000) olarak adlandırılan bu dönemde, insanlar bol av ve besin bulabilecekleri yerlere göç 
etmişlerdir. Temel ihtiyaçlar içerisinde yer alan yeme, içme ve beslenme insanlık tarihi ile beraber avcılık ve 
toplayıcılık şeklinde iki temel kategoriye ayrılırken, avcılar daha çok etçil,  toplayıcılar ise daha çok otçul bir 
beslenme anlayışına sahip olmuşlardır. Daha sonra iki grup arasında meydana gelen etkileşimler ise iki yemek 
kültürünü birleştirmeye yönelik etkiler meydana getirmiştir. Mutfak kavramı ile ulusların yalnızca mutfakla-
rına ilişkin yiyecek ve içecekleri değil aynı zamanda bu yiyecek ve içeceklerin hazırlanışı, pişirimi, tüketimi, 
saklanması ve servisine yönelik teknikler, servis esnasında tercih edilen araç ve gereçler, mutfağın konumu ve 
mimarisi, toplu yemek törenleri ve bu noktada gelişen inanç ve uygulamaları da kapsayan, farklılık ve farkın-
dalık taşıyan bir ritüel haline gelmiştir.  Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bir disiplin 
olarak kabul edilmektedir. Yenilebilir tüm maddelerin, hijyenik olan ama sağlığa uygun olmasına şart koşul-
mayacak şekilde azami damak ve göz zevkini amaçlayarak sofraya, yenmeye hazır hale getirilmesine kadar 
olan süreç gastronominin çalışma konusudur. Gastronomi, hijyenik, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak; 
yemek düzeni ve sistemi anlamına da gelir. Günümüzde dünya milli gelirindeki artışa bağlı olarak turizm faali-
yetleri de çoğalmış, ülkeler daha fazla turist çekebilmek için cazibe unsurları ve destinasyon oluşturma gayreti 
içerisine girmişlerdir. Klasik yaz, kış, spor, inanç, tarihi/kültürel, ticari, eğitim v.s gibi turizm faaliyetlerinin 
yanı sıra, 3. Yaş turizmi, Kırsal Turizm gibi farklı turizm çeşitleri ile birlikte ülkeler Turizm gelirlerini arttır-
mayı hedeflemektedirler.  Özellikle görsel ve sanal medyanın ve programların da etkisi ile Mutfak ve Mutfak 
kültürü giderek önem kazanmaya başlamıştır. Ülkeler bölgelerine has yemek ve tatların Coğrafi işaretlerini 
alıp, farkındalık ortaya koymaya çalışmak da ve mutfaklarına yönelik ilgiyi arttırarak Gastronomik Turizmi 
alternatif bir turizm çeşidi olarak kullanmaya başlamışlardır. Farkındalığı arttıran en önemli unsur ise Gele-
neksel Gıdalarla hazırlanan Geleneksel Yemekler ön plana çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında pek çok savaş 
ve göçün yaşandığı, imparatorluk düzende kültürel bir mozaiğin mirasına sahip ülkemiz de Mutfak Turizmi 
açısından son derece elverişlidir. Farklı kültürlerin ortak bileşkesi olan ülkemiz standart turizm faaliyetlerine 
ilave olarak Mutfak Turizmini provoke edecek zenginliğe de sahiptir. Buradaki gücün devam edebilmesi için 
ise Geleneksel Gıda ve Yemeklere sahip çıkarak koruma altına almak, bu yemeklerin ölçülendirme ve pişirme 
tekniklerini de yaygınlaştırmak sureti ile tanınırlığını arttırmak önemli bir aşama olacaktır.  Gelişmekte olan 



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Ayça GÜRKAN
Dernek Genel Sekreteri

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dernek Başkan Yardımcısı

7

DAVETLİ KONUŞMACILAR

ülkelerin genel ihtiyacı olan dövizi, neredeyse hiç ithalat yapmadan kazandırabilecek olan bu alternatif turizme 
ağırlık verilmeli ve Türk Gıda Kodeksi geleneksel gıdalar üzerine yeniden şekillendirilmelidir. 



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Ayça GÜRKAN
Dernek Genel Sekreteri

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dernek Başkan Yardımcısı

8

DAVETLİ KONUŞMACILAR

RUSYA ’NIN  SURİYE  POLİTİKASININ EKONOMİK BOYUTLARI

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi- Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sakarya / Türkiye

Öz: Giriş: Suriye’de iç savaş başladığından beri, Suriye politikasında aktif bir eğilim izleyen Rusya zamanla iç 
ve dış politikadaki gelişmelerin sebep olduğu bir dizi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 2014 yılında 
yaşanan Ukrayna Krizindeki rolü nedeniyle ABD ve Avrupa Birliği’nin, 2014 yılının başlarında Rusya’ya uy-
guladığı ve özellikle finans ile enerji sektörlerini hedef alan yaptırımlar kapsamında Rus şirketlerinin Batılı fi-
nans piyasalarına girişi engellenmiş, Rusya’nın, ülkenin en önemli ihracat kaynağı petrolde yeni sahaların keş-
fi için ihtiyaç duyduğu ileri teknolojik ekipmanlara erişimi yasaklanmıştır.   Hiç şüphesiz ki, Rus ekonomisini 
en olumsuz etkileyen etkenlerden biri petrol fiyatlarındaki düşüş olmuştur. 2013’te 2.095 trilyon dolarlık bir 
Gayri Safi Milli Hasıla’ya sahip olan Rusya’nın toplam ihracatı 523 milyar dolar değerindeydi.  2013’te sadece 
ham petrol ihracatından elde edilen 174 milyar dolar, GSMH’nın %8.3’ünü,  toplam ihracatın ise  %33.3’ünü 
teşkil etmekteydi. Ocak 2014’te bir varil Brent petrolün fiyatı 106 dolar olmakla beraber, ihraç edilen bir varil 
petrolün gümrük vergisi ise yaklaşık 55 dolar değerinde idi. İhraç edilen her varil petrolden petrol şirketleri 51 
dolar kazanırken, Rusya Devleti 55 dolar elde etmekteydi.  2014’ün sonunda 70 dolara kadar düşen petrol fi-
yatları petrol vergilendirilmesinde de düşüşe neden oldu. Vergilerin %30 azaltılmasından sonra varil başına 38 
dolar alınmaya başlandı. Petrol gelirleri Rusya Federasyonu için çok büyük bir ekonomik anlam taşımaktadır. 
Bu nedenle de petrol fiyatlarının düşmesi Rus ihracatının düşmesine sebep olmuştur. Rusya Başbakanı Dimitri 
Medvedev’in de belirttiği gibi,  Eylül 2015’te Rusya bütçesinin petrol ve doğalgazdan elde ettiği gelirler %45 
azalmış, ilk kez Rusya’nın bütçesi 800 milyar ruble (12.5 milyar dolar) açık vermeye başlamıştır.  Petrol fiyat-
larındaki düşüş aynı zamanda resesyonu da beraberinde getirmiş ve Brent petrolün 37 dolara inmesi ile 2015 
yılında Rus para birimi ruble ABD doları karşısında %24, 2015’ten önceki son üç yıla nazaran ise yaklaşık 
%60 değer kaybına gitmiştir.  Üstelik,  Brent petrolün fiyatı,  14 Ocak 2016’da Londra Borsası’nda 2004’ten 
bu yana ilk defa 30 doların altına inmiştir. Rusya Ekonomisinin olumsuz etkilendiği diğer sorunlardan biri de 
petrol fiyatlarının düşüşünden de dolaylı olarak etkilenmekte olan,  devletin azalan altın rezervleridir. Rusya 
ekonomisini ülkeden sermaye çıkışları da olumsuz yönde etkilemektedir.  Bu durumda Batı’nın Rusya’ya uy-
guladığı ekonomik yaptırımların da büyük rolü bulunmaktadır. Ekonomi Bakanı Yardımcısı Aleksey Vedev’in 
açıklamasına göre, 2015 yılında toplam 72 ile 87 milyar dolar arasında bir sermaye çıkışı yaşanmıştır.  Rusya 
Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev’e göre ise 2016 yılının sonunda Rusya’dan 80 milyar dolar  değerinde 
sermaye çıkışı yaşanmış olacaktır.  Eylül 2015 itibariyle Rusya’nın fiili olarak Suriye’de sahaya inmesi, Rusya 
ekonomisini en az petrol fiyatlarının düşmesi kadar olumsuz etkileyen ikincil, belki de, en önemli faktördür. 
Putin’in  Rusya’nın 30 Eylül 2015-15 Mart 2016 dönemi arasında gerçekleştirilen Suriye operasyonlarının ma-
liyetini 460 milyon dolar olarak açıklaması,  gerçekçi olmasa bile krize sürüklenmekte olan Rusya ekonomisi 
için en büyük sorunlardan birisini ifade etmektedir.  2014 Kırım’ın ilhakı ile başlayan ekonomik yaptırımlar,  
devamında petrol fiyatlarındaki aşırı düşüş, düşen petrol fiyatları ile eş zamanlı olarak yaşanan resesyon ve Su-
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riye operasyonlarının kabarmış faturasının etkileridir ki, Rusya Ekonomisi 2015’te %3.7,  2016’da  ise  %1.8 
oranında  küçülmeye gitmiştir. Yaşanan bütün bu gelişmeler ve Suriye’de devam eden iç savaşta Rusya’nın 
rolü hesaba katıldığında 2014 yılında 2.027 trilyon dolar GSMH’ya sahip olan Rusya ekonomisi doğal olarak 
2015’te 1.378 trilyon dolara, 2016’da ise 1.178 trilyon dolara gerilemiştir.  Rusya’nın iç ve dış politikasındaki 
yaşanan gelişmelerin ekonomisine olumsuz yansıması,  Suriye’de iç savaş ve petrol fiyatlarındaki düşüş de-
vam ettiği sürece Rusya ekonomik açıdan onarılması zor bir süreç ile karşı karşıya kalmış olacaktır. 

Rusya’nın Suriye’ye Ekonomik Yardımları

Suriye’de aktif politika izlemesi ile eşzamanlı olarak zayıflamaya doğru yüz tutmuş ekonomisinde, Rusya’nın 
Suriye’ye yaptığı ekonomik yardımların da payı vardır. Rusya’nın Suriye’de iç savaş başladığı yıllara ka-
dar sağladığı destek ve 2015’te bilfiil savaşa dahil olmasıyla değişen bilanço hesaba katıldığında Rusya’nın 
Suriye’ye yaptığı ekonomik yardımlar da küçümsenmemelidir. 2005 yılında Rusya’nın,  Suriye’nin Sovyetler 
Birliği’nden kalan 13.4 milyar dolarlık borcunun %73’ünü (yaklaşık 10 milyar dolar) silmesi, aynı zamanda 
büyük bir ekonomik yardım olarak da değerlendirilebilir.    İç Savaşın başladığı 2011 yılında Moskova,  Şam 
Rejimine 20 milyon dolar değerinde ekonomik yardımda bulunmuş ve bunun gelecek yıllarda da artacağını 
ifade etmiştir. Savaşın  şiddetinin artmasıyla birlikte Rusya Suriye’ye her alanda sağladığı desteğin yanı sıra 
ekonomik desteğini de kesintisiz devam ettirmiştir.  2014 yılında Rusya’nın 240 milyon avro değerindeki bir 
ekonomik yardımı Suriye’ye ulaşmış ve bu Suriye devlet yetkilileri tarafından doğrulanmıştır. Eylül 2015 iti-
bariyle, iç savaşın seyri başka bir boyut almış,  Rusya’nın Suriye’de sahaya inmesi ile ekonomik yardımları da 
arttırılmıştır.  17 Mart 2016’da Vladimir Putin, Kremlin’de yaptığı konuşmasında Mart ayı itibariyle, Rusya’nın 
iç savaşa dahil olduğu 30 Eylül 2015’ten beri operasyonlarda 484 milyon dolar harcandığını, aynı zamanda bu 
harcamaların tatbikat ve askeri eğitim için Rusya Savunma Bakanlığı’nın 2015 bütçesine dahil edildiğini ifade 
etmiştir.  Ayrıca,  Rusya hükümet yetkilileri Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin 2016 yılında Suriye’de 
düzenleyeceği askeri operasyonlarda en az 1.2 milyar dolar harcayacağını ifade etmiştir. Rusya’nın Suriye’ye 
ekonomik yardımları sadece para yardımı ile sınırlı kalmamakta, askeri personel ve mühimmat desteğiyle,  
insani yardımları da ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Rusya’nın Suriye’ye sağladığı bu yardımlar kendi 
politik amacına uygun olarak tek taraflı icra edilse de,  çoğu zaman bu yardımların Suriye’nin talebi doğrul-
tusunda gerçekleştiği iddia edilmektedir. Nitekim, Temmuz 2015’te Ria Novosti Haber Ajansı’na konuşan,  
Rusya’nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Kinçşak,  Suriye hükümetine her zaman onların talebi üzerine yardım 
ettiklerini ve iç savaşta rejime yardım etmenin bir gereklilik olduğunu ifade etmiştir.  Öte yandan,  Rusya’nın 
30 Eylül 2015’te Suriye’de başlattığı Hava harekatının da Esad’ın mektup ile ilettiği talep üzerine  cereyan 
ettiğinin de altı çizilmelidir. Bu günlerde halen, Rusya’nın askeri, ekonomik ve personel desteğiyle,  Suriye iç 
savaşında neredeyse savaşın kaderini belli eden rejim güçlerinin, Suriye’nin altyapısında yol açtığı tahribat, 
Suriye’nin daha nice yıllar Rusya’dan borç veya yardım talep edeceği anlamına gelmektedir. Rusya ise Esad 
rejimine sağladığı destek ile  Suriye’deki bağlarını daha da güçlendirmekle beraber,  Akdeniz’deki üslerini 
geliştirecek ve bu sayede daha da kalıcılığını sağlamaya devam edecektir. 
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Rusya’nın Suriye Operasyonlarının Ekonomik Maliyeti

30 eylül 2015 itibariyle Suriye’de ilk hava harekatının gerçekleştiren Rusya’nın,  bu tarihten itibaren rejim 
güçleri ile beraber gerçekleştirdiği operasyonların Esad Rejimini ayakta tutmakta büyük katkısı olsa da, ope-
rasyonların Rusya ekonomisinde maliyeti hiç de hafif olmamıştır.  Devlet başkanı Vladimir Putin’in 17 Mart 
2016’da Kremlin’de Suriye’den dönen askerleri ağırlarken yaptığı konuşmasında,  Suriye’de son 6 ay içeri-
sinde gerçekleştirilen operasyonların maliyetinin 484 milyon dolara ( 33 milyar Rus Rublesi ) tekabül ettiğini 
ve bu harcamaların tatbikat ve askeri eğitim için Savunma Bakanlığı’nın 2015 bütçesine daha önceden dahil 
edildiğini ifade etmiştir.  Rusya hükümeti yetkilileri Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin 2016 yılında 
Suriye’de düzenleyeceği askeri operasyonlarda en az 1.2 milyar dolar harcayacağını söylemiştir. Günlük 3.3 
milyon dolara denk gelen bu maliyetin sabit kalmayacağı,  operasyonların durumuna göre değişebileceği de 
unutulmamalıdır.  Nitekim 17 Kasım 2015 itibariyle, Rusya’nın Suriye’de operasyonları yeni bir döneme gir-
miş ve Rusya ilk defa uzun menzilli füzelerini kullanarak,  denizden Suriye’deki IŞİD mevzilerini vurmuştur. 
8 Aralık 2015’de ise Rusya tarihinde ilk defa Rostov-Na-Donu Limanından denizaltı seyir füzelerini kullan-
mıştır. Fırlatılan her bir füzenin maliyetinin yaklaşık 1.2 milyon dolara bedel olduğu bilinmektedir. Her bir 
savaş uçağının 1 saatlik uçuş masrafı 12 bin dolar ve her bir helikopterin de bir saatlik uçuş masrafı  bin dolar 
olmakla birlikte,  sadece uçuşları için günlük 750 bin dolar harcanmaktadır.  Suriye’de 1500-2000 civarında 
görev yapan Rus  personelin günlük maliyeti ise 440 bin dolar değerindedir. Akdeniz’de gemilerin güvenlik 
için tutulma maliyeti günlük 200 bin dolara denk gelmektedir.  Aynı zamanda lojistik,  istihbarat, iletişim ve 
teknik destek maliyeti ise günlük 250 bin dolara mal olmaktadır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kıs-
men Batı’ya meydan okuma şeklinde yorumlanan bir açıklaması bile olsa, “ 2015 yılı için Savunma Bakanlığı 
bütçesinde askeri tatbikatlara yaklaşık 33 milyar dolar ayrıldığını ve bu paraların Suriye’deki Rus askeri birlik-
lerine yönlendirildiğini”  ifade etmesi Rusya’nın Suriye operasyonlarının bilançosundan esaslı ipuçları aktar-
maktadır.  Rusya Savunma Bakanlığı’nın 2015 yılı savunma bütçesinin yaklaşık 49 milyar dolar olduğu hesaba 
katıldığında, Rusya’nın  Suriye’deki askeri operasyonları 2015 Savunma Bütçesinin %67’sini oluşturmaktadır.  
Aynı zamanda Rus Haber Ajansı Ria’ya konuşan,  Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad “Suriye’de beş yıldır sü-
ren çatışmaların ülkeye maliyetinin 200 milyar dolardan fazla olduğunu” söylemiştir. GSMH’sının en yüksek 
olduğu 2012 yılında bile 75 milyar doların altında bir ekonomiye sahip olan Suriye’nin,  iç savaş maliyetinin 
Esad’ın ifade ettiği doğrultuda doğru olduğu varsayılırsa,  Rusya Devlet Başkanı Putin’in belirttiği 33 milyar 
dolarlık askeri operasyon maliyeti de mantıklı değerlendirilebilir.  Bu yaklaşım aynı zamanda,  Suriye’de ope-
rasyonlara başladıktan sadece 5 ay sonra 500 milyon dolara yakın askeri harcama yaptığı bilinen  Rusya’nın,  
14 Mart 2016 tarihinde askeri birliklerinin büyük bir bölümünün çekileceğini açıklaması ile doğru orantılıdır. 
2014 yılı itibariyle 2.027 trilyon dolarlık bir Ekonomiye sahip olan Rusya’nın,  aynı yıl içinde Ukrayna’da 
yaşadığı gelişmeler ve ABD ve  AB’den gelen yaptırımlar,  petrol fiyatlarındaki düşüş, petrol fiyatlarındaki 
ile beraber  rublenin %60 değer kaybetmesi ve nihayetinde Rusya’nın Suriye’de başlattığı operasyonlar göz 
önünde bulundurulduğunda, 2015 yılındaki GSMH’sının 1.378 trilyon dolarlık bir seviyeye gerilemesi hiç 
de sürpriz sayılmamaktadır.  2016 yılında Rusya GSMH’sının  1.178 trilyon dolara düştüğü bilindiğine göre, 
diplomatik girişimlerden uzak kalarak, askeri güç unsurlarını tercih ettiği taktirde,  Rusya’yı 2017’de daha 
kötü  bir ekonominin   beklediğini tahmin etmek hiç de zor değildir.  Rusya’nın Suriye’ye yönelik izlediği 
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siyasetin tarihsel, askeri ve ekonomik boyutları incelendiğinde Suriye politikasının önceliklerinin, Rusya’nın 
Ortadoğu’da ve Akdeniz’de etkinliğini korumak, Suriye’deki üslerini muhafaza etmek ve zenginleştirmek ve 
ABD’nin Ortadoğu’daki etkinliğini kırmak şeklinde sıralanabileceği anlaşılmaktadır.  Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasından sonra hiç sorunlarına dönen Rusya Suriye’ye yönelik izlediği politikaları ve eş zamanlı olarak 
da bu amaçlarını bir süre  ihmal etmiştir.  2000’lerin başında Putin’in iktidara gelmesiyle, Rusya ekonomik gü-
cünü yeniden toparlamış ve yeniden dikkatini Ortadoğu’ya yöneltmeye başlamıştır. Bu bakımdan,  Rusya’nın 
Suriye politikasının Putin ile özdeşleştirilmesi hiç de tesadüfi değildir. Ortadoğu’ya ilk atılımını gerçekleştirdi-
ği 1940’lı yıllarda bile temel amacı ABD’nin “Çevreleme Politikası”nı Suriye vasıtasıyla delmek olan Rusya, 
Suriye politikasında ABD’ye meydan okuma şeklindeki eğilimini yıllar sonra bile korumuştur. Suriye, Rusya 
için eski Sovyet coğrafyası dışında tek askeri üssü olması ve yüzyıllardır süregelen sıcak denizlere inme politi-
kasının gerçekleştirmesi açısından hayati önem taşımaktadır.  Ayrıca Rusya’nın Suriye’de özellikle 2000’li yıl-
lardan sonra etkinliğini artırma çabaları hem de Putin Rusya’sının tek kutuplu dünya düzenine karşı bir düzen 
eleştirisi veya meydan okuma biçimidir.  Rusya’nın “Arap Baharı”ndan sonra Suriye’de aşırı etkinlik hamlesi,  
2014 de patlak veren Ukrayna Krizindeki rolü ABD ve Avrupa Birliği’nden çeşitli yaptırımları beraberinde 
getirmiş,  ve iç ve dış politikadaki bir dizi gelişmeler Rusya’nın 2000’lerin başında toparlanan ekonomisine 
olumsuz yansımalara sebep olmuştur.  Daha sonra petrol fiyatlarındaki aşırı düşüş ve rublenin dolar karşısında 
değer kaybetmesi 2015 yılında küçülmeye doğru yönelmiş bir ekonomik tablo ortaya çıkarmıştır. Rusya’nın 
Putin ile başlayan,  ekonomik büyümesi ile ters orantılı olan, Suriye politikası giderek sürdürülebilirlik kapasi-
tesini azaltmıştır.  Özellikle, ABD’nin de dikkatini Uzak Doğuya yöneltmesi ve seçim telaşı, Rusya’yı daha da 
cesaretlendirmiştir  ki, bunun neticesinde Rusya 30 Eylül 2015’te Suriye’ye Müdahalesini gerçekleştirmiştir.  
Ukrayna krizi ve devamındaki gelişmelerden  -3.7’lik bir daralmaya giden ekonomisine,  Suriye bilançosunu 
da ekleyen Rusya Suriye’deki ekonomik kaybını başarılı askeri operasyonlarıyla perdelemeye çalışmıştır.  6 
aylık operasyonlardan sonra 14 Mart 2016’da Suriye’deki askeri gücünün büyük bir bölümünü çekeceğini ilan 
etmesi kimi uzmanlarca Rusya’nın zaferi olarak algılansa da, Putin’in sonunda hatasını anladığının bir işareti-
dir. Suriye’yi iç politikada prestij kazanma adına  kendisinden 15 katı bir büyük ekonomiye ve üstün bir askeri 
güce sahip olan ABD’ye meydan okuma aracı olarak gören Rusya,  Suriye’deki operasyonlarındaki başarısını 
da ABD’ye  borçludur. Rusya’nın Suriye politikasındaki hep bir adım önde gitmesi, ABD’nin Rusya’nın attığı 
adımları görme açısından tercih ettiği politik bir girişim de olabilir. Sonuç itibariyle,  Rusya’nın temkinine sa-
hip olmayarak,  Suriye’de sahaya inmesi önceki yaşadığı gelişmelerin de büyük oranda katkısı ile GSMH’sına 
yaklaşık 800 milyar dolarlık bir ekonomik kayba yol açmıştır.  Bu kayıp aynı zamanda Rusya’yı,  SSCB’nin 
gücüne sahipmiş gibi ütopik, “Rus Dünyası” politikası izleyen Putin’in eseridir.  Bu gelişmeler ekseninde,  
Suriye’de iç savaş devam ettiği sürece ve Rusya’nın Suriye’ye “Rus Dünyası”nın tesisi için bir araç olarak 
baktıkça daha da büyük ekonomik kayıplar yaşayacak olan, Rusya, öyle bir dünyanın sadece askeri güç ile 
mümkün olamayacağını er geç anlayacaktır.



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Ayça GÜRKAN
Dernek Genel Sekreteri

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dernek Başkan Yardımcısı

12

DAVETLİ KONUŞMACILAR

EKONOMİDE KIYMET(DEĞER)

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Niğde / Türkiye

Öz: Giriş: Kültür ile birlikte o toplum içindeki yoğunlaşan sosyal organizasyonlar, toplumda var olan eko-
nomik kurumların gelişimini ve var olanlarının faaliyetini sürdürmesi; söz konusu toplumdaki kaynaklarının 
vaziyeti ve servetin dağılım vaziyeti ile yakından alakalıdır. Ekonomi, bunlara bağlı olarak, farklı toplum-
larda farklı farklı olmaktadır. Bundan ötürüdür ki ekonomi ile ilgili kalıplarda farklılıklar gözlemlenecektir. 
Bunların sonucuyla da, toplumlar, karmaşık hale dönüştükçe ekonomi kurumlarında da çeşitlilik yoğunluk 
kazanacaktır. Çeşitlilik arz eden ekonomi kurumlarından birini de kıymet (değer) oluşturmaktadır. Ekonomi 
ile sosyoloji arasındaki ilişkinin tipik ifade edici hususlardan biri olan kıymet, ekonominin ideolojik anlamda 
üzerinde anlaşılamayan tartışmalı konularından biri olma özelliğine sahiptir. Ekonomi sosyolojisi alt disiplini-
nin ana başlıklarından biri olarak ele alınması gerekli olan kıymeti hem maddî boyutu hem de değerler sistemi 
ile çevrelenmiş sosyo-psikolojik yönleri ile analiz etmek gerekmektedir. Bu çalışmada da bu gereği yerine 
getirmek amaçlanmaktadır. Kıymet kavramı sözlük anlamı bakımından Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğün-
de “bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık” şeklinde ifade edilmiştir. 
Başka bir söyleniş ile kıymet değer, paha “bir şeyin karşılığı”, bir nesneyi, işe yarar, aranır, arzulanır, sevilir 
kılan şey anlamına gelmektedir. Bir başka ifadeyle, kıymet, mal ve hizmetlere atfedilen göreli öneme denir. 
İktisadi doktrin ve zihniyetlerin yaklaşım biçimleri açısından kıymet değerlendirildiğinde esaslı farklarla karşı 
karşıya kalınmaktadır. Ekonominin farklı ideolojileri olan Marksist, klasik liberal ve neo-klasik liberal iktisat 
bilimcilerinin kıymet hakkındaki düşünceleri çok farklı olarak dikkat çekmektedir. Klasik iktisatçılar kıymet 
konusunda daha çok maddi unsurları dikkate almışlardır. Ekonomik anlamdaki kıymeti iki ayrı başlık altında 
değerlendirmişlerdir. Bunlar; kullanma ve mübadele değeridir. Onların yaklaşım biçiminde “fayda” kullanma 
değeri olarak ifade edilirken, “fiyat” da mübadele değeri şeklinde beyan edilmiştir. Klasiklerden çok farklı ola-
rak neo-klasik iktisatçılar daha çok subjektif faktörleri dikkate almışlardır. Neo-klasiklerin odaklandığı nokta-
lara bakılırsa, o psikolojik faktörleri merkeze almak şeklinde kendini göstermektedir. Bu anlamda, görüşlerinin 
temelinde insanların ihtiyaçları bulunmaktadır. Onlar için, evvel emirde ihtiyaçlar belirlenerek, bu ihtiyaçlara 
göre ekonomik davranışlar şekillenmektedir. Yani insanların tutumları arasında var olan iktisadi davranışlara 
vurgu yapmaktadırlar. Yine neo-klsiklerce fayda değeri, bireyler açısından ihtiyaç karşılama özelliklerine göre 
değerlendirilmektedir. Bir başka deyişle, bir malın değeri, ona atfedilen kıymetin kendisidir. Özetle, neo-kla-
sik düşüncede malların değeri görecelidir. Marksist ekonomi zihniyetine göre, kıymet, yalnız ve yalnız canlı 
emek tarafından yaratılan değerdir. Makineler ile diğer iş ve üretim araçları yalnız maddeleşmiş emektir. Bu 
nedenle de herhangi bir kıymet yaratamazlar. Marksist iktisat anlayışına göre, bir malın kıymeti üç ögeden 
oluşmaktadır: “Değişmeyen sermaye”, “değişken sermaye” ve “fazla kıymet(artık değer)”. Kısacası “Klasik 
iktisatçıların kıymet teorisinde köylü sınıfına yer verilmiyor, işçi sınıfının varlığı ise bir sosyal sınıf olarak 
değil, maddî bir üretim faktörü gibi kabul ediliyordu. ‘Bırakınız yapsınlar’ felsefesi ile her kötülüğe ve sefalete 
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seyirci kalınıyordu. Bu liberal ve ferdiyetçi görüşün tam karşı kutbundan hareket eden Marks, aynı soğukkan-
lılıkla ‘bırakınız yapsınlar’ diyordu. Gayesi ve yorumlaması farklı olmakla birlikte, aynı maddecilikten hareket 
edebiliyordu. Biri bu maddeciliği normal ve tabii bulmuş iken, diğeri bu kötülüğün onun içinde bulunduğu 
iktisadî düzenden ileri geldiğini söylüyordu.” Bütün yaklaşımların kabul edebileceği gerçek ise, bir mal veya 
hizmet, yani iktisadî bir varlık, eğer, kullanma veya değişim konusunda bir öneme sahip ise, o takdirde, değerli 
olabilmektedir. Buna göre de, toplumsal yapıda var olan insan ve toplumların varlıkları, değerleri, inançları, 
alışkanlıkları gibi çok geniş bir perspektifte değer atfetme ve değerlendirme (kıymetlendirme) vasıflarına sa-
hip oldukları ya da bunu hissettikleri söylenebilir. Kıymet, buna bağlı olarak, ekonomik, sosyal ve kültürel 
bağlamlı karmaşık bir mesele olarak tartışmalı konulardan biri şeklinde varlığını sürdürmeye devam edecektir. 
İktisadi değeri sosyolojik olarak ele alan ve kendisini tanımadan kendinden ekonomi sosyolojisini öğrendiğim 
En Ünlü Ekonomi Sosyoloğu Olan Merhum Prof. Dr. Mehmet Eröz’ü saygı ile anarak bu çalışmayı sonlan-
dırmak istiyorum. Gerçekten de ölümünün üstünden çok fazla zaman geçmiş olmasına rağmen, ekonomi sos-
yolojisi çalışmaları konusunda kendisinin henüz aşılamamış olması Türkiye’miz açısından dikkatle üzerinde 
durulması ve çalışılması gereken bir husustur.
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TARIMSAL İŞLETMELERDE EKONOMİ VE PAZAR YÖNETİMİ

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,  Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Genel olarak işletmelerin temel amaçları, insan gereksinimini gideren mal ve hizmet üretmek ve 
pazarlamaktır. Bu süreçte sürdürülebilir üretimin devamlılığı, sürdürülebilir karlılığa bağlıdır ve pazar planla-
ması gerektirir. Günümüz işletmeleri bu temel hedefe ulaşmada iç ve dış etkenlerle karşı karşıyadır ve çevresel 
etkenlerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Tarım işletmeleri üretim yapısı ve üretim çeşitliliği yönüyle insan-
ların mutlak ihtiyaçlarını üretir ve fizyolojik ihtiyaç olarak Maslow piramidinin en alt tabakasını ve en geniş 
bölümünü oluştururlar. Tarımsal üretim günümüz üretim yapısı içinde doğal kaynak yanında emek, sermaye 
gibi önemli üretim faktörlerini genelde profesyonel olmayan küçük işletmeler tarafından kombine edilerek çık-
tı oluşturmakta, bu nedenle sektör ekonomik olduğu kadar stratejik açılardan değerlendirilmektedir. 21. Yüz-
yılda bu yönüyle işletmelerin değişen iklim yapısı, enerji ve alt yapı yanında göç, nüfus hareketliliği ve des-
teklerden etkilenerek üretimde bulunmaları, işletme ekonomisi ve pazar yönetimini farklı hale getirmektedir. 
Bu yüzyılda sermaye yanında başarı ölçüsü olarak bilgi teknolojilerinin işletmeler için giderek önem kazandığı 
görülmekte, ancak bu önem ülkelerin tarımsal yapısı ile de farklılık göstermektedir.  Amaç: Bu araştırmada 
tarımsal sürecin gelişimi ve bu süreçte işletmelerin ekonomik yapı ve düzen ile etkileşimi ortaya konularak, te-
mel yönetim fonksiyonu ilkelerinden hareketle işletmelerin gelişimi ve engel durumlar ele alınmıştır. Özellikle 
küçük işletme yapısından orta ve büyük ölçekli yapıya doğru ilerledikçe yönetim anlayışının profesyonellik 
yoluna girdiği ve üretimde katma değer ve entansite yaratan ürünlerin yoğunlaştığı ve pazarlamada da modern 
pazarlama anlayışına yakın planlamanın yapıldığı görülmektedir. Kapsam: Yapılan bu araştırmada tarım sek-
törünün ekonomi içindeki yeri ve önemini, sektörün üretim ve pazarlama alanındaki özellikleri, tarımsal üreti-
min gelişim süreci ve gelişimi ortaya konulacaktır. Bu süreçte tarımsal pazarlama anlayışının gelişimi tarımsal 
ekonomi ve işletmecilik yönüyle tartışılacaktır. Sınırlıklar: Bu alanda yapılan çalışmalar özellikle yönetim 
ve pazarlama anlayışının gelişememesi olması az görülmektedir. Özellikle işletmelerde yönetim anlayışının 
çeşitli yönlerden ele alınmasındaki veri sıkıntıları temel sınırlılık olarak görülmektedir. Yöntem: Yapılan ça-
lışmada konu ile ilgili yerli ve yabancı literatürler yanında, yapılan çalışmaların sonuçlarından yararlanılmış-
tır. Bulgular: Tarımın/Tarımsal faaliyetin gelişim süreci ilkel tarımla (Avcılık &Toplayıcılık) başlayan ve bu 
dönemde yaşanılan yerde kaynak tüketimi, yetersizliğinde de nüfusun yeni alanlara göçü şeklinde başlamıştır. 
Neolitik Döneme (MÖ 10 binlere) kadar insan avcı ve toplayıcı olarak yaşamış, geçimlik tarım; üretim tüketim 
yeterliliği, yerleşik düzende tohum, fide, fidan kullanılmaya başlanılması şeklinde gerçekleşmiştir. MÖ 10-7 
bin arası, insanın ilk defa yerleşik yaşama geçerek tarım yapmaya ve hayvan yetiştirmeye başladığı ve tarım 
devriminin yaşandığı bir süreçtir. Bu dönemde çiftçi, tarım işletmesi sahibi, tarımsal faaliyet; mal sahibi, ki-
racı, yarıcı veya ortakçı olarak yapılmıştır. Tarımın ticari kimlik kazanmasıyla üretim fazlaları, pazara dönük 
üretim biçiminin yaygınlaşması, sanayii tarım ilişkisi ve gelişim başlangıcı ve nihayetinde endüstriyel tarım 
ile de artan uzmanlaşma, yığın üretim ve entegre işletmeler/entagrasyon yaygınlığı ortaya çıkarak, tarım-çevre 
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ilişkileri sorunsalı ortaya çıkmıştır. Günümüzde tarım tüm ülkeler için önemlidir ve korunmaktadır. Türkiye’de 
tarımın ekonomiye nüfus, işgücü ve istihdam (2017 yılında nüfusun %20’si), beslenme, tarımsal ürünlerin 
yurtiçi tüketimi, tarımsal üretim ve üretimin çeşitliliği, tarımın sanayideki yeri (Sanayiye hammadde temini, 
sanayi ürünlerinin tarım sektöründe tüketilmesi),(Tarım ürünlerinin %25’i gıda sektöründe değerlendiriliyor ), 
milli gelir (2014 %8,3) ve ödemeler dengesi (Tarım ve Gıda (+) etkide bulunmaktadır) yoluyla katkısı olmak-
tadır. Günümü tarım işletmelerinin faaliyet süreci içinde ekonomik, çevresel, sosyal boyutları bulunmaktadır 
ve bütün unsurların birleştiği tek alan “sürdürülebilir gelişim”dir. Tüm işletmelerde olduğu gibi tarım işlet-
melerinin de de temel fonksiyonları; yönetim, organizasyon, üretim, finans, pazarlama, personel, muhasebe, 
araştırma ve geliştirme şeklinde sıralayabiliriz. Faaliyetlerin ne, nasıl, ne zaman, niçin, nerede ve kim tarafın-
dan yapılacağı planlama ile olmaktadır. Tarım işletmeleri üretim sürecinde karlılık ve masraf minimizasyonu 
ilkelerine uygun faaliyette bulunmaya çalışarak ekonomik yönetim planlaması yaparken, pazarlama ile ilgili 
olarak değer zincirinde yer alan katma değerden payını artırmayı hedeflemektedir.  Özellikle pazarlama yö-
netimi süreci içinde üretim anlayışından, ürün-satış-pazarlama ve nihayetinde toplumsal pazarlama anlayışına 
doğru gidilerek sürdürülebilir yönetim temellerinin sağlam atılmaya çalışılmıştır. Gelişen piyasa yapısı içinde 
üretim artışı teknolojik gelişme, nüfus artışı ve tüketici bilinci, eğitim ve bilgi düzeyi artışı, gelir artışı, pazar 
yapısındaki gelişmeler, sosyal, kültürel ve politik koşullardaki değişimler tarımsal pazarlama yönetimine et-
kide bulunmaktadır. Değişen dünya konjöktörü içinde bu süreç dinamik yapısını korumaya devam edecektir. 
Sonuç: Tarım stratejik bir sektördür ve tarımsal ürünler vazgeçilemez ürünlerdir. Tarımsal işletmelerin üre-
tim sürecinde iç ve dış faktörlerle belli ölçülerde yani kontrol edilmesi sınırlı olan durumlarda riskli üretim 
faaliyetini ekonomik ve pazar yönleriyle yönetimi sürdürülmektedir. Yani işletmelerin kendi iç dinamikleri 
kadar dışsal etkenlerin de yönetim üzerine etkilerini düzenleyici veya kontrol edici önlemler almaları ge-
reklidir. Özellikle makro bazda tarım işletmelerinin pazarlama açısından gelişme sağlaması amacıyla, üretici 
örgütlenmesinin teşvik edilmesi, pazarlama fonksiyonlarının iyileştirilmesi, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, 
pazarlamada yer alan kurumların altyapılarının iyileştirilmesi, üretimin disipline edilmesi, örneğin kayıtlı girdi 
kullanımının sağlanması, gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanması, yerel ürünlerde Coğrafi İşaret tescili ve 
markalaşmanın teşvik edilmesi gibi önlemler alınması gerekmektedir. 
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ÖRNEKLEME ÖNCESİ SÜREÇ VE PRATİK PAZARLAMA ARAŞTIRMA TASARIMI 

Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Pazarlama araştırmalarıyla ilgilenecek araştırmacının karşısında, yapmayı planladığı araştırma-
nın içereceği toplam hatanın düşürülme veya araştırma sonuçlarının doğruluğunun yükseltilmesi adeta temel 
sorunsal alarak yer almaktadır. Dolayısıyla bilhassa günümüz pazarlama araştırmalarında bu sorunu odakla-
nan ve giderebilecek araştırmaların oluşturulması büyük gereklilik ve önem arz etmektedir. Bu zorunluluğun 
sağlanabilmesi de araştırmaların doğru ve etkin tasarımlarla kurgulanmasıyla mümkündür. Mevcut çalışma 
araştırma tasarımını bu kapsamda ve pratik boyutta ele almaya çalışmaktadır.  Böylelikle araştırma tasarımı 
esnası ve sonrasında verilecek tüm kararların daha doğru ve etkin sonuçlar içermesine katkıda bulunmak söz 
konusu olabilecektir. Amaç-Kapsam ve Sınırlıklar: Bilindiği üzere pazarlama araştırmalarında tasarım, elde 
edilmek istenen veriye ait mevcudiyet, eleman ve birim niteliği, yapı, tür, kapsam, zaman, miktar, erişim biçim 
ve güçlüğü gibi unsurlar temel alınmak kaydıyla,  3 ardışık süreç halinde gerçekleştirilir. Her biri kendi içinde 
farklı aşamalar barındıran ve birbirinin devamı niteliğinde olan bu süreçler,  pratik araştırma tasarımında aşa-
ğıdaki başlıklarda olmak üzere ifade edilebilmektedir;

1. Örnekleme Öncesi Süreç: Araştırma tasarımına pratik yaklaşımda toplam 6 farklı aşamayı bünyesinde ba-
rındırır.

2. Örnekleme Süreci: Genel tasarımlarda 7 aşamadan oluşan fakat pratik araştırma tasarımlarında 2 aşamanın 
belli bir değişimle ön sürece alınması sonucu, 5 farklı aşamadan oluşmaktadır.

3. Örnekleme Sonrası Süreç: Pratik tasarımın son süreci olan bu süreç kendi içinde son derece önem teşkil 
eden 3 farklı aşamayı barındırır.

Araştırma tasarımının doğru ve işlevsel yapıda oluşturulabilmesi, tasarımın teorik yapıya uygunluğunun yanı 
sıra, uygulanabilirliğin sağlanabilmesine dayanır. Bu sebeple mevcut çalışmada, araştırma tasarımına “Pratik 
Yaklaşım” kapsamında ve özellikle “Örnekleme Öncesi Süreç” çerçevesinde ele almaya çalışılmaktadır. Zira 
bu yaklaşımın araştırma tasarımlarının multi-disipliner bir yaklaşımla ele alınabilmesi açısından fayda sağla-
yabileceği kanısındayız. 

Genel olarak basitçe “ bir mecburi seçimler dizisi” olarak tanımlayabileceğimiz pratik araştırma tasarımını, 
odaklanılan amaç itibarıyla, araştırmacıya veya araştırmayı kullanacak olanlara; 

a) Araştırma ve örnekleme tasarımını oluşturmada kolaylık sağlamak,

b) Örnekleme sonucunda oluşacak toplam hata ve etkileri üzerindeki düşüncelerin yapılandırmasına yardım-
cı olmaktır.
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Yöntem: Araştırma Tasarımlarına Pratik Yaklaşımda Örnekleme Öncesi Süreç Ve İçerdiği Aşamalar: Pratik 
araştırma tasarımında örnekleme öncesi süreç, temel olarak altı aşamadan oluşmaktadır. Aşağıda bu sürecin 
her aşaması pratik tasarım açısından genel hatları ile ele almaya çalışacağız. 

1. AŞAMA: Araştırmanın Türünün Saptanması

Bu aşamada pazarlama ve pazar araştırmaları üç farklı grupta ele alınmaktadır.

a) Tanımlayıcı Araştırmalar

b) Bilgi Edinmeye Dayalı Keşfedici Araştırmalar 

c) Sebep-Sonuç İlişkisini Araştıran Analitik Araştırmalar

2. AŞAMA:  En Önemli Değişkenlerin Belirlenmesi

Değişkenlerin belirlenip seçilmesi ve bunların varyanslarının tahmini, pratik pazar araştırması tasarımının 
önemli bir ön çalışmasıdır. Uygulamaya bakıldığında yapılan araştırmaların birden çok amaca yönelik olduğu 
gözlenmektedir.

3. AŞAMA: Hedef Ana Kütlenin Tanımlanması

Araştırmacı tarafından kendisinden talep edilen veya üzerinde bilgi toplanacak grup, çalışmanın hedef ana 
kütlesini ifade eder. Ana ve nihayetinde çalışma ana kütlesi, bağımsız tekil elemanlardan ya da birden çok ele-
manın oluşturduğu eleman gruplarıyla ifade edile Teorinin test edilmesi veya izlenen yolun incelenmesi, hedef 
ana kütlenin tanımlanmasında önem taşır. Ana kütlenin zaman, coğrafi konum, yaş ve benzeri kriterlere göre 
tanımlanması uygulamada çok sık rastlanan özelliklerdir.  

4. AŞAMA: Alt Ana Kütleler Veya Özel Grupların Araştırma Modeli Açısından Önem Ve Gerekliliği-
nin Saptanması

Uygulamada, çoğunlukla araştırılan konunun ya da yapının daha detaylı analizi için, hedef ana kütlenin belirli 
bölümlerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. Alt grupların çalışma açısından önem arz ettiği araştırmalarda, 
uygun örnekleme yönteminin seçimi sağlanabilir.

5. AŞAMA: Verilerin Nasıl Toplanacağının Belirlenmesi

Bazı pazarlama ve Pazar araştırmaları ancak, bazı örnekleme yöntemleri ve buna dayalı olarak belirli veri 
toplama yöntemleri ile beraber gerçekleştirilebilir. 

6. AŞAMA: Araştırmanın Örnekleme Yöntemleri Açısından Uygunluğunun Belirlenmesi

Araştırma tasarımına uygun örnekleme yönteminin uygulanmasına ait karar, uygulamadaki genel eğilimin 
aksine bilinçli alınmalıdır. Örneklemenin temel gerekliliği, kaynakların sınırlı olduğunun unutulmamasıdır.
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Sonuç: Çalışma belirtildiği gibi, araştırma tasarımı hatayı azaltan doğruluğu yükseltmeye odaklanmalıdır. 
Buna pratik boyutta yaklaşmak mümkündür. Örneklem öncesi sürecin bu açıdan uygulanması gereklilik arz 
edecektir. 
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KUŞAKLAR ARASI İLETİŞİMİN TARAFTAR SADAKATİNE ETKİSİ

Tuğba KILIÇER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Tokat / Türkiye

(Bu Çalışma Bilim Kurulu Tarafından Sözel Birinci Seçilmiştir) 

Öz: Giriş: Kuşaklar arası etki, temeli sosyalleşme sürecine dayanan bilginin, değerlerin, tutumların, inançla-
rın, tercihlerin, becerilerin, davranış kalıplarının, geleneklerin ve ritüellerin aile içerisinde bir kuşaktan diğer 
kuşağa aktarıldığı süreçtir. Yaşam boyu devam eden sosyalleşme sürecinin en önemli aşamaları çocukluk ve 
ergenlik dönemleridir. Bu dönemlerde birey bulunduğu yaşlarda yararlanabileceği kazanımların yanı sıra ile-
riki yaşamında yararlanabileceği kazanımlar elde etmektedir. Ebeveynler ve diğer aile üyeleri çocuğun bu ka-
zanımları elde etmesine yardımcı olan önemli sosyalleşme aktörleridir (Moore, Wilkie ve Lutz, 2002: 17; Cai, 
Zhao ve He, 2015: 554). Ebeveyn ile çocuklar arasındaki kuşaklar arası etkileşim farklı biçimlerde meydana 
gelmektedir. Ebeveynler rol model olarak, sözlü iletişim kurarak, çocuğun davranışlarını pekiştirerek, onlarla 
alışveriş deneyimleri yaşayarak etkileşim kurmaktadırlar. Bu etkileşim anlarının konusu ürünler, markalar, ter-
cihler, deneyimler olabilmektedir. Yabancı yazında kuşaklar arası iletişim konusunda yapılan çalışmalar ebe-
veynlerin sosyalleşme sürecinde marka tercihlerini, markalara duydukları güveni, kaliteyle ilişkin tutumları ve 
markalara olan bağlılıklarını çocuklarına aktardıklarını işaret etmektedir (Reale ve Castilhos, 2015: 399). Yerli 
yazında ise bu ilişkiyi ele alınan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda, kuşaklar arası iletişim marka 
sadakati ilişkisinin incelenmesi, sadakati açıklayan nedenlerinin daha iyi anlaşılması adına yazına katkı sağla-
yacaktır. Amaç: Araştırmanın amacı, kuşaklar arası iletişimin genç tüketicilerin markaya duydukları güven ve 
algıladıkları kalite aracılığıyla marka sadakatleri üzerine etkisini belirlemektir. Kuşaklar arası iletişim sohbet-
lerinin konusu herhangi bir ürün kategorisindeki bir marka olabileceği gibi hizmetler, deneyimler, takımlar da 
birer marka olarak bu sohbetlerin konusunu oluşturabilmektedir. Bu doğrultuda gençlerin babalarıyla kurduk-
ları iletişimin taraftarı oldukları takımlarına duydukları güven ve algıladıkları kalite aracılığıyla taraftar sada-
kati üzerindeki etkisi incelenmiştir. Kapsam: Araştırmanın evrenini Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde öğrenim 
gören üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada zaman, maliyet sınırlılıkları nedeniyle örneklem se-
çimi yoluna gidilmiştir. Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde öğrenim gören 
370 öğrenciye kolayda örneklem tekniğiyle ulaşılmıştır. Araştırmanın saha çalışması 2018 yılı Ocak ayında 
yapılmıştır. Sınırlılıklar: Araştırma zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle İşletme Bölümü öğrencileri ile sı-
nırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırma nedensel modele göre desenlenmiştir. Veri toplama aracı iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde likert tipinde 15 ifade yer almaktadır. Kuşaklar arası iletişim, markaya güven, 
algılanan kalite ile ifadeler Cai vd.’nin (2015), taraftar sadakati ile ilgili ifadeler ise Maderer vd.’nin (2016) 
ve Kaynak vd.’nin (2008) çalışmalarından yararlanılarak geliştirilmiştir. İkinci bölümünde ise katılımcıların 
demografik özelliklerine yönelik altı kapalı uçlu soruya yer verilmiştir. Araştırmada veriler SPSS ve LISREL 
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programları ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde öncelikle ölçme araçlarının yapı geçerliliğine açıklayıcı 
faktör analizi ile bakılmıştır. Daha sonra alanyazın doğrultusunda ilgili değişkenlerin birbirleriyle ilişkisi açı-
sından yapısal bir model oluşturulmuştur. Son olarak oluşturulan yapısal modeldeki kuşaklar arası iletişim ile 
markaya güven, algılanan kalite ve marka sadakati arasındaki ilişki yapısal eşitlik modeli kullanılarak değer-
lendirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların % 52,7’si kadın,  % 47,3 erkektir. En fazla taraftarı oldukları takımlar 
Galatasaray (%38,6), Fenerbahçe (%35,9), Beşiktaş (%20,3) olarak sıralanmaktadır. Faktör analizi sonuçlarına 
göre; kuşaklar arası iletişimin kuşaklar arası tavsiye ve kuşaklar arası sohbet olmak üzere iki boyutu bulun-
maktadır. Bu iki boyuttaki ifadelerin faktör yük değerleri .83 ile .93 arasındadır ve açıkladığı varyans %84’dür. 
Ayrıca ifadelerin iç tutarlılık katsayıları sırasıyla α=.86 ve α=.90’dır. Algılanan kalite, markaya güven ve ta-
raftar sadakati değişkenlerinin ise tek faktör altında toplandıkları görülmektedir. Üç değişkendeki ifadelerin 
faktör yük değerleri .73 ile .91 arasındadır ve açıkladıkları varyans sırayla %65, %79 ve %82’dir. Ayrıca tüm 
ölçeklerdeki ifadelerin iç tutarlılık katsayısı sırasıyla α=.86, α=.73 ve α=.86’dır. Yapısal modele ilişkin uyum 
iyiliği değerleri açısından yapısal modelin iyi uyum sergilediği bulunmuştur. Buna göre χ2 değerinin anlamlı 
olmasına karşın (χ2= 228,12; df=83; p<.05) χ2/df=2,746 değerinin mükemmel olarak ifade edilen (Kline, 2005) 
aralıktadır. Ayrıca modele ilişkin RMSEA=0.069, SRMR=0.067, GFI=0.92 ve AGFI=0.89 uyum indeksleri 
iyi uyum (Steiger, 2007; Hu ve Bentler, 1999; Sümer, 2000); aralığında CFI=0.98, NFI=0.97 ve NNFI=0.97 
uyum indeksleri ise mükemmel olarak ifade edilen (Tabachnick ve Fidell, 2001) aralıktadır. Sonuç: Araştırma 
sonucunda gözlenen değişkenlere ilişkin yol katsayılarına göre kuşaklar arası sohbetin algılanan kaliteyi ve 
algılanan kalitenin ise taraftar sadakatini açıklamada önemli bir etki oluşturduğu görülmüştür. Kuşaklar arası 
tavsiyenin marka güvenine güçlü etki oluşturmasına rağmen, kuşaklar arası tavsiyenin algılanan kaliteyi ve 
marka güveninin taraftar sadakatini açıklamada oldukça zayıf bir etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca yapısal 
eşitliklere ilişkin hata varyansları incelendiğinde; markaya güvenin ve algılanan kalitenin önemli ölçüde ku-
şaklar arası tavsiye ve kuşaklar arası sohbet ile açıklandığı görülmektedir. Buna karşın taraftar sadakatinin 
sınırlı bir düzeyde markaya güven ve algılanan kalite ile açıklandığı; kuşaklar arası sohbet ve kuşaklar arası 
tavsiye ile düşük düzeyde açıklandığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ışığında genç tüketicilerin taraftar 
sadakatlerinde kuşaklar arası iletişiminin dolaylı etkisinin olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Kuşaklar Arası İletişim, Algılanan Kalite, Güven, Taraftar Sadakati, Genç Tüketiciler
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ÇİN’İN EKONOMİK BÜYÜMESİ VE YENİ İPEK YOLU PROJESİ

Prof. Dr.Giray Saynur DERMAN

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sakarya / Türkiye

Öz: Giriş: 21.yüzyılın ilk çeyreğini geride bıraktığımız şu dönemde küreselleşme, çağımızın en popüler ve 
uluslararası ilişkilerin en önemli konuları arasına girmeyi başlamıştır. ABD’nin dünya literatürüne eklediği bir 
kavram olan küreselleşme iletişim araçları ve hızlı ulaşım ile bu devletin güdümü altından çıkmış ve dünyaya 
mal olmuş bir kavram haline gelmiştir. Küreselleşmenin yayılmasının etkeni olarak gösterdiğimiz hızlı ulaşım 
araçları, uluslararası ticareti canlandırmış ve gelişmiştir. Bu bağlamda baktığımızda büyük ekonomiler üret-
tiği ihraç mallarını dünyanın en ücra köşesine rahatlıkla gönderebilmektedir. SSCB’nin dağılması ve Soğuk 
Savaşın bitmesi ile birlikte ABD siyasal, askeri ve en önemlisi ekonomik olarak tek hegemon kalmıştır. Bu 
dönemde küreselleşme etkisini kullanarak gücünü hâkim kılmak için çaba göstermiş fakat 1980’li yıllardan 
itibaren kapalı ekonomiyi bırakıp serbest piyasa ekonomisine geçiş yapan Çin Halk Cumhuriyeti bu etkiyi kır-
mıştır. Büyük bir ekonomik kalkınma yaşayan ve pazar ekonomisine uyum sürecini atlattıktan sonra ekonomik 
gelişme ile kendisine yeni pazarlar bulmak isteyen Çin bu kapsamda yeni yeni projeler geliştirmektedir. Bu 
projelerden en ünlüsü Modern İpek Yolu Projesi Çin’in istediği amaçlara gidebilmesi için önemli basamaktır. 
Tarihte İpek Yolu denilince anımsadığımız kavramlar büyük kervanlar, kervanlar ile birlikte bu yollar üzerin-
de kurulan büyük şehirler ve şehirler ile birlikte yükselen büyük devletler ve imparatorluklar olmuştur. İpek 
Yolu’nun tarihte bu kadar önemli olmasının sebebi güzergâhının sadece ticaret yolu değil aynı zamanda bu ge-
lişmiş ticaret yolu üzerinde kurulan önemli medeniyetlerdir, bir anlamda İpek Yolu güzergahı bilgi üretim mer-
kezi kültürel paylaşım, bilgi ve teknolojinin dünya ile entegrasyonu gibi faaliyetler için hayati etkileşim alanı 
olmuştur. Tarihi ipek yolu denildiğinde Çin’in Xian şehrinden başlayıp çeşitli kolları ile birlikte Avrupa’nın 
en uç noktası olan İngiltere’ye kadar uzanan, zamanın koşullarına bakacak olursak dünyayı baştanbaşa saran 
ticaret yoludur. Bu önemli ticaret yolunun ipek ismi ile anılmasını nedeni ise Çin’de üretilen değerli tekstil 
maddesi olan ipek kozasının Avrupa’ya taşınmasıyla bu isme nazire yapılmasıdır. İpek Yolu 16. Yüzyıldan 
sonra dünya üzerinde ticaret yollarının değişmesi ile birlikte önemini yitirmeye başlamış, 20. Yüzyıla gelindi-
ğinde soğuk savaşın başlaması ve SSCB’nin kapalı ekonomiyi benimsemesi, ipek yolu üzerinde hareketliliğin 
tamamen bitmesine neden olmuştur. Fakat soğuk savaşın bitmesi ve SSCB’nin dağılması ile birlikte bölgede 
yeni bağımsız devletler kurulmuştur. Bu devletlerin zengin doğal kaynaklarını dışarıya pazarlamak istemesi 
ve uluslararası ekonomik düzene entegre olma çabaları İpek Yolu kavramını tekrardan gündeme getirmiştir. 
Bu konuda çeşitli girişimler olsa da asıl kırılma noktası devasa bir ekonomik büyüklüğe kavuşan Çin’in 2013 
yılında “Bir Kuşak Bir Yol” projesini duyurması ile birlikte olmuştur. Proje ile birlikte dünya tarihinde eşi çok 
az rastlanabilecek bir ekonomik entegrasyon hamlesi gelmiştir. Ayrıca proje güzergâhı üzerinde bulunan dev-
letlerin hem kaynak zenginlikleri hem de ekonomik büyüme trendleri projeyi değerli hale getirmiştir. Çin’in 
“Bir Kuşak Bir Yol” projesi ile güçlü bir şekilde büyüyen ekonomisini güvenli bir ticaret yolu ile desteklemek 
istemektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı Çin’in bu hedefi doğrultusunda attığı adımları ve politikaları in-
celemektir. Bu çalışmanın diğer bir önemi projenin kilit devletleri olan Türki Cumhuriyetler ve Türkiye’nin 
de “Yeni İpek Yolu” bu projesinde yer almasıdır. Yöntem: Araştırmada verilerin çözümü ve yorumlanması, 
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Çin’in enerji ve ekonomi alanındaki verilerinden yola çıkılarak ve aynı zamanda tarihsel ve politik süreçler 
de göz önüne alınarak değerlendirilmelerde bulunulduğu için çalışmada nitel ve nicel veriler birlikte kulla-
nılmıştır. Analiz: Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, faktör analizinden yararlanılmıştır. Bulgular 
ve Sonuç: Araştırmanın birinci bölümü Çin’in ekonomik büyümesi ve enerji talebi, ikinci bölüm, Tarihi İpek 
Yolu ve yeniden canlandırma çabaları, üçüncü bölüm ise 2013 yılında duyurulan “Bir Kuşak Bir Yol” projesi 
incelenmiştir. İpek Yolunun canlandırılması için yapılan çalışmaların ve günümüz dünyasındaki yansımaları 
sayısal veriler, araştırma istatistikleri, akademik yayınlar ve raporlar üzerinden gerçekleşmiştir. Yenidünyanın 
yükselen gücü Çin, birçok alanda etkinliğini göstermeye başlamıştır. 80’li yıllarda reform hareketi ve serbest 
pazara açılma hamlesiyle önemli bir açılım başlatan Çin şu an dünyanın en büyük Pazar alanlarını oluşturmak-
tadır. Dünya’nın birçok 3. Dünya ülkesine yatırım faaliyeti gerçekleştiren Çin, bu ülkelerin gelişmelerine yar-
dımcı olmakta bir yandan da kendi ülkesinin Pazar alanını genişletmektedir. Reform hareketinin ilk yıllarında 
daha çok sanayi ürünleri ihraç eden Çin, ekonomik gelişme ile bilişim ihracına da başlamıştır. Ekonomisin 
devamlılığı için sürekli enerji akışı olması gereken Çin yumuşak güç unsurlarını devreye koyarak bunun de-
vamlılığını sağlamaktadır. Çatışmacı bir politika yerine işbirliğini temel alan anlayış hâkim sürmektedir. Bu 
süreçte en büyük rakibi olan ABD, Çin’in büyümesini arzulamamakta, bunun için karşı politikalar üretmeye 
amaçlamaktadır. Çin soğuk savaşın bitmesinden sonra gündeme gelen İpek Yolunun Canlandırma projelerinin 
birçoğunu takip etmiş, 2013 yılında kendi projesi olan Bir Kuşak Bir Yol projesini oluşturmuştur. 21.yüzyılın 
en büyük hamlesi olarak anılan Kuşak ve Yol projesi daha başlangıç aşamasında önemli mesafeler kat etmiştir. 
Proje tam anlamıyla bittiğinde Çin dünyanın en geniş lojistik ağına sahip olacak ve ekonomik büyümesi bu 
hızda devam etmesi halinde dünyanın en güçlü ekonomisi olması gayet muhtemel bir sonuçtur. Bu projede 
önemli yer tutan Türkiye ve Orta Asya’daki devletler gelişen ekonomileri için önemli bir fırsat olarak görmek-
te, Çin ile iş birliklerini geliştirmeye çalışmakta. Türkiye TRACECA projesi kapsamında başlayan alt yapı 
geliştirme faaliyetlerini, Bir Kuşak Bir Yol ile birleştirip devamlılığı getirmektedir.  Orta Asya, Afrika, Avust-
ralya, Avrupa gibi dört kıtayı kapsayan proje, ülkeler için önemli bir gelecek vadederken, aynı anda şüphe ve 
korku uyandırmaktadır. Artan Çin bağımlığını kendi ekonomilerini sekteye uğratacağını ve Çin’in ekonomik 
emperyalizmine uğrayacaklarını düşünen ülkelere Çin, ülkelerin öncelikle kendi milli çıkarlarını korumalarını 
gerektiğini ve bu konuda hassas davranacağını belirtmektedir. Eleştirisi olmakla beraber, 21.yüzyıl Çin için 
parlak bir gelecek getireceği görülmektedir. Birçok veri dikkate alındığında Çin Rüyası çok uzak olmayan bir 
tarihte dünyanın ve Türkiye’nin en önemli kavramı arasına girecektir.

Anahtar Kelimeler: Çin Ekonomisi, Yeni İpek Yolu, Enerji Talebi, TRACECA, OBOR
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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN ENFLASYON HEDEFLEMESİ BAŞARISININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİLİ ÜLKE KARŞILAŞTIRMASI: LINEER MODELLEME

Nur DİLBAZ ALACAHAN1,  Yağmur AKARSU2

1-2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Banka ve Finans Bölümü, 
Çanakkale / Türkiye

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gökçeada Meslek Yüksek Okulu, Yönetim ve Organizasyon  
Bölümü, Çanakkale / Türkiye

Öz: Giriş: Aktivist politikaların ekonomi üzerinde etkilerinin uzun ve değişken bir süreyi gerektirmesi işsiz-
lik ve enflasyon arasındaki trade off’un uzun dönemde olmaması zaman tutarsızlığı problemi ve enflasyonun 
maliyetleri nedeniyle kurala bağlı politikaların tercih edilmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle alternatif para 
stratejileri gündeme gelmiştir. Bunlar, döviz kuru hedeflemesi, parasal hedefleme ve enflasyon hedeflemesidir.  
Döviz kuru hedeflemesi ve parasal hedeflemenin dezavantajlarının olması, fiyat istikrarını sağlamada yetersiz 
oluşu enflasyon hedeflemesini ön plana getirmiştir. Her ne kadar enflasyon hedeflemesinin zayıf yanları olsa 
da diğer para rejimlerine nazaran fiyat istikrarını sağlamada daha etkili olduğu görülmektedir. Enflasyon he-
deflemesi stratejisi, belirlenmiş bir enflasyon oranı için belirli bir dönemde gerçekleştirilmek üzere resmi bir 
hedef ya da hedef aralığının ilan edilmesidir. 1990’lardan sonra hem fiyat istikrarını sağlamak hem de enflas-
yonla mücadele etmek için gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulamaya konan enflasyon hedeflemesi, 
ülkelerde para politikasının güvenilirliğini artırarak kararlılığın sağlanmasında etkili olmuştur. 1990 yılında ilk 
kez Yeni Zelanda’da uygulanmaya başlanılan enflasyon hedeflemesinde, enflasyonu etkileyebilecek her türlü 
değişken dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Enflasyon hedeflemesi, ülkelerin enflasyon oranlarını en düşük 
düzeye çekebilmek için neyin nasıl yapılacağını ifade etmektedir. 2018 yılı itibari ile açık ve örtük enflasyon 
hedeflemesi rejimi uygulayan ülkelerin sayısı 66’dır. Günümüzde, ülkeler arası mal ve hizmet alımının art-
ması üzerine dış ticaret olumlu etkilenmiş bu da yerel fiyatların kur hareketlerine bağımlılığını artırmıştır. Bu 
durumda fiyat istikrarının sağlanması açısından kur değişimlerinin daha dikkatli ve sürekli takip edilmesini ge-
rektirmektedir. Amaç: Bu çalışma, seçili gelişmekte olan ülkelerin enflasyon hedeflemesi uygulamasının per-
formanslarını ölçmek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Araştırmada, enflasyon hedeflemesinin, döviz kuru üze-
rindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada yer alan seçili ülkeler; Türkiye, Brezilya, Endonezya ve Meksika’dır. 
Sınırlılıklar: Türkiye, Brezilya, Meksika ve Endonezya gelişmekte olan 4 ülkenin tüketici fiyat endeksi ve 
milli para birimi cinsi üzerinden dolar başına aylık ortalama değer olmak üzere döviz kuru ile derlenen, 1989 – 
2017 yıllarını kapsayacak şekilde oluşturulan veri seti kullanılmıştır. Bu veri setinde tüketici fiyat endeksi üze-
rinde Amerikan doları üzerinden kur değişimlerinin etkisi incelenmiştir. Modelin spesifikasyonunda bağımlı 
değişken tüketici fiyat endeksi ve bağımsız değişken döviz kuru olarak belirlenmiştir. Tüketici fiyat indeksi 
2010 yılı 100 kabul edilerek düzenlenmiş ve enflasyon ölçüsü olarak modele dahil edilmiştir. Yöntem: 4 ülke 
için modellerin spesifikasyonu için yapılan karşılaştırmalar sonucunda değişkenler arasındaki ilişkiyi açıkla-
mak için iki aşamalı olağan en küçük kareler metodu seçilmiştir. Tüm model spesifikasyonlarında bağımsız 
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değişken döviz kurudur, bağımlı değişkenler üzerine regres edilmiştir. Bulgular: Tüm parametre tahminleri 
pozitif yönlüdür. Tüketici fiyat endeksi ve döviz kuru arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Türkiye için döviz 
kurundaki 1 Lira (TRY) artış, tüketici fiyatları endeksinde 52.51 puan artışa sebep olmaktadır. Brezilya için 
döviz kurundaki 1 Real (BRL) artış, tüketici fiyatları endeksinde 38.75 puan artışa sebep olmaktadır. Meksi-
ka için döviz kurundaki 1 Peso (MXN) artış, tüketici fiyatları endeksinde 7.23 puan artışa sebep olmaktadır. 
Endonezya için döviz kurundaki 1 Rupiya (IDR) artış, tüketici fiyatları endeksinde 0.0087 puan artışa sebep 
olmaktadır. Sonuç: Gelişmekte olan ülkelerde enflasyon hedeflemesinin başarısının değerlendirildiği çalışma-
da, enflasyon oranının artmaması beklenir bu sayede hedeflenen enflasyon oranını yakalama şansı artar. Seçili 
ülkeler arasında enflasyon hedeflemesinde en başarılı olan ülke döviz kurundaki bir birimlik artışa tüketici 
fiyat endeksinde 0.0087 puan artış olmasından dolayı Endonezya olarak ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gelişmekte Olan Ülkeler, Enflasyon Hedeflemesi, Döviz kuru, Tüketici Fiyat Endeksi
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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ’NİN EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ: GÖKÇEADA ÖRNEĞİ

Yağmur AKARSU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gökçeada Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon  
Bölümü, Çanakkale / Türkiye

Öz: Giriş: Ülkelerin ihtiyaç duyduğu kalifiyeli eleman yetiştirilmesinde ve bilginin üretilip gelecek nesillere 
aktarılmasında öncü olan üniversiteler, kültürel etkinliklerin artmasına olanak sağlamasının yanı sıra konut, 
sağlık, iletişim ve taşımacılıkta da bölgeye katkı sağlamaktadır. Üniversitede eğitim-öğretim gören öğrenci-
ler elde ettikleri gelirlerin çok önemli bir kısmını eğitim gördükleri yerde harcamaktadırlar. Türkiye’de fa-
külteler, uygulamalı bilimler yüksekokulları ve meslek yüksekokulları ile bunlara bağlı olarak açılan bölüm 
ve programların sayıları her geçen dönemde artmaktadır. 2000’li yıllardan sonra sayıları artmaya başlayan 
üniversiteler, nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla çalışmalarına devam etmektedirler.  Fakülteler ve meslek 
yüksekokulları sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmenin yanı sıra ülkelerin makroekonomik göstergelerinde 
iyileşmelere katkı sağlarlar. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından değerlendirildiğinde, üniversitele-
rin bulundukları yere olan ekonomik, sosyal ve kültürel katkıları ülkeye hareketlilik ve canlılık sağlamaktadır. 
Üniversiteler eğitim-öğretim amaçlarının dışında sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan da birçok etkiye sahip 
olan kurumlardır. Üniversitelerin bulundukları yere olan ekonomik katkısı her geçen yıl artmakta ve bu durum 
da üniversitelerin önemini göstermektedir. Üniversiteler eğitim-öğretim dışında ciddi anlamda harcama ve 
istihdama katkı sağlamaktadır. Yaşam standartlarının yükselmesi ve toplum refahının artmasına da katkı sağ-
layan üniversiteler, ekonomik kalkınmayı teşvik etmektedirler. Üniversitelerin kuruldukları yere olan katkıları 
doğrudan ve dolaylı katkılar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Üniversitelerin kuruldukları yere olan doğrudan 
katkıları, üniversitelerin istihdam sağlaması olarak benimsenirken; üniversite çalışanlarının ve eğitim gören 
öğrencilerin mal ve hizmet talebinde bulunmaları ise dolaylı katkı olarak gözlemlenmektedir. Üniversitelerin 
kuruldukları yere olan ekonomik katkılarının yanı sıra bölgelerarası farklılaşmanın azaltılacağı, eğitim-kültür 
seviyesinin yükseltileceği düşüncesinin bulunması da üniversitelerin sosyal katkısını gözler önüne sermekte-
dir. Amaç: Bu çalışma, fakülte ve meslek yüksekokullarının bulundukları çevreyi ekonomik ve sosyal bakım-
dan nasıl etkilediklerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda 
okuyan öğrencilere yönelik bir araştırma yapılıp sonuçları doğrultusunda bulundukları yere katkısı ortaya 
konulmuştur. Kapsam: Örneklemde yer alacak öğrenci sayıları tabakalandırılmış örnekleme metodu ile okul 
ve bölüm öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Bu çalışmada 277 öğrenci örneklem 
olarak kullanılmıştır. Sınırlılıklar: Bu araştırmanın örneklemini Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
ve Gökçeada Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Yöntem: Çalışmada kullanılmak 
amacıyla 31 soru oluşturulmuş olup verilerin analiz edilmesinde SPSS istatistiki paket programından faydala-
nılmıştır.   Bulgular: Araştırma bulguları arasında, Gökçeada’da eğitim gören öğrencilerin %94’ünün Gökçe-
ada dışından geldiği saptanmıştır. Öğrencilerin tüm giderleri hesaba katıldığında aylık öğrenci başına toplam 
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harcama gideri Gökçeada MYO için 1250.72 TL, Gökçeada UBYO için 1148.57 TL olarak bulunmuştur. Aylık 
giderler harcamalarını cinsiyet açısından değerlendirildiğinde bayanların aylık harcaması 1156.08 TL olurken, 
erkek öğrencilerin aylık harcaması 1303.88 TL olarak bulunmuştur. Gider kalemleri arasında en yüksek payı 
%34 ile barınma giderleri almaktadır. Barınma giderlerinden sonra ikinci sırayı %15’lik payla evde tüketim 
alırken bu sırayı %10’luk pay ile ısınma giderleri almaktadır. Ayrıca öğrencilerin Gökçeada’yı seçmelerindeki 
en büyük etkenin okulun puanı olduğu bulgular arasındadır.  Gökçeada’da devlet yurdunda kalan öğrencilerin 
aylık barınma giderleri 263.69 TL olurken, özel yurtta kalıyorsa 700 TL, kendi evindeyse 281.25 TL, harca-
ması olmaktadır. Öğrenci eğer eşyalı kiralık evde kalıyorsa 570.20 TL, eşyasız kiralık evde kalıyorsa 590.74 
TL barınma gideri mevcuttur. Sonuç: Gökçeada UBYO ve Gökçeada MYO öğrencilerinin Gökçeada’ya 2017-
2018 eğitim-öğretim yılında yaptığı ekonomik etkiyi bulmak amacıyla yapılan bu araştırmada, Gökçeada’da 
eğitim gören öğrencilerin Gökçeada’daki yiyecek içecek fiyatlarını, barınma ve öğrenci maliyetlerini pahalı 
bulduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Ekonomik Kalkınma, Eğitim, Gökçeada
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TÜRKİYE’DE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ HİPOTEZİNİN TESTİ 

Umut AKDUĞAN1, Seyhun DOĞAN2

1Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü, Edirne / Türkiye

2İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Uluslararası iktisatta genel kabul gören ve döviz kurlarındaki değişimleri açıklamada kullanılan 
Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) yaklaşımı; iki ülkenin genel fiyat seviyesiyle nominal döviz kuru arasında 
bir ilişki olduğunu varsaymış ve söz konusu iki ülke genel fiyat seviyesi oranının denge döviz kurunu temsil 
ettiği yönündeki temel düşünceden hareket etmiştir. Buna göre, döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ülkele-
rarası fiyat farklılıklarını telafi edecek şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında SAGP hipotezinin 
temelinde; belirli varsayımlar altında homojen malların farklı piyasalardaki fiyatının aynı olduğunu ifade eden 
Tek Fiyat Kanunu’nun uluslararası piyasalara uygulanması yer almaktadır. SAGP, mutlak ve nispi olarak iki 
şekilde tanımlanmaktadır. Buna göre; (1) mutlak SAGP, denge döviz kurunun iki farklı ülkedeki fiyatlar ora-
nına eşit olduğunu; (2) nispi SAGP ise, denge döviz kurunun fiyat değişim oranlarındaki farklılıklar tarafından 
belirlendiğini ifade etmektedir. Yani nispi SAGP, mutlak SAGP’deki kur ve fiyat değerlerinin değişim oranına 
eşit olmaktadır. Mutlak SAGP yaklaşımı; tek fiyat kanunu ile ilişkili olarak bir malın fiyatının dünya genelinde 
eşit olması (bir ulusal paranın aynı satın alma gücüne sahip olması) gerektiğini ifade etmektedir. Ancak, bu 
gerçekçi bir durum olarak kabul edilmemekte ve mutlak SAGP yaklaşımının çoğu zaman yanıltıcı sonuçlar 
verdiği ortaya konulmaktadır. Ayrıca, uzun vadede ve yüksek enflasyon durumunda SAGP hipotezinin, döviz 
kurlarını daha etkin bir biçimde belirlediği yönünde görüş birliğine varılmıştır. Ancak konuyla ilgili bazı am-
pirik çalışmalar, dış şoklar nedeniyle SAGP’den sapmaların sıklıkla gözlendiğini ortaya koymaktadır. Uzun 
dönemde döviz kurunu açıklamaya yönelik olan SAGP yaklaşımı kapsamında, belirlenmiş olan döviz kurunda 
ortaya çıkacak sapmaların da uzun vadede kendiliğinden düzeleceği tahmin edilmektedir. Bu sapmalar sonu-
cunda karşılaşılacak cari işlemler dengesizliğinde, söz konusu ülkede dalgalı döviz kuru rejiminin uygulan-
ması durumunda, döviz kurları karşılaşılan bu problemi ortadan kaldıracak şekilde değişim gösterecektir. Son 
dönemde yapılan ampirik çalışmaların çoğunda, reel döviz kurunun durağanlığının sınanması yaklaşımının 
kullanıldığı görülmektedir. Bu noktada, birim kökün varlığının test edildiği regresyon modelinde tanımla-
ma hatasının yapılmaması ve serideki muhtemel yapısal kırılmaların göz önüne alınması gerektiği üzerinde 
önemle durulmaktadır. Dolayısıyla, reel döviz kurunun belirli bir ortalamada dalgalanması ve uzun dönem 
denge değerine yakınsaması, yani durağan olması durumunda SAGP’nin geçerli olduğu ifade edilmektedir. 
Bu durumda nispi fiyatlardaki değişiklikler nominal döviz kurundaki değişimler ile dengelenecektir. Amaç: 
Bu çalışmada; Türkiye’de reel döviz kurlarının durağanlığının sınanması, bu yolla da SAGP hipotezinin test 
edilmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Çalışma; 2003/01-2018/03 dönemini kapsamaktadır ve söz konusu döneme 
ilişkin TCMB’nin yayınladığı TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (2003=100) serisi aylık bazda 
kullanılmıştır. Sınırlılıklar: Çalışmada uygulanan yöntem ve kullanılan testler kapsamında seride en fazla 
iki yapısal kırılmanın olduğu varsayılmaktadır. Yöntem: Çalışmada SAGP’nin test edilmesinde yapısal kı-
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rılmanın dikkate alınmadığı geleneksel birim kök testlerinden ADF, PP ve Ng-Perron Birim Kök Testlerinin 
yanında, yapısal kırılmaların dikkate alındığı Zivot-Andrews Birim Kök Testi ve Lee-Strazicich Bir Kırılmalı 
ve İki Kırılmalı LM Birim Kök Testleri kullanılmıştır. Bulgular: Hem yapısal kırılmaların dikkate alınmadığı 
birim kök testlerinde, hem de kırılmalı birim kök testlerinde reel döviz kuru serisinin incelenen dönemde birim 
köklü olduğu, yani durağan olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuç: Türkiye’de incelenen dönemde SAGP 
hipotezinin geçerli olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla reel döviz kurunda görülen yapısal değişimler, 
ekonomide meydana gelen dalgalanmaların ve ortaya çıkan risklerin döviz kurunda önemli değişikliklere yol 
açabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Satın Alma Gücü Paritesi, Reel Döviz Kuru, Birim Kök Testleri
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TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ BORÇ STOKU VE FAİZ DIŞI BÜTÇE DENGESİ KAPSAMINDA 
MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Umut AKDUĞAN1, Seyhun DOĞAN2

1Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü, Edirne / Türkiye

2İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Mali sürdürülebilirliğin teorik temeli hükümetin bütçe kısıtına dayanmaktadır. Kamu borcunun 
faiz oranından daha yüksek bir oranda büyümediği varsayımı altında dönemlerarası bütçe kısıtı, kamu borç 
stokunun piyasa değeri ile gelecekteki faiz dışı bütçe fazlaları toplamının indirgenmiş değeri arasındaki ilişkiyi 
ifade etmektedir. Bu koşulun geçerli olması durumunda, uygulanan maliye politikasının sürdürülebilir olduğu 
öngörülmektedir. Konuyla ilgili ampirik çalışmalarda ise, dönemlerarası bütçe kısıtı test edilebilir bir forma 
dönüştürülerek, mali sürdürülebilirlik hipotezi farklı yaklaşımlarla incelenmiştir. Konuyla ilgili ilk çalışmalar-
dan birini gerçekleştiren Hamilton ve Flavin (1986), faiz dışı bütçe açığının durağan olmasını mali sürdürüle-
bilirlik için yeterli bir koşul olarak tanımlamışlardır. Wilcox (1989) ise, sürdürülebilir bir maliye politikasının 
koşulunu, faiz oranının değişmesine izin veren bir zaman diliminde kamu borcunun indirgenmiş değerinin 
sıfıra eşit olması şeklinde açıklamıştır. Sonrasında, gelir ve harcama arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin ince-
lenmesinin, Hamilton ve Flavin’in faiz dışı bütçe dengesinin durağanlığının sınanmasına dayanan yöntemine 
eşdeğer olduğu ifade edilmiştir. Buna dayanarak; Hakkio ve Rush (1991) ile Quintos (1995), faiz ödemelerini 
de kapsayan kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığını araştırarak, mali 
sürdürülebilirliği incelemişlerdir. Diğer taraftan, alternatif bir yöntem olarak Mac Donald (1992), kamu borcu 
ile faiz dışı bütçe dengesi değişkenlerine ilişkin serilerin durağan olmadığı durumda, bu iki değişken arasında-
ki eşbütünleşme ilişkisini araştırmıştır. Bu çalışmada da söz konusu yöntem izlenerek, mali sürdürülebilirliğin 
incelenmesinde faiz dışı bütçe dengesi ile kamu borç stoku arasındaki eşbütünleşme ilişkisi araştırılmıştır. 
Amaç: Çalışmada; Türkiye için mali sürdürülebilirliğin, faiz dışı bütçe dengesi ile kamu borç stoku arasındaki 
ilişkiden hareketle analizi amaçlanmıştır. Kapsam: Çalışmada; faiz dışı bütçe dengesinin GSYH’ya oranı ile 
kamu borç stokunun GSYH’ya oranı serilerine ilişkin 2004-2017 dönemini kapsayan üçer aylık veriler kulla-
nılmıştır. Sınırlılıklar: Analitik bütçe sınıflandırması nedeniyle genel yönetim bütçe istatistiklerinin yeniden 
düzenlenmesinden dolayı, istatistiki veriler 2004 yılından itibaren yayınlanmaktadır. Bu sebeple, 2004-2017 
dönemi kapsamında analiz yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın hipotezi, faiz dışı bütçe dengesi ile kamu borç sto-
ku kapsamında mali sürdürülebilirliğin analizidir. Bu çerçevede, hipotezin test edilmesi aşamasında öncelikle 
analize konu olan serilerin durağanlıkları ADF (Augmented Dickey Fuller) Birim Kök Testi ve PP (Phillips-
Perron) Birim Kök Testi ile incelenmiştir. Sonrasında değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi ARDL Sınır 
Testi yaklaşımıyla araştırılmış, oluşturulan model yardımıyla kısa dönem ve uzun dönem katsayıları tahmin 
edilmiştir. Modelin uygunluğu da ayrıca tanısal testler yardımıyla belirlenmiştir. Bulgular: Serilerin durağan-
lıklarının analiz edildiği birim kök testlerinde; ADF Birim Kök Testi’ne göre hem “Faiz Dışı Bütçe Dengesi/
GSYH (FDD)” serisinin hem de “Kamu Borç Stoku/GSYH (KBS)” serisinin durağan olmadığı; ancak, birinci 
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farkı alındıktan sonra durağan hale geldiği tespit edilmiştir. PP Birim Kök Testi’ne göre ise, FDD serisinin du-
rağan olduğu, KBS serisinin ise birinci farkı alındıktan sonra durağan hale geldiği belirlenmiştir. Sonrasında, 
değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisini belirlemek amacıyla oluşturulan ARDL(3,0) modelinin uygun 
model olup olmadığı araştırılmış ve modelin temel varsayımları sağladığı bulgusuna ulaşılmıştır. ARDL(3,0) 
modeline bağlı olarak yapılan Sınır Testi sonucunda değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olmadığı bul-
gusuna ulaşılmıştır. Sonuç: Faiz dışı bütçe dengesi ile kamu borç stoku değişkenleri arasında eşbütünleşme 
ilişkisinin tespit edilememesi, söz konusu değişkenlerin uzun dönem denge değerine yakınsamadığını ifade 
etmektedir. Bu durum, incelenen dönem ve kullanılan yöntem kapsamında Türkiye’de mali sürdürülebilirlik 
koşulunun sağlanmadığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mali Sürdürülebilirlik, Kamu Borç Stoku, Faiz Dışı Bütçe Dengesi, Sınır Testi
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TÜRKİYE-ÇİN TİCARET İLİŞKİLERİ VE ÇİN PAZARINA GENEL BAKIŞ

Tuersunjiang ABULAITI (Tursuncan ABLET)

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrasya Araştırmaları Bölümü,  
Niğde/ Türkiye

Öz: Giriş: 1949 da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti 1978 den sonraki reform ve açılış politikasının uygulan-
masıyla beraber hızlı gelişmeye başladı ve günümüzde dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak dünyanın 
ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. 2002 yılında düzenlenen Çin Komünist Partisi 16. Ulusal Kongresi’nde, 
2020 yılına kadar orta halli refah toplumunun kapsamlı yapılanmasına ilişkin mücadele hedefi ortaya kondu. 
Bu hedefle 21. Yüz yılında Çin’in kişi başına düşen ortalama milli hasılasının hızlı artması ve Çin’in kalaba-
lık nüfusuyla beraber dünyanın en büyük pazarlarından biri olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Çin’in böyle 
büyümesi ve geniş pazarı öncelikle ABD ve Avrupa olmak üzere dünyadaki bir çok ülkelerin dikkatini çek-
mektedir. Türkiye-Çin arası ticaret ilişkileri daha önceki zamanlarda başlansa da, ama birbiriyle arasındaki 
ticaret hacmi çok düşük seviyedeydi, bu durum 21. Yüz yılından sonra ciddi bir şekilde değişmeye başladı ve 
iki ülke arasındaki ticaret hacmi önceki yıllara göre çok artmıştır. Ama bu süreçte Çin ve Türkiye arasındaki 
ticaret dengesizliği sürekli devam etmiş, Türkiye ürünlerinin Çin pazarındaki payının artması düşük seviyede 
ilerlemiştir. 2017 yılına gelince Çin Türkiye’nin en büyük ithalat yaptığı ülke olması ve Türkiye ekonomisinin 
hızlı artması bu iki ülke arasındaki ticaret ilişkisinin ilerleyen zamanlarda daha da artacağı beklenmektedir. 
Bundan dolayı bu iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin yakından araştırılması ve Türkiye-Çin arasındaki tica-
ret sorularını çözülmesi bu iki ülke arası ticaret faaliyetlerinin gelecekte sağlam gelişmesi için çok önemlidir. 
Diğer taraftan ise Türkiye şirketlerinin Çin pazarını açması ve bu alanda gelişmesi Türkiye’deki şirketlere 
büyük fırsatlar hazırlayacaktır. Amaç: Bu araştırmada Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ticaret 
ilişkilerinin gelişim tarihini tanıtmakla birlikte 21. Yüzyıl sonraki ithalat ihracat alanlarında sağlanan denge-
sizlik meselesinin nedenleri siyasi, ekonomi, teknoloji ve kültürel açıdan analiz yapılmış ve sağlanan mese-
lelerin halletme çareleri ortaya koyulmuştur. Kapsam: Yapılan bu araştırma İstanbul Ticaret Üniversitesi ve 
başka benzeri üniversitelerin iktisadi ve idari bölümlerinde araştırma konusu olarak araştırmacı ve öğrenciler 
tarafından araştırılmaktadır. Aynı zamanda iki ülke arası ticaret ilişkileri araştırma konferansı, ekonomi ve 
siyaset toplantısı gibi benzeri faaliyetler düzenlenmektedir. Sınırlıklar: Araştırma Türkiye ve Çin arası ticaret 
ilişkilerinin gelişme tarihi sürecini anlatmakla beraber Türkiye ve Çin arası dış ticaretteki dengesizlik mese-
lesi ve sebepleri, Türkiye’nin Çin’e ihracatını genişletmesi için bulunan zorluklar ve bu zorlukları halletme 
çareleri üzerindedir, iki ülke arasındaki başka ekonomik konular ele alınmayacaktır. Yöntem: Araştırma bu 
alanda önceki bulunan araştırmalar, en yeni açıklanan istatistik veriler ve bu konuya ilgili haberlere dayanarak 
kaynak araştırması şeklinde yapılmıştır. Bulgular: Araştırma sürecinde iki ülke arasındaki ticaret hacminde 
Çin’in Türkiye’ye olan ihracatının daha fazla yer tuttuğu, Çin’in Türkiye’den ithalatının çok az olduğu, bu 
durumun 21. Yüzyıl sonrası sürekli böyle devam ettiği ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda iki ülke arasındaki 
ticarette Türkiye’nin Çin’e olan ihracatta çok gelişme fırsatının olduğu göz önüne çıkmıştır. Sonuç: Araştır-
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ma sonucunda Türkiye ve Çin arasındaki ticaret ilişkilerinin dengesizliği iki ülke arasındaki siyasi, iktisadi, 
teknoloji ve kültürel taraflardan kaynaklandığı, dolaysıyla iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini geliştirmek 
ve ticaret dengesizliğini düşürmek için iki ülke arasında siyasi, iktisadi alanlarında diplomatik görüşmelerde 
bulunması önemlidir. Diğer taraftan ise Türkiye açısından eğitimin geliştirilmesi, teknolojini geliştirmek için 
yatırım yapılması, Çince bilen ve Çin kültüründen anlayan yetkili insanların yetiştirilmesi gelecekte iki ülke 
arasındaki ilişkilerin gelişmesine iyi katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Çin, Dış Ticaret, İthalat, İhracat, Denge

Yazar Notu: Bu çalışma Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, öğretim üyesi Prof. Dr. 
Mustafa TALAS hocanın danışmanlığıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Avrasya Araştırmaları Bölümü, yüksek lisans öğrencisi Tursuncan ABLET tarafından işbu kongreye katıl-
mak için hazırlanmıştır.
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UYGULAYICILARIN GÖZÜYLE PAZARLAMA BİLİMİ: KOBİ YÖNETİCİ VE SAHİPLERİNİN 
PAZARLAMA ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tuğba KILIÇER1, Elif BOYRAZ2, Fikret GÜRSES3, Yavuz Selim GÜLMEZ4

1-2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Tokat / Türkiye

3-4Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD Doktora Programı, Tokat / Türkiye

Öz: Giriş: Pazarlama faaliyetlerinin, üretilen mal ve hizmetlerin nihai kullanıcılara ulaştırılmasıyla sınırlı 
kalmaması, pazarlamanın satış, tanıtım, reklam ve dağıtımdan öte anlamlar ifade etmesinin en önemli gerek-
çesidir. Pazarlama biliminin tarihsel süreç içerisinde kat ettiği yol, pazarlamada üretici ve tüketicinin ötesinde 
rollerin tanımlanmasına ve pazarlamanın bir ilişkiler yönetimine dönüşmesine yol açmıştır. İçinde bulundu-
ğumuz ilişkisel pazarlama çağı, işletmelerin tüm paydaşlarla uzun ömürlü ve sağlıklı ilişkiler geliştirmesini 
gerektirmektedir. Bu nedenle pazarlama, bugün artık yalnızca müşteri memnuniyeti ve değeri yaratmayı değil, 
tüm paydaşların memnuniyetini sağlamayı ve değeri maksimize etmeyi hedeflemektedir. İlişkisel pazarlama 
çağında paydaşların memnuniyeti önemli bir rekabetçi üstünlük kaynağıdır. Bu bağlamda bugünün işletmeleri, 
pazarlama faaliyetlerini satış, dağıtım ve tutundurmadan ibaret, bütünüyle kendi denetimlerinde bir faaliyetler 
bütünü olarak görme lüksüne sahip değildir. İşletmeler tüketicilerin ihtiyaç, istek, beklenti ve arzularını ürün-
lerin ilham kaynağı olarak görmeli; bu ihtiyaçlara çözüm üretecek ürünler yaratmalı, tüketicilerin arzu ettik-
leri yer ve zamanda onlara ulaşabilmeli ve satış sonrası müşteri ilişkilerini sürekli kılmalıdır. Bu zorunluluk, 
ancak, modern ve postmodern pazarlama yaklaşımlarının işletmelerde hakim olmasıyla yerine getirilebilir. 
Amaç: Araştırmanın amacı; pazarlama biliminin uygulayıcısı konumundaki KOBİ yönetici ve sahiplerinin 
pazarlama bilimine ve pazarlama faaliyetlerine bakış açılarını belirlemek ve teori ve uygulamalar arasındaki 
muhtemel boşlukları tanımlamaktır. Kapsam: Araştırmanın ana kütlesini TR83 bölgesinde (Samsun, Çorum, 
Amasya, Tokat) faaliyet gösteren KOBİ yönetici ve sahipleri oluşturmaktadır. 2014 verilerine göre bu iller-
de faaliyet gösteren toplam işletme sayısı 1063’tür. Belirtilen ana kütleden kolayda örnekleme yöntemi ile 
belirlenen 310 KOBİ sahip ve/veya yöneticisine yüz yüze anket uygulanmıştır. Eksik ve hatalı cevaplama 
nedeniyle bir kısmı elenmiş, analizler 263 kullanılabilir anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Veriler üç aylık 
bir süreçte toplanmıştır. Sınırlılıklar: Kolayda örneklem tekniğinin tercih edilmesi sonuçların evrene genelle-
nememesi nedeniyle araştırmanın en önemli kısıtıdır. Yöntem: Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde KOBİ sahip ve yöneticilerinin pazarlama bilimine ilişkin algılarını belirlemeye 
yönelik 27 adet 5’li Likert tipi soru yer almaktadır. Bu ifadelerin geliştirilmesinde Boyraz ve Yıldız’ın (2017) 
çalışmalarında kullandığı ölçekten ve literatür taramasından faydalanılmıştır. İkinci kısımda ise işletmelerin 
ve cevaplayıcının demografik özelliklerini belirlemeye yönelik kapalı uçlu sorular yer almaktadır. Veri topla-
ma aracının birinci kısmındaki ifadelerin yapı geçerliliğinin testi için açıklayıcı faktör analizi kullanılmıştır. 
Faktör analizi ile ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen faktörlerdeki gözlem değer-
lerinin demografik değişkenlerin farklı grupları itibariyle farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız iki örneklem 
t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Bulgular: Yapılan açıklayıcı faktör analizi neticesinde altı 
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faktör oluşmuştur. Faktör altlarında toplanan ifadeler dikkate alınarak faktörler toplumsal refah, pazarlanabilir 
varlıklar ve pazarlama süreci, tanıtım, satış ve dağıtım, ilişki, bilgilendirme olarak isimlendirilmiştir. Faktör 
ortalamaları incelendiğinde katılımcıların pazarlama kavramını en çok tanıtım çabaları ile özdeşleştirdikleri 
görülmektedir. Bunun yanı sıra pazarlamanın satış ve dağıtım çabalarından ibaret olduğunu düşünme eğilimi 
de yüksektir. Katılımcılar pazarlamanın bir toplumsal refah maksimizasyonu faaliyeti olduğu düşüncesine ise 
katılmamaktadır. Sektör açısından tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektörü temsilcilerinin orman ürünleri ve 
mobilya sektörü temsilcilerine göre pazarlamanın toplumsal refah artırma rolüne daha çok inandıkları görül-
mektedir. Faaliyet yılı açısından bakıldığında genç işletmelerin, uzun süredir faaliyette olan işletmelere göre 
pazarlamayı sadece satış, dağıtım ve tanıtımdan ibaret görmedikleri gözlenmektedir. Çalışan sayıları açısın-
dan algı farklılığına bakıldığında 250 üstü çalışanı olan işletmelerin 50’nin altında çalışana sahip işletmelere 
göre pazarlamanın toplumsal refahı artırma çabası olduğuna daha fazla inandıkları görülmektedir. Reklam 
ve tanıtım konusunda profesyonel destek almayanlar alanlara göre pazarlamanın satış, dağıtım ve tanıtım-
dan ibaret olduğuna daha çok inanmakta ancak paradoksal olarak profesyonel destek almamaktadır. Sonuç: 
Araştırma sonucunda örneklemdeki KOBİ yönetici ve sahiplerinin pazarlamaya ilişkin algılarının işletmelerin 
çeşitli özellikleri itibariyle farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Genç işletmelerin modern ve postmodern 
pazarlama farkındalıklarının uzun süredir faaliyette olan işletmelerden daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Uzun süredir faaliyette bulunan işletmelerin sahip ve yöneticileri pazarlamayı modern pazarlama çağı öncesi 
pazarlama anlayışlarında olduğu gibi satış, dağıtım ve tutundurmadan ibaret görmekte ve ilişki yönetimi ko-
nusuna yeterince kafa yormamaktadır. Bunun yanı sıra istihdama daha fazla katkı sağlayan orta büyüklükteki 
işletmelerin mikro ve küçük işletmelere göre pazarlama faaliyetleriyle toplumsal refahı artırma çabalarının 
daha yoğun olduğu gözlenmektedir. Bu bulgular ışığında pazarlama teorisi ile KOBİ yönetici ve sahiplerinin 
uygulamaları arasında bir boşluğun olduğu, ancak genç ve orta büyüklükteki işletmelerin algılarında ilişkisel 
pazarlama anlayışına doğru bir evrimin gerçekleştiği ve yakın gelecekte teori ile pratik arasındaki boşluğun 
kapanması yönünde ümitvar olunabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama Algısı, KOBİ, TR83 Bölgesi, Modern Pazarlama

Yazar Notu: Bu çalışma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı’nın 
desteklediği “KOBİ’lerde Sahip Yöneticilerin Pazarlamaya İlişkin Algılarının İşletmelerin Pazarlama Tarz-
larıyla İlişkisi” başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi’nin Sonuç Raporu’ndan türetilmiştir. 
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FİNANSAL KRİZLERE AVUSTURYA İKTİSAT OKULU AÇISINDAN BİR BAKIŞ

Serap DURSUN GÜVENBAŞ1 Ayhan AYTAÇ2

1-2 Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Edirne / Türkiye

Öz: Giriş: 1980’lerde Neo-Klasik iktisadın temel kavramlarını ve denge yaklaşımlarını eleştirmek üzere pek 
çok yaklaşımlarda bulunulmuştur. Bu çerçevede çıkardıkları dergiler, yayınladıkları kitaplar, makaleler, ya-
ratıcı ve yenilikçi yeni programlar ile adını duyurmaya ve savundukları yaklaşımları kabul ettirmeye çalışan 
iktisat okulları ortaya çıkmıştır. Bu okullardan en önemlilerinden bir tanesi de Avusturya İktisat Okulu’dur. 
Avusturya Okulu adını, ilk olarak Avusturya’lı iktisatçı Carl Menger’ in 1871 yılında yazdığı ‘Politik İktisadın 
İlkeleri’ isimli kitabıyla duyurmuştur (Butler, 2010: 6). Avusturya Okulunun kurucusu olan Carl Menger’ in 
ikinci kitabı ‘Politik İktisat ve Sosyolojinin Problemleri’ ile okulun adını uluslararası iktisatçılar arasında ilk 
defa duyurmuştur. Kendisinin düşüncelerinden etkilenen Eugen Böhm-Bawerk ve Friedrich Wieser adlı iki 
takipçisi ile bir kadro oluşturmuş ve bu üçlü Avusturya Okulu’nun ilk kuşağı olarak kabul edilmiştir. (Butler, 
2010: 7)  Avusturya Okulu’nda piyasaya süreç olarak bakılır ve bilgi bu süreç içerisinde elde edilir. Piyasa 
sürekli değişim içinde olan bir süreç olarak ifade edilirken aynı zamanda bu süreç planlanmayan, beklenmeyen 
değişimleri de içermektedir. Avusturya İktisat Okulu çerçevesinde ortaya atılan sermaye yapısına ilişkin teori 
en çok hayek ile ilişkilendirilmiştir. Yapılan analizlerde anahtar değişken olarak sermayenin heterojenliği ile 
zaman eş anlı olarak kullanılmıştır. Bunun nedeni ise farklılaşan tüketim taleplerini karşılayabilmek için yeni 
yatırımlara ihtiyaç duyulması, bu noktada da sermaye hacmindeki genişlemenin reel sektör ile uyuşmazlık 
meydana getirmesidir. Avusturya İktisat Okulu yaklaşımı çervesinde ortaya atılan sermaye kuramı sermayenin 
sabit olmadığı zaman içinde değişkenlik gösterdiği sermayenin, marjinal verimliliği çerçevesinde de heterojen 
bir yapıya sahip olması nedeni ile diğer teori ve yaklaşımlardan farklıdır (Garrison, 2012). Son dönemlerde 
dünya ekonomisi üzerinde en büyük kriz olarak ifade edilen 2007-2008 küresel finansal kriz, 2000 yılından 
itibaren ortaya çıkan finansal bolluk önce tüketim çılgınlığına neden olan “üretimde patlama” ve ardından ise 
2008 sonunda Krizin etkisi ile üretimde ciddi daralmalar ile birlikte “çöküş” ü ortaya koymuştur. Bu durum 
Avusturya İktisat Okulu çerçevesinde F. Hayek tarafından geliştirilen Hayekyen Üçgen analizinde gösteril-
miştir. Amaç: Çalışmada son küresel finansal krize neden olan suni sermaye artışının sebep olduğu ekonomik 
problemin Avusturya İktisat Okulu tarafından geliştirilen Hayekyen Üçgen ile açıklanmış olduğunun ispatıdır. 
Kapsam:  Son küresel finansal krizi Avusturya İktisat Okulu çerçevesinde değerlendirmektir. Sınırlıklar: Ça-
lışmanın sınırı,  ceteris- paribus koşulu altında iç tasarruflara dayanmayan sermaye artışı ve ödünç verilebilir 
fon büyümesinin yeni yatırımlara olan etkisini ortaya koymaktır. Yöntem: Çalışmada literatür taraması yönte-
mi kullanılarak F. Hayek tarafından geliştirilen Hayekyen Üçgen çerçevesinde Roger W. Garrison’ ın katkıları 
ile Üretim İmkanları Eğrisi ve ödünç verilebilir fon piyasasını gösteren diyagram vasıtasıyla üretimde patlama 
ve çöküşün gösterilmesidir. Bulgular: Yapılan literatür araştırması neticesinde iç tasarrufa dayanmayan kredi 
genişlemesinin üretim ve yatırımı uzun soluklu destekleyemeyeceğidir. Bu bağlamda piyasaya sürülen suni 
yeni para yolu ile düşen faizlerin yatırımların artmasına neden olduğu ancak düşük faizlerin halkın tasarruf de-
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ğil daha fazla tüketime yönelmesi ile beraber gerçek tasarruflarda görülen azalmanın yapılan ilave yatırımları 
destekleyememesi ve bunun sonucunda yatırımların fon yetersizliği nedeniyle tamamlanamayıp atıl yatımlar 
yolu ile ekonomide çöküşün tetikçisi olmuşlardır. Sonuç: Özellikle Hayek Üçgeni olarak bilinen analiz ince-
lendiğinde, gerçek nitelikte iç tasarruflar arttırılmadığında meydana getirilen yatırımların sürdürülemeyeceği 
ve bu durumun atıl yatırımlara yol açarak ekonomik çöküşü hızlandıracağını belirtmektedir. Buradaki temel 
problem, bir bütün olarak ekonomide geliri arttırmaksızın faiz oranlarındaki suni düşüşler yolu ile veya se-
küritizasyon (yeniden menkul kıymetleştirme) işlemleri yolu ile suni finansal bolluk her ne kadar başlangıçta 
ekonomik büyüme başta olmak üzere diğer makro ekonomik göstergeleri makyajlayarak olduğundan farklı 
bir ekonomik profil ortaya koymaktadır. Ancak suni tasarruflar ile meydana getirilen suni refah dönemi yeni 
yatırımlar için ihtiyaç duyulan finansmanı karşılayamayacağı için Hayek inde belirttiği ekonomik patlama ve 
çöküş trendi ile sonuçlanabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Avusturya İktisat Okulu, Hayek, Hayekyen Üçgen, Patlama, Çöküş
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EKONOMİK FAALİYETLER ÇERÇEVESİNDE YOK EDİLEN KENTSEL YEŞİL ALANLARIN 
TOPLUM SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

Abdullah KARATAŞ1, Ebru KARATAŞ2

1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Sosyal Bilimler MYO, Niğde / Türkiye 

2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ulukışla MYO, Niğde / Türkiye

Öz: Giriş: Günümüzde çevre sorunları, yerelden başlayarak küresel anlamda tüm yeryüzünü tehdit eden bo-
yutlara ulaşmaktadır. Özellikle Sanayi Devrimi ile hız kazanan bu süreç, hızlı kentleşme faaliyetleri ile birlikte 
kendini daha fazla hissettirmektedir. Kentlerde yaşamını sürdüren milyonlarca insan, çevre sorunları ile bo-
ğuşmakta ve bu sorunlara çözüm bulma konusunda çaresiz kalmaktadır.  Artan yapılaşma, kalabalık ve yoğun 
iş temposu kent yaşamını giderek daha fazla monotonlaştırmakta sıkıcı bir hale getirmektedir. Monoton yaşam 
döngüsü ile birlikte artan kirlilik ise kentleri adeta yaşanmaz mekanlar haline dönüştürmektedir. Küresel çevre 
sorunlarının bugünkü duruma gelmesinde ve tüm bu olumsuz tablonun gelişmesinin temelinde, insanın ekono-
mik yönden daha fazla kazanca sahip olma hırsı, doğadan kopuşu ve bu kopuşla birlikte doğayı kendi amaçları 
doğrultusunda dönüştürmesinin büyük payı vardır. İnsan, doğa ile giriştiği bu amansız mücadelede aslında 
kendi bindiği dalı kesmektedir. Çünkü insan da diğer tüm türler gibi aslında doğanın bir parçasıdır. Doğanın 
tüm kaynaklarını umarsızca kullanan ve gelecek nesillerin daha güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşama şansını 
elinden alan hakim düşünce, ne yazık ki çökmeye mahkumdur. Çünkü daha fazla kazanç ve birikim uğruna yok 
edilen doğanın artık taşıma kapasitesi tükenme noktasına gelmektedir. Günümüzden milyonlarca yıl önce soy-
ları tükenen pek çok tür bugün yaşamamaktadır. Aynı son ile karşılaşmamak için insanın bugün çevreyi hiçe 
sayan, vurdumduymaz tavırlarını bir yana bırakarak, doğayla uyumlu bir yaşam tarzını bir an önce benimse-
mesi gerekmektedir. Çünkü insan da yaşamak için diğer tüm canlılar gibi bağlı olduğu çevresine muhtaçtır. Bu 
bağlamda kentsel yeşil alanlar çok önemli bir çözüm olarak belirmektedir. Kentsel yerleşim yerlerindeki yeşil 
alanlar, insanların bir anlık bu durağan ve sıkıcı ortamdan kaçarak doğayla bütünleşebildikleri, rahat nefes 
alabildikleri, hoş vakit geçirebildikleri, fiziksel hareketler yapabildikleri, eğlenip dinlenebildikleri yerlerdir. 
Ancak insan ve çevre etkileşiminde, özellikle nüfus artışıyla beraber en büyük zararlar yeşil alanlara yönelik 
olmuştur. Kentsel dokunun mimari planlarında görmezden gelinen yeşil alanlar, daha fazla kazanç uğruna yok 
edilerek yerini hızla gri, ruhsuz yerleşim yerlerine bırakmaktadır.  Oysa, yeşil alanların sayılarının artırılmala-
rı, geliştirilmeleri ve var olanların korunarak imara açılmamaları, kentlilerin yaşam kalitelerine olumlu yönde 
yansıyacaktır. Ancak insan kaynaklı etkenler, yeşil alanlara büyük zararlar vermektedir. Daha fazla yapılaşma 
uğruna yeşil alanlar bir bir yok olurken, aslında gelecek kuşakların hakları ellerinden alınmaktadır. Temiz ve 
sağlıklı, daha yeşil bir çevreye sahip olmak bugünün nesilleri kadar gelecek nesillerin de hakkıdır. Sağlıklı 
nesiller ve toplumlar için kentlerde yeşil alanların var olması büyük önem taşımaktadır. Tüm dünyada çeşitli 
örnekleriyle de görüldüğü üzere, daha yaşanabilir kentler yeşil alanlarla var olmakta,  kent sakinlerinin yaşam 
kaliteleri yeşil alanlarla artmaktadır. Uygar ülkelerde kentsel yeşil alanların varlığı, yaşam kalitesi ile ilişki-
lendirilmekte, gelişmişlik seviyeleri yeşil alanlarının sayı ve miktarı ile özdeşleştirilmektedir. Çünkü çevre 
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hakkı, sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Sağlıklı bir çevre olmadan da çevre hakkından bahsedebilmek müm-
kün değildir. Aslında sağlıklı bir çevre, en temel insan hakkı olan yaşam hakkı için bir önkoşul niteliğindedir. 
Çünkü yaşamın sürdürülebilirliği ancak sağlıklı çevre koşulları ile sağlanabilecektir. Yerleşim yerleri olarak 
insanlara ev sahipliği yapan kentlerin çevre sağlığında da kentsel yeşil alanlar büyük rol oynamaktadır. O halde 
insanın yeşil alanları sadece yapılaşma amaçlı ve ekonomik kazanç olarak görmeyi bırakarak, onları koruma 
ve geliştirmenin yollarını bulması kendi geleceği için daha akıllıca bir seçim olacaktır.  Amaç: Her geçen gün 
artan kentleşme faaliyetleri ile birlikte, kentler yaşanmaz hale gelmektedir. Hızlı kentleşme faaliyetlerinden 
ise yeşil alanlar büyük oranda etkilenmektedir.   Oysa yeşil alanlar, görsel estetiğin yanı sıra toplum sağlığı 
açısından çok önemli yararlar sunmaktadır. Bu çalışma, kentsel yeşil alanların toplum sağlığı üzerine etkilerini 
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kapsam: Alanda yapılan çalışmalardan, ekonomik faaliyetler çerçevesinde 
yok edilmek istenen kentsel yeşil alanların, toplum sağlığı üzerindeki  etkisi  tespit  edilmeye  ve yorumlan-
maya çalışılmıştır. Bulgular: Bu çalışma, ekonomik faaliyetler çerçevesinde yeşil alanlara verilen zararları 
ve kentsel yeşil alanların fiziksel ve ruh sağlığı üzerine olumlu etkilerini ortaya koyan farklı çalışmalarla 
desteklenmiştir. Sonuç: Artan nüfus ile birlikte kentleşme faaliyetleri de artmaktadır. Ancak kentleşme ile 
birlikte yeşil alanların korunması, geliştirilmesi ve yenilerinin yapılandırılması gelecek kuşaklara daha sağlıklı 
bir çevre bırakabilmek adına büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı bir toplum yapısı ancak sağlıklı bir çevre ile 
mümkündür. Daha sağlıklı bir toplum ve çevre için ise yeşil alanlar vazgeçilemez niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Kent, Yeşil Alan, Çevre Sağlığı
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SPORDA ÇAĞDAŞ YÖNETİM MODELLERİ VE PAZAR YAKLAŞIMLARI

Aybala TÜRKMEN1, Ali Serdar YÜCEL2, Özgür KARATAŞ3 

1-2Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

3İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Malatya / Türkiye

Öz: Giriş: Örgütün amacına ulaşabilmesi için kaynakların etkin kullanımını organize eden bir süreç olan yö-
netim farklı modellerle spor içinde de yer almaktadır. Yönetim dönemleri 1880’li yıllardan günümüze kadar 
değişiklik göstermiştir. Bu dönemler içinde klasik yönetim teorisi, neoklasik yönetim teorisi, modern yöne-
tim teorisi ve çağdaş yönetim teorileri yer almaktadır. Bu dönemler içinde yönetim içerisindeki pazarlama 
anlayışı farklılıklar göstermiş bu da pazarlama stratejilerinin her bir dönemin kendi içinde gerekliliklerine 
uygun olarak belirlenmesinde rol oynamıştır. Bu modellerin uygulanması aşamasında karşımıza çıkan diğer 
örnekler de (değişim mühendisliği, spor ürünlerinde indirim uygulamaları, mağaza tekniklerinin spor tesis-
lerindeki örnekleri, her üründe ayrı bir pazarlama stratejisi uygulaması) pazar yaklaşımlarını etkilemektedir. 
Amaç:  Betimsel olarak yapılan bu çalışmanın amacı sporda çağdaş yönetim modelleri ve pazar yaklaşımlarını 
inceleyerek literatüre katkıda bulunmak, bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutmaktır. Yöntem: Derleme 
niteliğindeki bu çalışmada literatür tarama yapılmıştır. Yazılı ve basılı kaynaklar ile internet ortamında elde 
edilen verilerden faydalanılmıştır.  Bulgular: 1970’li yıllardan beri ticari alanlar dışında da uygulanabileceği 
düşünülen pazarlama hizmet sektörünün giderek yaygınlaşması ile kavramsal farklılıklar yaşayarak yerini 
almış ve kendine uygulama alanı bulmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle pazarlama alanında yeni trendler ge-
lişmiş, televizyon, internet ve şu sıralar popüler olan akıllı telefonların hızla yayılmasıyla pazarlama anlayışı 
da hızlanmıştır. 80’li yıllardaki pazarlama anlayışında hedef pazarı belirlemek, bu hedef pazarı dikkate alarak 
üretimi gerçekleştirmek ve bu arada pazarlama evresindeki diğer gereklilikleri yerine getirip hedef pazardaki 
kitleye göre düzenlemek yeterli sayılmıştır. Fakat 90’lı yıllarda pazarlamada, hedef pazarın her bir unsurunun 
aslında ayrı özellikler taşıyan bireylerden oluştuğu ve bu nedenle farklı müşterilerin tatminine önem verilme-
sinin ne derecede etkili olduğu bu durumu göz ardı eden teşekküllerin pazar payının düşmesiyle gün yüzüne 
çıkmıştır. Sanayi devriminden önce mal ve hizmet kıtlığının yaşanması sonucu ortaya çıkan “Pazar açlığı” 
üreticiyi birtakım değişikliklere itmiştir. Üretici, çıktılarını artırmaya ve buna bağlı olarak ürünlerini düşük 
maliyetle ortaya koyma anlayışına yönelmiştir. Zamanla yaşanan mal ve hizmet kıtlığı üretimin artmasıyla ye-
rini tüketici doygunluğuna bırakmıştır. Bilgi ve teknolojik gelişmelerin kendini hissettirmeye başladığı süreç 
spor alanında da kendini göstermeye başlamış, spor mal ve hizmetlerinin doğrudan ve sporla ilgisi olmayan 
ürünlerin sporla bütünleşik olarak dolaylı pazarlanması söz konusu olmuştur. Spor endüstrisinde ve pazarlama 
anlayışında yaşanan gelişmeler sonraları, ekonomik refah ve boş zamanın artmasıyla özellikle sanayileşmiş 
ülkelerde pazarlama anlayışının odak noktasının değişmesine ve yeni pazar yaklaşımlarının benimsenmesine 
zemin hazırlamıştır. Klasik ve Neoklasik dönemi kapsayan yıllarda pazarlama anlayışı klasik pazarlama anla-
yışından öteye gidememiştir. Bu dönemlerde pazarlama anlayışının temelini “Kitlesel üretim ve ürün” oluştur-
maktadır. Hedef kitlenin memnuniyetinin göz ardı edildiği bu dönemlerde örgütler kapalı birer sistemler olarak 
görülmüşlerdir. Pazarda talep edilen ürün yerine firmanın satışa sunduğu ürün bulunmakta, firma mevcudu 
sayısal olarak az olduğundan rekabet ortamı oluşmamıştır. Modern yönetim dönemlerinde ise pazarlama anla-



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Ayça GÜRKAN
Dernek Genel Sekreteri

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dernek Başkan Yardımcısı

40

SÖZEL SUNUMLAR

yışı da daha modern bir hale gelerek pazar bölümlendirme ve hedef kitlenin göz önünde bulundurulup uygun 
ve doğru stratejilerle hareket edilmeye  başlanmıştır. Klasik ve neoklasik dönemdeki pazarlama anlayışının 
aksine devamlılık ve yatırım amacı ön planda tutulmuştur. Gelişen teknolojiyle birlikte yeni yönetim anla-
yışları ortaya çıkmış bu durum beraberinde pazarlama anlayışında da değişiklik yaşanmasına sebep olmuştur. 
Çağdaş yönetim modellerinde kaliteye dayalı yönetim anlayışının (Toplam kalite yönetimi, altı sigma yönetimi 
vb.) geçerli olduğu yıllarda satışa çıkarılacak ürün veya hizmet karşısında hedef kitlenin memnuniyeti baz 
alınmış, bu ürün veya hizmetin geliştirilme, tasarlanma ve pazarlanma sürecinde hedef kitle etkin olarak yerini 
almıştır. Hedef daha ucuz, daha kaliteli daha hızlı mal ve hizmet üretimi, amaç ise sıfır hata ve %100 müşteri 
memnuniyetidir. Özellikle s21. Yüzyılda spor alanında yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve çö-
züme kavuşturulması noktasında sporda kalite algısı yaygınlaşmaya başlamış, kaliteli mal ve hizmet sunumu 
önem arz etmiştir. Spor pazarlaması da genel pazarlama ilkeleri ve yaklaşımlarından etkilenmiştir. Spor mal ve 
hizmet sunumunda da veri depolama, bütünleşik pazarlama, sanal pazarlama (e-ticaret), ürüne yönelik pazar-
lama karmalarının oluşturulması ve sporun doğrudan ya da dolaylı pazarlanmasında sosyal fayda ve topluma 
hizmet uygulamaları aracılığıyla pazarlama anlayışları yerini almıştır. Yine çağdaş yönetimin benimsediği 
outsourcing (dış kaynaklardan yararlanma) geleneksel yönetim mantığının rekabet avantajını düşürmesine 
karşılık bu avantajı artırmakta ve spor kulüpleri tarafından da uygulanmaktadır. Sonuç: Pazarlama organizas-
yonunun yönlendirilmesi yönetimin hedeflerine erişmesinde büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle temel yönetim 
felsefesi hedef kitlenin memnun edilmesine yönelmelidir. Tüketicinin bilgi düzeyinin yükselmesi, bilinçlenip 
daha seçici hale gelmesi, mal ve hizmet beklentilerinin artması pazar yaklaşımında yeni akımları ortaya çıkar-
mış ve bu anlayışın uygulama alanı bulmasında etkin rol oynamıştır. Öncelikle satıştan ziyade hedef kitlenin 
tatminini benimseyen bu değişim pazarlamayı, sırasıyla; işletmenin amacını gerçekleştirmek, işletmenin kâr 
marjını korumak ve hedef kitleye avantaj sağlamak olarak yönlendirmiştir. Özellikle spor hizmetleri tarafından 
baktığımızda yeni pazar anlayışına yönelmeyi zorlayan bazı sebepler ve bazı ihtiyaçlar karşımıza çıkmaktadır. 
Bu sebeplere pazardaki büyümenin yavaşlaması, rekabetin artması, hedef kitlenin aldıkları hizmetler arasında 
fark görmemesi, bazı spor programlarının daha amacına ulaşamadan yayın hayatının son bulması, fiyatların 
düşürülmesini gerektiren ekonomik gelişmeler, tanıtım ve tutundurma faaliyetlerinin maliyetindeki artış, genel 
yönetim maliyetlerinin artması gibi faktörler eklenebilmektedir. Spor hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan 
bu problemler karşısında genel pazarlama anlayışındaki yeni eğilimlerden; ilişki pazarlaması, hedef kitlenin 
tatmin edilmesi, kişiye özel üretim, veri tabanı oluşturma, bütünleşik pazarlama iletişimi dikkate alınarak hiz-
met sunumu gerçekleştirilmelidir. Klasik yönetim döneminden başlayan ve TKY ve Altı sigma gibi kaliteye 
dayalı yönetim sistemlerinin vazgeçilmez olduğu günümüzde pazarlama anlayışındaki gelişmeler de kaçınıl-
maz olmuş ve müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu ve sosyal fayda ve topluma hizmet anlayışının 
hakim olduğu pazarlama anlayışları da yönetim sistemlerinin gelişimine paralel olarak farklılaşmış değişim 
göstermişlerdir. Kaliteye dayalı yönetim anlayışlarının benimsenmesiyle birlikte gelişme gösteren ve kendine 
uygulama alanı bulan yeni pazar yaklaşımları pazar açığını kapatmak, üretimi artırmak ve %100 müşteri mem-
nuniyetini sağlamak dışında sosyal fayda ve toplumsal yarar da sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Pazarlama, Spor Pazarlaması, Pazarlama Yaklaşımları
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SAĞLIK VE KOZMETİK ÜRÜNLERDE MARKA BAĞIMLILIĞI: KADIN TÜKETİCİ 
PSİKOLOJİSİ

Ayça GÜRKAN1, Ümran SEVİL2, Havva KAÇAN SOFTA3, Nigar ÇELİK4, Özlem GÜNER5,  
Vasfiye BAYRAM DEĞER6

1-2Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye
3Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kastamonu / Türkiye

4Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Kütahya / Türkiye 
5Sinop Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Ordu / Türkiye

6 Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Mardin / Türkiye

Öz: Giriş: Tüketim her geçen gün artan ve kişiden kişiye değişiklik gösteren kişisel özelliktir. Bu durum 
toplumlar açısından da farklılık gösterir. Özellikle gelişmişlik düzeyi ileri olan dünya ülkelerinde tüketim 
alışkanlıklarının da farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Teknoloji ve hızlı erişim bireylerin tüketim anlayışı-
nı farklılaştırdığı gibi psikolojik olarak da bireysel alışkanlıkları değiştirmektedir. Son yıllarda ortaya çıkan 
önemli bir farklılık ise marka bağımlılığıdır. Bu durum ihtiyacın olmamasına rağmen bireyin markaya olan 
sadakati ve marka bağımlılığı bireyin tüketim algısı üzerinde önemli etki yaratmaktadır. Günümüz kadın tü-
keticilerinin en fazla ilgi gösterdiği tüketim ürünlerine baktığımızda ise kozmetik, tekstil ve sağlık ürünlerinin 
ilk sırada geldiğini görmekteyiz.  Son yıllarda özellikle bazı kozmetik ve destekleyici sağlık ürünlerinin ec-
zane ve bir takım sağlık kurumlarında satılıyor olması da bu tüketim arzının artması üzerinde önemli bir etki 
oluşturmuştur. Amaç: Bu çalışmada amaç olarak günümüz kadınlarının sağlık ve kozmetik alanında yapılan 
tüketimin farklı ürünler açısından incelenmesi ve araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Swot analizi ve litera-
tür taraması şeklinde gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalışmada sosyal medya aracılığı ile kadın tüketicilerinin 
tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Sosyal medya üzerinden katılımcılara 17 ölçekli sorun-
dan oluşan bir anket yönlendirilmiştir. Bu anketten elde edilen veriler swot analiz tekniği ile analiz edilmiştir. 
1960 yılında “Humphrev” tarafından geliştirilen Swot analizi açığa çıkmamış olan fırsat ve tehditlerin belir-
lenmesi ve zayıf yönlerin belirlenerek ortaya çıkan tehditler üzerinde işlem yapmamıza olanak sağlamasıdır.  
Kapsam: Araştırmanın kapsamını farklı yaş ve demografik özelliklere sahip kadın tüketiciler oluşturmaktadır. 
Bu kapsam çerçevesinde kadın tüketicilerin özellikle günümüz kozmetik ve sağlık ürünlerini tercih nedenleri, 
tüketim alışkanlıkları, tüketim boyutu, ekonomik faktörler, ürünlere ulaşmada kullanılan materyaller, reklam-
lar, çevre, eğitim, psikolojik ve sosyo-kültürel faktörler kapsamında değerlendirilmesi ve sonuca gidilmesi 
şeklindedir. Ayrıca marka farklılığının tüketim alışkanlığına etki ve katkısı da araştırmaya dâhil edilmiştir.  
Araştırmanın Kısıtları: Araştırma sadece kadın tüketicilere yönelik gerçekleştirilmiştir. Kozmetik ve sağlık 
alanındaki tercihler ve tüketim süreci kapsamı çerçevesinde kadın tüketicilerin tüketim alışkanlıklarının farklı 
değişkenler ile analizi şeklindedir.  Bulgular ve Sonuç: 17 sorudan oluşan ölçme aleti kadın tüketicilere sosyal 
medya “Twitter, Facebook, İnstagram” hesapları üzerinden yönlendirilerek soruların cevaplandırılması isten-
miştir. Toplam 562 farklı demografik özellikte olan kadın katılımcıların tamamına yakını ihtiyacının olmaması 
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rağmen kozmetik ve farklı sağlık ürünlerini aldığını ifade etmiştir. Kozmetik ürün tüketiminin 18 ile 35 yaş 
arası tüketicilerde daha yoğun olduğu görülmüştür. Eğitim değişkeninin tüketim üzerinde çok etkilidir. Fakat 
internet erişimi ve sosyal medya kullanıcılarının internet üzerinden tüketim sağlama oranı bu materyalleri 
kullanmayanlara göre daha yüksektir. Sağlık ürünlerine yönelik tüketimin ise kozmetik tüketimine göre inter-
net üzerinden yapılan alışveriş oranının daha yüksek seviyede olduğunu göstermektedir. Özellikle zayıflama 
ve diyet içerikli ürünlerin yoğun tüketiminin gerçekleştiği görülmektedir. Markalı ürünlerin bu tüketim arzı 
üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bilenen ve tüketiciler tarafından takibi yapılan markalı ürünlerin 
tüketim tercihi markalı olmayan ürünlere göre daha fazladır. Kozmetik ürünlerinde markalı ürünler tercih edi-
lirken sağlık içerikli ürünlerde ise Tarım ve Bakanlığı izinli ürünlerin tercih edildiğini görmekteyiz. İnternet ve 
sosyal medya kullanımı bu ürünlerin tüketimini artırmaktadır. Yapılan birçok bilimsel araştırma da bu durumu 
destekler niteliktedir. Devrani (2009) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre demografik özelliklerin 
marka sadakati üzerinde bir etkisinin olmadığı, markanın ünü, yeterliliği ve marka beğenilirliğinin tüketici 
üzerinde daha fazla etki yarattığını ifade etmiştir (407-421).  Baydaş ve Aydın (2017) tarafından yapılan araş-
tırma bulgularına göre fiyat ve markanın üniversite öğrencilerinin tüketimi etkileyen önemli faktörler olduğu 
ifade edilmektedir (61-90). Gümüş ve diğ., (2015) tarafından yapılan çalışmanın bulgularına baktığımızda ise 
25 ile 45 yaş arasındaki kadın tüketicilerin daha çok kozmetik ürün tükettiğini, kozmetik ürünlerin satın alın-
ma şekline bakıldığında ise sosyal medyanın önemli bir etki oluşturduğunu göstermektedir (1-27). Kaymak 
ve diğ., (2007) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına baktığımızda özellikle üniversitede eğitim gören 
kız öğrencilerin kozmetik kullanımında sağlık başta olmak üzere hekim görüş ve önerilerine göre değil birey-
sel tercihlere göre tüketim gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır (38-42). Meydan (2017) tarafından yapılan 
çalışmanın sonuçlarına baktığımızda ise genç yaştaki tüketicilerin kozmetik ürün tüketim oranın çok yüksek 
olduğu, tüketicilerin yeterli bilgiye sahip olmadığı, tüketim alışkanlığı üzerinde marka faktörünün önemli bir 
etki yarattığı sonucunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca genç tüketicilerin tükettikleri ürünlerin sağlıkları üzerinde 
oluşturduğu tehdit ve zararların farkında olmadığı da araştırmada ifade edilmektedir (233-259). Yapılan bazı 
bilimsel araştırma verileri ve bulgularına göre kozmetik ürünlerde olduğu gibi gıda takviyesi ve sağlık tak-
viyesi adı altında satılan ürünlerin tüketim oranının yüksekliği de dikkat çekmektedir. Bu ürünler tüketicinin 
sağlığını tehdit ettiği gibi ürün içeriklerinin güvenirliliği de tartışılacak boyuttadır. Yine bu ürünlerin eczahane  
ve farklı sağlık kurumlarında satılıyor olması da tüketim arzında önemli bir etki oluşturmaktadır. Araştırma ve 
literatür sonuçlarına göre kozmetik ve sağlık takviyesi adı altında satılan çok farklı türdeki ürünlerin tüketici-
nin sağlığı üzerinde olumsuz etki yarattığını görmekteyiz. Ayrıca marka alışkanlığı da tüketicinin tüketim alış-
kanlığını etkilemektedir. 18 ve 35 yaş arası genç nüfusta kozmetik ürün tüketiminin yoğun, 30 ve üzeri kadın 
tüketicilerde ise sağlık takviyesi niteliğindeki ürünleri daha yoğun tükettiğini görüyoruz. Psikolojik ve sosyal 
çevre de tüketim alışkanlığı üzerinde önemli bir etki oluşturmaktadır. Ayrıca internet ve internet üzerinden 
yapılan alışverişlerin de tüketim arzında önemli bir etki oluşturduğunu göstermektedir. Elde ettiğimiz bulgu ve 
sonuçlara göre bilinçsiz tüketim bir halk sağlığı sorunudur diyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Kozmetik, Sağlık, Tüketim, Tüketici, Kadın, Psikoloji
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HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN MEVCUT VE POTANSİYEL ÇALIŞANLARI İLE 
MÜŞTERİLERİ GÖZÜNDEN KURUMSAL İTİBARLARI

Çağla Pınar BOZOKLU

Başkent Üniversitesi, Kazan Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: İtibar, bir işletmenin tüm paydaşlarının beklentilerini karşılama yeteneği ve bu yeteneğin algılanı-
şıdır (Fombrun, 1996). Tanımın tüm paydaşları kapsadığı açık olmasına rağmen, çoğu yazar kurumsal itibar 
kavramını belirli paydaşlara ya da imaj boyutlarına odaklanarak ele almaktadır. Kurumsal itibar araştırmaların-
da en çok odaklanılan paydaşlardan biri müşteriler, diğeri ise çalışanlardır. Kurumsal markalaşma literatüründe 
çalışanların önemi vurgulanmıştır (Ind, 1997; Wilson, 1997, 2001; de Chernatony, 2001; Harris ve de Cherna-
tony, 2001; Hatch ve Schultz, 2001, 2003; Balmer ve Gray, 2003). Çalışanlar tutumları ve davranışlarıyla bir 
kurumsal markayı yaratabilir ya da bozabilirler. Müşteriler ile etkileşim içindedirler ve herhangi bir negatif 
tutum müşterinin marka deneyimi üzerinde kısa vadede etkili olabilir. Ind (1997, 1998), de Chernatony ve 
Harris (2000) ve Pringle ve Gordon (2001), çalışanların değerleri ve davranışları ile müşterilerin beklentileri 
arasındaki uyumun önemine değinmiştir. Eğer bu uyum müşteri tatminin gereklerinden biri ise, aynı ilişki 
farklı paydaş gruplar arasında da olmalıdır. Ayrıca Hart ve Murphy (1998) ve Ind (1997, 1998) gibi yazarlar, 
güçlü kurumsal markaların en iyi personeli işe aldığını ve elinde tutmayı başardığını belirtmiştir. Ambler ve 
Barrow (1996), Backhaus ve Tikko (2004), Sullivan (2004), Berthon ve diğerleri (2005), Carrington (2007) ve 
Moroko ve Uncles (2008) gibi yazarlar işveren markası kavramını geliştirmiştir. Lloyd’a (2002) göre işveren 
markası, “bir işletmenin, şimdiki ve gelecekteki çalışanlarına çalışmak için arzu edilir bir yer olduğunu göste-
ren iletişim çabalarının toplamı”dır. Bu yüzden işveren imajı değerlendirilirken sadece işletme çalışanlarının 
itibar algısının ölçülmesi yeterli olmayacaktır. Amaç: Bu araştırmanın amacı, İMKB’de işlem gören havayolu 
işletmelerinin kurumsal itibarını, işletme çalışanları rakip işletme çalışanları ve müşterileri olmak üzere üç 
temel paydaş grubuna bağlı olarak değerlendirmektir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Türk Hava 
Yolları ve Pegasus işletmelerinin çalışanları ve müşterileri oluşturmaktadır. Örneklem ise buna uygun olarak, 
müşteriler kapsamında rasgele yöntemle seçilmiştir. Çalışanlar kapsamında ise, amaçlı örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Sınırlılıklar: Araştırmadaki Pegasus işletmesi çalışanlarının sayısı Türk Hava Yolları işletme-
sininkine kıyasla düşük kalmıştır. Yöntem: Araştırmada, G. Walsh ve S. Betty’nin (2007) geliştirdiği Müşteri 
Odaklı Kurumsal İtibar ölçeği uygulanmıştır. Ölçek toplam 27 madde içermektedir. Anketin güvenilirliğini 
ölçmek amacıyla, 112 kişiye ön test uygulanmıştır. 27 madde için Cronbach Alpha değeri 0,913 olarak ölçül-
müştür. Araştırmada toplam 260 anket toplanmış ancak, geçerli 191 anketle sonuçlandırılmıştır. Araştırmadan 
elde edilen verilerin analizinde betimleyici istatistikler, normallik testleri, Kruskall Wallis ve Man Whitney 
test teknikleri uygulanarak veriler analiz edilmiştir. Bulgular: Kolmogorov Smirnov ve Shapiro-Wilk testi 
sonuçlarına göre, hiç bir veride normal dağılım görülmemektedir. % 95 güven aralığı için, ilk olarak, Pegasus 
ve THY işletmelerinin kurumsal itibarları arasında paydaş ayrımı yapmaksızın bir farklılık olup olmadığı 
test edilmiştir. Buna göre Pegasus’un THY’ye kıyasla daha olumlu bir itibarı olduğu bulunmuştur. Müşteri 
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ilişkilerinin imajı kapsamında her iki işletmenin de itibarı paydaşlarınca benzer olarak değerlendirilmektedir. 
Finansal imaj boyut kapsamında ise, Pegasus sadece pazar fırsatlarını fark ederek, avantajına kullanabilme 
yeteneği açısından daha itibarlı olarak tanımlanmıştır. Ürün imajı kapsamında, yenilikçi hizmetler üretmede 
Pegasus paydaşlarınca daha başarılı olarak tanımlanmış ve işletmenin yeni istihdam olanakları yaratmada 
THY’ye kıyasla daha fazla çabası olduğu belirtilmiştir. THY işletmesi ise, sadece daha yüksek kaliteli ürün 
ve hizmetler sunmak kapsamında Pegasus’dan daha itibarlı olarak görülmektedir. İkinci olarak, Pegasus ve 
THY işletmelerinin paydaşları arasında bu itibar algısının değişip değişmediği tespit edilmek istendiğinde, her 
iki işletmenin verileri kendi içerisinde değerlendirilmiştir. Pegasus’un ve THY’nin müşteri ilişkileri, işveren, 
finansal, ürün ve toplumsal/ çevresel sorumluluk imajını en güçlü gören paydaş grubu çalışanlarıdır. THY 
çalışanları ise bu imaj boyutlarını, Pegasus’un müşterilerinden daha olumsuz olarak değerlendirmektedir. Bir 
diğer yandan, Pegasus işletmesi çalışanları işveren, finansal, ürün ve toplumsal/ çevresel sorumluluk imajlarını 
THY çalışanları ile benzer düzeyde olumlu algılamaktadır. Sonuç: Bu araştırma Pegasus’un 13 Ocak 2018 
tarihinde Ankara-Trabzon seferinde gerçekleşen kazasından önce uygulanmıştır. Dolayısıyla, bu olayın bu 
ifadeye ilişkin yargıları etkilemesi söz konusu değildir. Bir diğer yandan, THY devlet destekli bir işletmedir; 
sektörün gelişmesi ve daha küçük, özel girişimle kurulmuş olan işletmelerin rekabet ederken ezilmemesi için 
şemsiye fiyat politikası uygulamaktadır. Pegasus işletmesi çalışanlarının, THY’nin işveren, finansal, ürün ve 
toplumsal/ çevresel sorumluluk imajlarını THY çalışanları ile benzer algılaması, THY’nın kurumsal itibarının 
Pegasus’a kıyasla düşük çıkmasına rağmen, daha güçlü bir işveren markasına sahip olduğunu göstermektedir. 
Çeşitli yazarlar bir kurumsal markanın farklı paydaşlar tarafından algılanışı arasındaki farklılığın mutlaka 
kaçınılması gereken bir tehdit olduğunu belirtmişlerdir (Aaker, 1996; de Chernatony, 1999, Bickerton, 2000; 
Harris & de Chernatony, 2001). Sonuçta, THY’nin çoğu imaj boyutunun paydaşlar arasında benzer şekilde al-
gılandığı görülmektedir. Ancak, bunun genel kurumsal itibar değerlendirmesi için yeterli olmadığı da bulgular 
ile desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İtibar, İşveren Marka İmajı, İç Paydaş, Rakip İşletme Çalışanları, Havayolu 
İşletmesi
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İŞVEREN MARKALAŞMASINDA MEVCUT VE POTANSİYEL ÇALIŞANLARIN ALGISI

Çağla Pınar BOZOKLU

Başkent Üniversitesi, Kazan Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Freeman’ın (1984) söylediği gibi “Eğer örgütler başarılı olmak istiyorlarsa, örgütün amaçları-
na ulaşmasında etkili olan anahtar paydaşlara ve onlarla kurdukları ilişkilere odaklanmaları gerekmektedir”. 
Ambler ve Barrow (1996:187) işveren markalaşması kavramını ilk kullanan kişilerdir ve “istihdam aracılığı 
ile sağlanan fonksiyonel, ekonomik ve psikolojik faydalar paketi olarak tanımlamışlardır. Bu kavram, 2000li 
yıllarda hem yönetim hem de pazarlama uzmanlarınca ilgi görmeye başlamıştır (ör. Edwards 2010, Martin, 
Gollan and Grigg 2011, Sutherland, Torricelli and Karg 2002, Alnıaçık and Alnıaçık 2012, Foster, Punjaisri 
and Cheng 2010, Berthon, Ewing and Hah 2005, Knox and Freeman 2006, Gaddam 2008, Rampl and Kenning 
2014).  Hart ve Murphy (1998) ile Ind (1997,1998) gibi yazarlar, güçlü kurumsal markaların en iyi çalışanları 
işe alabildiklerini ve kolaylıkla ellerinde tutabildiklerini vurgulamıştır. Böylece işveren markası, bir işletmenin 
şimdiki ve gelecekteki çalışanlarına çalışmak için arzu edilir bir yer olduğunu gösteren iletişim çabalarının 
toplamı olarak daha geniş bir anlam kazanmıştır. İşveren markalaşmasının teorik altyapısı, insan kaynaklarının 
işletmeye değer kattığı ve yetenekli insan sermeyesine yatırım aracılığı ile işletme performansının artırıla-
bileceği düşüncesine dayanmaktadır (Backhaus and Tikko, 2004: 503). Backhous ve Tikko (2004), işveren 
markalaşmasının rekabetçi boyutunu, bir işletmenin kurumsal kişiliğindeki işveren özellikleriyle rakiplerinden 
farklılaşması olarak ifade etmiştir. Yazarlara göre işveren marka imajı eşsiz ve taklit edilemez bir istihdam 
önerisi ve ortamı sunmaktadır. Edwards (2010: 6), Beaumont (2003: 15), Dell and Ainspan (2001: 10), Foster, 
Punjaisri and Cheng (2010) gibi araştırmacılar, istihdam önerilerine taraf olan kişileri sadece mevcut çalışanlar 
değil, “potansiyel üyeler”i de içerecek şekilde ele almışlardır. Her ne kadar dış çevredeki potansiyel çalışanlara 
gönderme yapsalar da, rakip işletme çalışanlarından hiç bahsedilmemiştir. Hatch ve Shultz (2003) bu boşluğu, 
“kurumsal bir markanın, temel paydaş gruplarından biri olan potansiyel çalışanlar, mevcut kurumsal markalaş-
ma literatüründe gözden kaçmış bir konudur” biçiminde ifade etmiştir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, işveren 
markalaşması kavramı açısından, rakip işletme çalışanlarının dış paydaş grubu (potansiyel çalışanlar) olarak 
önemine dikkat çekmek ve literatürdeki bahsedilen boşluğu doldurmaktır. Ayrıca, bu paydaş grubunun işveren 
markası üzerindeki etkisi ve bu etkinin ölçülmesi için kullanılabilecek potansiyel değerlendirme araçları üze-
rinde durulmaktadır. Kapsam: Bu araştırmanın kapsamını, 2000li yıllardan sonra işveren markalaşması üze-
rine yürütülmüş araştırma bulguları ile paydaş teorisinin, rekabetçi davranış perspektifinden bütünleştirilmesi 
oluşturmaktadır. Bulgular: Aslında, işveren markalaşması işletmelere sadece rekabet avantajı sağlamaz; aynı 
zamanda pazardaki en iyi çalışanları kendine çekmeyi de kolaylaştırır. Bu nedenle, sadece işletmenin mevcut 
çalışanlarının kurumsal markaya yönelik algılarının değerlendirilmesinin, işveren marka imajının açıklanması 
için yeterli olmadığı düşünülmektedir. Dolayısıyla, potansiyel çalışan kavramı içerisinde rakip işletme çalı-
şanlarının gözündeki işveren imajı da değerlendirilmelidir. Van Riel ve Fomburn (2007:61) kurumsal itibarı 
değerlendirirken, bir örgüte yönelik toplam algının, örgütün kendisi için anlattığı hikâyeye ne kadar benzedi-
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ğine dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda işveren markalaşması adına, mevcut işletme çalışan-
larının algısı içsel imaj boyutu, rakip işletme çalışanlarının algısı ise dışsal imaj boyutu olarak kabul edilebilir. 
Sutherland, Torricelli ve Karg (2002: 14) özellikle insan kaynakları yönetiminin birçok amacına ulaşabilmek 
için, işveren markalaşmasının kurumsal kimlik ve itibar kavramlarının alt boyutlarını kullandığını belirtmiştir. 
Bu ifade yukarıda bahsedilen varsayımı desteklemektedir. Ancak işveren marka imajı, farklı kültürel özellik-
lerden etkilenebilen, hassas bir olgudur. Yine de, “çalışmak için en iyi yer” (Sutherland, Torricelli ve Karg, 
2002) düşüncesinin bu hassasiyeti ortadan kaldırarak, kavramının özünü temsil edebileceği varsayılmaktadır. 
Çoğu araştırma çalışanların beklentileri yerine, örgüt ile çalışan arasındaki değerlerin uyumlulaştırılması üze-
rine odaklanmaktadır (ör. Alnıaçık ve Alnıaçık, 2012). Sonuçta, işveren marka imajı özellikli bir paydaş grubu-
nun kurumsal önerileri nasıl algıladığı ile ilişkilidir. Bu yüzden, mevcut ve potansiyel çalışanların öncelikleri 
olarak kurumsal değerler yerine, onların örgütten beklentileri temel alınmalıdır. Herman ve Gioia (2001), 
kurumsal itibar, örgüt kültürü, açık fikirli liderlik, çalışanlara yönelik yaklaşımlar, kariyer gelişimine yönelik 
fırsatlar, anlamlı bir iş, maddi kazanımlar ve faydalar olmak üzere sekiz etkili etmenden bahsetmiştir. Ayrıca li-
teratürde, genel anlamda motive edici çalışma ortamının önemi de vurgulanmaktadır. Knox ve Freeman (2006) 
“çalışanlarına birey olarak özel ilgi gösterme”nin de oldukça temel bir özellik olduğunu belirtmiştir. Tabii ki 
de tüm bu değişkenler işveren markası üzerinde etkilidir ancak, zayıf ekonomik koşullar altında öncelikli ol-
mayabilirler. Walsh ve Betty (2007)’nin geliştirdiği Kurumsal İtibar Ölçeği, yedi ifadeden oluşan “İyi İşveren” 
başlıklı bir boyut içermektedir. Bu ifadeler, psikolojik sözleşme açısından çalışanın bir örgütten bekleyebilece-
ği, evrensel olarak kabul edilebilir, davranışsal çıktıların temel hususlarına odaklanmaktadır. Sonuç: Kurumsal 
İtibar Ölçeği ile makro ve mikro dış çevre faktörlerinden bağımsız olarak işveren markasının değerlendiril-
mesinin mümkün olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, uluslararası pazarlarda rekabet eden kurumsal markaların 
işveren imajlarını karşılaştırmak adına da uygun bir ölçme aracı olarak önerilmektedir. Eğer yakın gelecekte 
en iyi çalışanlar için rekabet, müşteriler için yapılan rekabete benzeyecek ise (Berthon, Ewing ve Hah, 2005: 
167), işletmeler sahip oldukları işveren marka imajlarının rekabet etme yeteneği ile yüzleşmek zorundadır.

Anahtar Kelimeler: İşveren Markalaşması, Paydaş, İşletme Çalışanı, Rakip İşletme Çalışanı, Rekabet Avantajı
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EĞİTİMDE, ÖĞRETİMDE VE İSTİHDAMDA OLMAMANIN GENÇLER ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ

Davuthan GÜNAYDIN

Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Giriş: Ülkelerin beşeri sermaye gücü sahip oldukları nüfusun bileşenleri ile yakından ilişkilidir. Özellikle 
genç nüfus ekonomik kalkınmanın itici gücü olarak değerlendirilmektedir. Yeterli eğitim ve beceriye sahip 
genç işgücünün varlığı ekonomik ve sosyal gelişme açısından bir avantaj oluştururken aynı zamanda bu gru-
bun eğitimi ve istihdama katılım süreçlerinin organizasyonu, ülkenin kalkınmasına yapacağı etki açısından 
belirleyici olmaktadır. Özellikle 15-24 yaş grubu gençlerin eğitim ve istihdama katılımlarını arttırıcı uygula-
malar ekonomik verimlilik ve kalkınma açısından önemli bir ayrıcalığa sahiptir. Ancak gelişmiş ve gelişmekte 
olan pek çok ülkede bu yaş grubunda ne eğitimde ne öğretimde ne de istihdamda olmayan (NEÖİ) gençlerin 
oranı giderek artmakta, çözülmesi gereken önemli sorun alanlarından biri olmaktadır. NEÖİ kavramı 1990’lı 
yılların ortalarında ekonomik krizlerin gençlerin eğitimi, öğretimi ve istihdam edilebilirliği üzerindeki etkile-
rini tanımlamak için Birleşik Krallık ’ta kullanılmaya başlandı. Geleneksel istihdam göstergelerinin gençlerin 
emek piyasasında karşılaştıkları sorunları tanımlamakta yetersiz kalması ile de kavram ilgi çekmeye başladı. 
(European Parliament, 2017). Gelişmiş ülkeler bu grubun sosyal içermesi yönünde politikalara odaklanırken, 
gelişmekte olan ülkeler bu durumun olası etkilerini azaltmak için politikalar geliştirmeye başladı (Driouchi 
ve Harkat, 2017). NEÖİ yalnızca ülke ekonomileri açısından bir risk teşkil etmeyip aynı zamanda bu grup-
taki gençler açısından da ekonomik, sosyal dışlanmışlık, psikososyal riskler, sağlık ve bireysel faktörler gibi 
çeşitli sorunlar içermektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı eğitim, öğretim ve istihdamda olmamanın gençler 
arasında neden olduğu sosyal sorunların değerlendirilmesidir. Bu maksatla ilgili yazın ve istatistik veri taban-
larının taranarak sorun alanlarının neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bulgular: OECD NEÖİ’yi 15-29 
yaş aralığında örgün bir eğitim ve ya öğretim programlarına kayıtlı olmayan ve haftada en az bir saat ücretli 
işlerde çalışmayan gençler olarak tanımlamaktadır (OECD, 2017).  Avrupa Birliği’nde ise istihdamda, eği-
timde ve öğretimde olmayan 15-29 yaş grubu olarak kabul edilmektedir ( https://www.eurofound.europa.eu/
topic/NEETs).  Japonya’da ise 15-34 yaş grubunda mesleki eğitim veya örgün eğitime katılmayanlar, ücretli 
çalışmayanlar ile evlenmemiş ev işleri ile uğraşmayan bireyler olarak çok daha geniş bir kapsam içinde de-
ğerlendirilmektedir (Yuji, 2007) . Benzer şeklide Kore’de de 15-34 yaş grubunda bir işletmeye girmeyen, iş 
sahibi olmayan, aile sorumlulukları olmayan kişiler olarak tanımlanmaktadır (Eurofound, 2012). Türkiye’de 
ise NEÖİ 15-24 yaş arası kabul edilmektedir. Türkiye’de NEÖİ kapsamında olan gençlerin oranı %24,2 iken 
bu oran AB Ülkelerinde %14,2’dir. NEÖİ ülke ekonomisi açısından olumsuz sonuçları kadar bu gruba giren 
gençlerin ruh ve beden sağlığı, psiko-sosyal sorunlar, sosyal dışlanma ve neden olduğu ekonomik etkilerle 
de değerlendirilmektedir (Henderson, Hawke, ve Chaim, 2017: 139; Yates ve Payne, 2007: 330). Özellikle 
erken yaşlarda ekonomik olarak faal olmayan gençlerin hayatlarının ilerleyen dönemlerinde de istihdam ve 
eğitim konularında sorunlar yaşama olasılığı artmaktadır. Yeni Zellanda’da yapılan bir araştırmada 15-19 yaş 
aralığında NEÖİ grubunda olan bireylerin 21 yaşına geldiklerinde ancak %35’i bir beceriye yönelik eğitime 
ve çalışmaya başlarken NEÖİ grubuna girmeyen bireylerde bu oran %61’dir. 23 yaşından önce bir yıldan fazla 
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süre işsiz kalan bireylerin 23 yaşında elde ettikleri gelir %20, 33 yaşında %15, 42 yaşında ise %10 kadar daha 
düşük olduğu tespit edilmiştir (Samoilenko ve Carter, 2015: 4). Belçika’da yapılan bir araştırmada ise, iş pi-
yasasına girişin bir yıl ertelenmesi sonraki iki yıl içerisinde iş bulma olasılığını erkeklerde %60’dan %16’ya 
kadınlarda %47’den %13’e düşürdüğü tespit edilmiştir (Cockx ve Picchio, 2011: 25). Diğer yandan NEÖİ’nin 
etkileri istihdam ve işsizlik boyutunda öte bireysel ve sosyal sonuçlar doğurmaktadır. NEÖİ kapsamında de-
ğerlendirilen gençler NEÖİ kapsamında olmayan gençlere oranla daha fazla çoklu psiko-sosyal risk faktörleri 
taşımaktadır.  Özellikle uyuşturucu madde kullanımı, günlük sigara tüketim miktarının artması ile suç ve şiddet 
olaylarına karışma ihtimalleri artmaktadır. (Baggio vd., 2015: 238). Bu nedenle bu tür rahatsızlıkların tedavi 
zorlukları değerlendirilerek NEÖİ durumu ortaya çıkmadan önlemlerin alınması gerekmektedir. Diğer yandan 
bu gruba giren gençlerin istihdama katılımını sağlamadan daha önemli olan konu eğitimdir. Kanada’da 12-24 
yaş grubu NEÖİ arasında yapılan araştırmada, eğitim sistemine dahil olan gençlerin ruhsal sağlık durumları 
NEÖİ grubundan çok daha iyi olmakla birlikte aynı zamanda NEÖİ grubunda olmayıp, ancak eğitim ve öğre-
tim dışında kalarak istihdam edilen gençlerden de daha iyi olduğu tespit edilmiştir (Henderson vd, 2017: 143). 
Ayrıca işsizlik fiziksel sağlık durumu açısından da olumsuz sonuçlar ortaya koymaktadır. 23 Avrupa ülkesi 
arasında yapılan bir araştırmada işsizlerin istihdam edilenlere oranla çok daha fazla oranda sağlık sorunları ya-
şadığı tespit edilmiştir (Bambara ve Eikemo, 2009: 95). NEÖİ grubuna giren gençler arasında karşılaşılan so-
runlardan biri de sosyal dışlanmadır. İşgücü piyasası deneyimlerinin zayıf olması, depresyon, erken ebeveynlik 
ve yoksul haneler sosyal dışlanmanın işaretleri olarak değerlendirilmektedir. Gerekli önlemlerin alınmadığı 
durumlarda, sosyal dışlanmanın bir nesilden diğerine geçmesine neden olarak devamlılığına yol açmaktadır. 
Özellikle erken yaşlarda ebeveyn olma bu durumu tetiklemektedir. İngiltere’de yapılan bir araştırmada NEÖİ 
grubunda her yıl 20 yaşından küçük kız çocuklarının 7 700’ü 16 yaş altı, 2 200’ü 14 yaş altı olmak üzere 90 
000’i hamile kalmaktadır (Coles vd., 2002: 73).  Bu durum yalnızca NEÖİ grubunda bulunan bireyler için 
değil toplumsal açıdan da önemli maliyetler yüklemektedir. Aynı araştırmada NEÖİ grubuna giren gençlerin 
suça karışma eğilimlerinin daha fazla olduğu belirtilirken, bunun maliyetinin ise yıllık 1 milyar ila 7 milyar 
Sterlin arasında olduğu tahmin edilmiştir. Yine bu gruba giren gençler için yapılan toplam refah harcamaları-
nın iyimser bir yaklaşımla 8,1 milyar Sterlini bulduğu tahmin edilmektedir (Coles, vd., 2002). AB tarafından 
yapılan bir araştırmaya göre de NEÖİ grubuna giren gençlerin suç işleme olasılığı 20 kat, bekâr anne olma 
olasılığı 22 kat fazladır. AB ülkelerinde bu gruba giren gençlere yapılan refah harcaması ve üretim kaybının 
maliyeti haftalık 3 milyar Avro ’dur. İşgücü piyasasına girmemelerinin kaybı ise 2008 yılından 2011 yılında 
34 milyar Avro artışla 26 AB ülkesinin GSYH’nın %1,2’sine denk gelen 153 milyar Avro ‘dur (https://www.
economicshelp.org/blog/glossary/neet/). Sonuç: Eğitim, öğretim ve istihdamda bulunmayan gençlerin oranı 
gittikçe artmaktadır. Bu durum ülke ekonomileri açısından önemli bir sorun teşkil ederken bireyler açısından 
da olumsuz fiziksel ve ruhsal sağlık sorunu, yüksek suç ve bağımlılık oranları, erken ebeveynlik, psiko-sosyal 
risklerle birlikte sosyal dışlanma ve yoksullukla karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle özel-
likle erken dönemlerde gerekli önlemler alınmadığı takdirde yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin bir nesil 
sonrasına aktarılarak kalıcı bir sorun haline gelmesine neden olmakta, küçük yaşlarda ebeveynlikleri arttırarak 
toplumsal yapıyı zedelemekte ve genel olarak toplumsal huzur ve barışı bozmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: NEÖİ (Ne Eğitimde ne Öğretimde ne de İstihdamda olmayan), Genç İşsizliği,  Eğitim, 
Sosyal Dışlanma  
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OLİMPİYAT OYUNLARI’NA ADAYLIK SÜRECİ VE İSTANBUL’UN 2020 OLİMPİYAT 
OYUNLARI ADAYLIĞINININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Deniz ÖNDER1, Ümit ORHAN2

1- 2 Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı,  
İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Amatör spor branşlarındaki üst düzey sporcuların, Olimpizm yaklaşımını benimseyerek, en iyi ol-
mak için yarıştığı Olimpiyat Oyunları, her ülkeden her sporcunun katılabileceği en önemli spor olayıdır. Özün-
de ülkelerin değil sporcuların yarıştığı Olimpiyat Oyunları, bu özelliği ile diğer çok uluslu spor organizasyon-
larından ayrılmaktadır (IOC, 2007). Olimpiyat Oyunları gibi büyük ölçekte bir spor olayını organize etmenin 
ev sahibi şehir ve ülke adına birçok fırsat yaratabileceği kabul edilmektedir. Sporun kazandığı küresel boyut, 
bu ölçekteki organizasyonlara ev sahipliği yapmanın temel amacını, aday olan şehirlerin organizasyonun sun-
duğu fırsatları ekonomik kazanımlara dönüştürebilme şekline bürünmüştür. Bu açıdan bakıldığında hedeflenen 
kazanımları elde edebilmek için aday olan şehirlerin birçok etkeni dikkate alması ve hazırlıklarını hedeflerine 
uygun stratejilerle planlamaları gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmamızda Olimpiyat Oyunları’na aday olan 
şehirlerin, tesis ve altyapı düzenlemeleri, ülkenin tanıtımı ve turizm faaliyetleri, kamu ve özel sektörlerden 
aldıkları destekler, istihdam, işsizlik ve sürecin diğer sektörlerde yarattığı etkiler başlıkları altında adaylık sü-
reçleri incelenmiştir. Amaç: 2020 Olimpiyat Oyunları’na aday olan İstanbul şehrinin, adaylık süreci içeresinde 
bahsedilen başlıklar altında incelenmesi ve elden edilen bilgiler sonucunda, ev sahipliğini elde edememesinin 
nedenlerinin tartışılması ve muhtemel başka bir adaylık için ise neler yapılması gerektiğine dair çalışmalara 
yardımcı olabilmesi, çalışmamızın ana amacını kapsamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ise, arzu edilen fiziki 
ve toplumsal koşulları sağlamaya yönelik yönetim süreci bağlamında, oyunlara adaylıktaki temel güdüler çer-
çevesinde, İstanbul’un 2020 Olimpiyat Oyunları’na adaylığının etki ve sonuçlarının neler olduğu tartışılmıştır. 
Kapsam: Örneklemi oluşturan katılımcılar İstanbul’un Olimpiyat Oyunları’na adaylık süreci içerisinde görev 
almış kişiler, Olimpiyat Oyunları üzerine akademik araştırmalar yürütmüş akademisyenler, Olimpiyat Oyun-
ları üzerine çalışmalarda bulunmuş gazetecilerden ve Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil etmiş sporcu 
ve antrenörlerden oluşturulmuştur. Toplam katılımcı sayısı 12’dir. Çalışma 6 ay sürmüştür. Sınırlılıklar: Ça-
lışmamızda yer alan katılımcılar, İstanbul’un Olimpiyat Oyunları’na adaylık süreci içerisinde görev almış, 
Olimpiyat Oyunları üzerine akademik araştırmalar yürütmüş, Olimpiyat Oyunları üzerine çalışmalarda bulun-
muş ve Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil etmiş kişiler ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırma “Nitel 
Yöntem”e göre tasarlanmış ve “Yarı Yapılandırılmış Derinlemesine Görüşme” tekniği kullanılarak veri toplan-
mıştır. Örnek sayısı (örneklem sınırı) görüşülen kişilerden alınan ilgili verilerin tekrar etmesi dikkate alınarak 
“teorik örneklem” (Glaser and Strauss, 1967) şeklinde belirlenmiştir. Çalışmamız için belirlenen soru sayısı 
11’dir. Her bir örnekle yapılan görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiş, sonrasında dinlenerek yazılı metin 
haline getirilmiştir. Yazılı metin içerik çözümlemesiyle, araştırma problemine dair öne çıkan alt problemler 
doğrultusunda temalara ayrılmıştır. Bu araştırma için Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden 
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Sayı: 65 Tarih: 05.02.2018 kurum izni alınmıştır. Bulgular: Görüşmelerde elde edilen verilerden, İstanbul’un 
Olimpiyat Oyunları adaylığındaki temel güdüsünün ülke tanıtımı sağlayabilmek ve ülke sporunu ileriye gö-
türmek olduğu bulgulanmıştır. Tesis yeterliliğinin olumlu olduğu ancak Oyunlar sonrası kullanım için planla-
maların doğru şekilde yapılmadığı bulgulanmıştır. Katılımcılar İstanbul’un 2020 adaylığı için kuvvetli olduğu 
yönlerin, Müslüman topraklarda düzenlenecek ilk oyunlar olacak olması olarak ifade etmişler, zayıf yönlerinin 
ise ülke genelinde doğru şekilde işleyen bir spor politikasının olmaması olarak ifadelerde bulunmuşlardır. Tu-
rizm, istihdam ve farklı sektörlerde yaratabileceği etkiler hususunda 2020 Oyunları’nın İstanbul adına kayda 
değer bir etki bırakmayacağı şeklinde bulgular elde edilmiştir. Sonuç: İstanbul’un 2020 Olimpiyat Oyunları 
adaylığı süreci içerisinde gerekli çalışmaların yapıldığı ve süreci yöneten ve yönlendiren kişilerin yetkin kişiler 
olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak süreç içerisinde gerçekleşen diplomatik hatalardan dolayı adaylığın olum-
suz etkilendiği düşünülmektedir. Olimpiyat Oyunları’nı düzenlenmek için gerekli alt yapı ve tesis çalışmaları 
yeterli seviyede olmasına karşın müsabakaların düzenleneceği stat ve yerleşkelerin birbirleriyle olan mesafe-
lerinin oldukça uzak olması ve İstanbul şehrinde var olan trafik problemiyle birlikte yapılacak düzenlemelerin 
yeterli olmayacağı izlenimi bırakmaktadır. İstanbul’un 2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı süreci içerisinde ül-
kemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar ile şu an ki noktada bulunduğumuz ekonomik durum arasında 
gözlemlenen olumsuz farklılıklar ülke ekonomisini oldukça zorlayacağı ancak Olimpiyat Kanunu güvencesi 
altında olduğundan her ne olursa olsun muhtemel ev sahipliği sırasında bu harcamaların gerçekleştirileceği 
düşünülmektedir. IOC’nin genel olarak Olimpiyat Oyunları’nın ev sahipliğini gelişmiş ekonomilere verme 
eğilimi ve 2016 Rio Oyunları’nda yaşanan olumsuz sonuçlardan dolayı, İstanbul’un 2020 Oyunları ev sahipli-
ği için yarıştığı Tokyo şehrine karşı dezavantajlı bir durumda kaldığı düşünülmektedir. Olimpiyat Oyunları’nın 
ev sahibi şehre olan etkilerinin gitgide azaldığı bu dönemlerde İstanbul’un muhtemel ev sahipliği sonrasında 
edineceği olumlu etkilerin, ülke genelinde spora olan bakış açısının iyi yönde etkileneceği ile sınırlı kalacağı 
ve bunun dışında ise kayda değer bir etkinin olacağı düşünülmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Adaylık Süreci, Olimpiyat Oyunları, İstanbul, Olimpiyat Ekonomisi

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Ümit ORHAN tarafından danışmanlığı yürütülmekte olan Marmara 
Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yönetim Bilimleri, ‘’Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yapılmış 
Deniz ÖNDER’in ‘’Olimpiyat Oyunları’na Adaylık Süreci ve İstanbul’un 2020 Olimpiyat Oyunları Adaylı-
ğının Değerlendirilmesi’’ başlıklı, Yüksek Lisans tez çalışmasından türetilmiştir. 
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TEHDİT, FIRSAT YA DA DAHA FAZLASI: TÜKETİCİLERİN BİLİNÇALTI VE 
NÖROPAZARLAMA FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Elif BOYRAZ1, Hüsnü Furkan GÜNEŞ2, Selda TÜFEKÇİOĞLU3, Kübra GÜNGÖR4

1-2-3-4Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İİBF,  İşletme Bölümü, Tokat / Türkiye

Öz: Giriş: Tüketici davranışının kompleks yapısı, pazarlamacıları her geçen gün bu davranışların motivas-
yonlarını tespit edebilecek yeni araçlar geliştirmeye teşvik etmektedir. Geleneksel ölçüm araçlarının inanç, 
tutum, niyet ve davranışı anlamada tüketicinin beyanını esas alması, ölçümün güvenilirlik ve geçerliliğinin 
sorgulanır hale gelmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle tüketicinin beyanının ötesinde, davranışın bilinç altı 
gerekçelerini ortaya koyan ve bilinçaltındaki dürtülerle arzu edilen davranışa yönlendiren bilinçaltı pazarlama 
ve nöropazarlama akımları, pazarlamacıların ilgisini çekmeye başlamıştır. Alan yazında etik yönü halen tartışı-
lagelen bu akımlar, geleneksel pazarlama araştırması araçlarının geleceğini de tehdit etmektedir. Davranışların 
altında yatan nedenleri anlama noktasında bir fırsat niteliği taşıyan bilinçaltı ve nöropazarlama yaklaşımları, 
bir yandan da pazarlama teorisyenlerinin “Mevcut ölçüm araçlarımızın ve pazarlama araştırmalarının akıbeti 
ne olacaktır?” sorusuyla temsil edilen bir tehdide de işaret etmektedir. Bilinçaltı pazarlama bilinç düzeyinde 
algılanamayacak, yani duyum eşiği altında kalan uyaranlarla tüketicilerin davranışlarını yönlendirmeyi he-
deflerken, nöropazarlama galvanometre, fMRI, EEG vb. tıbbi cihazlarla tüketicilerin kararlarını, daha onlar 
kelimelere dökülmeden tespit etmeyi amaçlamaktadır. Nöropazarlama uygulamaları halihazırda ülkemizde 
gönüllü uygulamalar şeklinde kullanıldığı için, bilinçaltı pazarlama uygulamalarından daha masum görülmek-
tedir. Amaç: Araştırmanın amacı Tokat il merkezinde ikamet eden tüketicilerin nöropazarlama ve bilinçaltı 
pazarlama akımlarına ilişkin farkındalık düzeylerini ve risk algılarını belirlemektir. Kapsam: Araştırmanın 
ana kütlesini Tokat il merkezinde ikamet eden 18 yaş üstü tüketiciler oluşturmaktadır. Örneklem çerçevesini 
belirlemenin güçlüğü sebebiyle örnekleme yoluna gidilmiş, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden ko-
layda örnekleme tercih edilmiştir. 420 kişiye yüz yüze anket uygulanmış, analizler 400 geçerli veri üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Veriler bir aylık bir süreçte toplanmıştır. Sınırlılıklar: Çalışılan konunun güncel ve teknik 
bir konu olması nedeniyle eğitim ve yaş açısından gruplar arasında dengeli bir dağılım mümkün olamamıştır. 
Bunun yanı sıra kolayda örnekleme sebebiyle sonuçların evrene genellenememesi araştırmanın en önemli 
kısıtıdır. Yöntem: Araştırmanın veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcı-
ların nöropazarlama ve bilinçaltı pazarlama uygulamalarına ilişkin farkındalıkları, herhangi bir uygulamaya 
katılıp katılmadıkları ve bu uygulamaların yasal sonuçlarıyla ilgili farkındalıkları belirlenmeye çalışılmıştır. 
İkinci bölümde bu akımlara ilişkin algılarını belirlemeye yönelik 5’li Likert ölçeği ile hazırlanmış 37 ifa-
de yer almaktadır. İlgili ifadelerin geliştirilmesinde Eser, Işın ve Tolon’un (2011) çalışmasından ve literatür 
taramasından faydalanılmıştır. Üçüncü bölümde ise demografik özellikleri belirlemeye yönelik kapalı uçlu 
sorular yer almaktadır. Anket formunun başında ise her iki yaklaşımın tanımları detaylı bir şekilde verilmiş 
ve örneklerle açıklanmıştır. İkinci bölümdeki ölçeğin yapı geçerliliği açıklayıcı faktör analizi, güvenilirliği 
Cronbach’s Alpha katsayısı ile belirlenmiştir. Söz konusu akımlara ilişkin algıların demografik değişkenler 
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itibariyle farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız iki örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile test edilmiş-
tir. Bulgular: Yapılan açıklayıcı faktör analizi neticesinde dokuz faktör elde edilmiştir. Bu faktörler bilinçaltı 
pazarlamayı tehlikeli ve etik dışı bulma, nöropazarlamanın faydalı olduğunu düşünme, bilinçaltı pazarlama 
farkındalığı, nöropazarlamaya endişeli yaklaşım, nöropazarlama farkındalığı, bilinçaltı pazarlamanın faydalı 
olduğuna inanma, nöropazarlamayı hafife alma, nöropazarlamayı heyecanlı bulma ve bilinçaltı pazarlamayı 
hafife alma olarak isimlendirilmiştir. Analiz sonuçları katılımcıların bilinçaltı pazarlama ve nöropazarlama 
akımlarına oldukça endişeli yaklaştıklarını, özellikle bilinçaltı pazarlamayı tehlikeli ve etik dışı bulduklarını 
göstermektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu herhangi bir uygulamaya maruz kalmadıklarını beyan etmiş-
lerdir. Ancak bilinçaltı pazarlama özellikle reklam alanındaki uygulamalarla hepimizin hayatında bilinç dışı 
da olsa maruz kaldığı uygulamalardır. Katılımcılar söz konusu uygulamalarla ilgili yasal düzenlemelerden ise 
haberdar olmadıklarını belirtmişlerdir. Sonuç: Ölçüm yöntemleriyle geleneksel pazarlama araştırması ölçüm 
araçlarına karşı önemli bir avantaja sahip olan bilinçaltı ve nöropazarlama akımlarının gelişiminin önündeki 
en önemli engel tüketicilerin söz konusu uygulamalara olan endişeli yaklaşımlarıdır. Bu uygulamalardan nöro-
pazarlama gönüllülük esasıyla uygulama alanı bulurken, bilinçaltı pazarlama duyum eşiğinin altındaki uyaran-
larla davranışların yönlendirilmesini hedeflemektedir. Bu sebeple her ikisinin de gelişimi tüketicilerin önyargı 
ve endişelerinin kırılmasıyla mümkündür. Pazarlamacılar söz konusu araçları etkin bir şekilde kullanmak ve 
avantajlarından faydalanmak için söz konusu uygulamalarda tüketici yararını da ön plana almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nöropazarlama, Bilinçaltı Pazarlama, Eşikaltı Pazarlama
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TARIMSAL İŞLETMELERDE DİJİTALLEŞME SÜRECİ VE GELİŞİMİ

Erdoğan GÜNEŞ

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,  Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Tarım toplumların temel besin maddelerini üreten stratejik bir sektördür ve ilk çağlardan bu yana 
bu özelliği ile ekonomide önemli yerini bulmaktadır ve devlet politikalarıyla sürekli korunmaktadır. Evrende 
geçmişte geçimlerini topraktan sağlayan insanlar için tarımsal üretimin ana girdisi toprak olmuş, ana girdi 
olarak toprağa bağlılık önemli hale gelmiştir. Verimlilik toprağın vergisi olarak değerlendirilmiş, sonraları 
Pazar için üretimin esas alınmaya başladığı yıllarda toprak yerini diğer üretim faktörü olan sermayeye bırak-
mış yani toprağın yerini sermaye malları alarak sanayi toplumuna geçişte zenginlik ve refah artışının kaynağı 
sermaye malları olmuştur. Sorunların artış gösterdiği 21. yüzyılda ise sermaye yanında başarı ölçüsü olarak 
bilgi teknolojileri giderek önem kazanmaya başlamış, bilgi çağı, servet yaratmada önemli hale geçerek tek-
nolojik gelişimin sağlanmasında bilginin öne geçtiği dönemi başlamıştır. Diğer bir deyişle maddi sermayenin 
yerini zihinsel sermaye alarak, verimlilik ve kalite artışı sağlanmasında dijital yapı ve sistemler kullanılmaya 
başlamıştır. Dünya genelinde giderek artan ve yükselen bir trend olan dijital tarım, birçok ülkede özel sektör 
kuruluşları ve büyük tarımsal işletmeler öncülüğünde yaygınlık kazanmaya başlamıştır. ABD ve İsrail’in önde 
olduğu bu alanda tarımda dijitalleşmeyi sağlayacak otomasyon ve yazılımları hazırlayan firmalar her geçen 
gün faaliyetlerini artırmaktadırlar. Özellikle tarımsal üretimi artırmayı hedefleyen ve verimlilik ve karlılıkta 
artış sağlamak isteyen ülkeler, bu alanda daha da gelişmek arzusuyla üniversite, özel sektör kuruluşları ve bü-
yük tarımsal işletmeleri işbirliği ile dijitalleşmenin öneminin farkında olduklarını göstermekte ve sistemin sek-
töre entegrasyonu konusunda etkin adımlar atmaktadırlar. Giderek artan dijital sistemlerle bu alanda taleplerin 
arttığı ve destekleme modellerinin oluştuğunu görmek sıklıkla artmaktadır. Amaç: Bu araştırmada tarımda 
dijitalleşme süreci ve gelişimini çeşitli ülke örnekleriyle ortaya konularak, dijitalleşme gerekliliği ve önündeki 
engeller incelenecektir. Tarımın hangi alanlarında dijital süreçten yararlanılacağı ve buna uygun ihtiyaç ana-
lizinin yapılması gerekmektedir. Bu konuda öncelik alanların belirlenmesi ve strateji planların oluşturulması, 
planlı büyümeye katkıyı artıracaktır. Kapsam: Yapılan bu araştırmada tarım sektörünün yapısal özellikleri ve 
gelişimini, tarımsal piyasalardaki gelişmeler ve tarımın teknolojik gelişimi ortaya konulacaktır. Bu süreçte 
yeni gündemi oluşturan tarımsal dijitalleşme ve tarım işletmeciliği yönüyle yapılan değerlendirmelere tartışı-
lacaktır. Çalışmada Türkiye’den bazı örnekler verilerek, dijital tarım alanındaki gelişmeler de ortaya konula-
caktır. Sınırlıklar: Bu alanda yapılan çalışmaların yeniliği ve ekonomik sonuçlarının tam olarak belirleneme-
mesi nedeniyle etkilerin yeterli ölçüde belirlenmesi konusunda güçlükler temel sınırlılık olarak görülmektedir. 
Yöntem: Yapılan çalışmada konu ile ilgili yerli ve yabancı literatürlerden, daha önce yapılan çalışmalardan ve 
sonuçları ortaya konulan makaleler yanında web ve diğer haber kaynaklı eserlerden yararlanılmıştır. Bulgular: 
Dijital sistemler tarımsal üretimin birçok alanında giderek artış göstermektedir. Özellikle sulama sistemlerinin 
kontrolü, tarla sistemleri işlemlerini cep telefonu üzerinden tek tuşla yönlendirmeye dayalı istenen gün ve 
saatte uzaktan yönetilmesini mümkün kılan uygulamalar, seralarda sıcak ve nem takibi ile uzaktan isimlen-



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Ayça GÜRKAN
Dernek Genel Sekreteri

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dernek Başkan Yardımcısı

54

SÖZEL SUNUMLAR

dirmenin yapılabilmesini sağlayan teknolojiler, hayvancılıkta küpe takip sistemi aracılığıyla üretimin yönetim 
ve yönlendirilmesi, uzaktan kumanda sistemi ile traktör ve biçerdöver gibi tarım makinelerinin yönetimine 
ilişkin gelişmeler, insansız hava araçları ile mücadele ve diğer faaliyetlerin devamlılığını etkin olarak sağlama 
günümüz tarımında dijital sistemlerin yararlandığı başlıca alanlar olarak görülmektedir. Dijitalleşme ile tarım-
sal işletmelerin, doğru teknik bilgiye kolayca erişip, doğru zamanda daha az girdi kullanarak fazla ve kaliteli 
ürün elde etmeleri ortaya çıkmaktadır. Bu durum tarım sektörünün makro düzeyde sürdürülebilir büyümesine 
destek olmayı artıracaktır. Günümüz dünya ekonomisinde söz edilmesi gereken temel özellikler değişerek 
dijitalleşme, internet, ar-ge ve kurumsal insan kaynaklarının yapılandırılması olarak belirlenmiştir. Sonuç: Şu 
ana kadar elde edilen sonuçlardan yola çıkarak, verim artışı sağlayan, miktar ve nitelikte olumlu etkiler yaratan 
dijitalleşmenin gelişiminde finansman yaratan kamu ve özel kurumların varlığı önemli olacaktır ve bu alanda 
yeni finansman araçları zamanla artacaktır. Diğer yandan tarım işletmelerinin dijital gelişmelerden yararlan-
malarında özellikle işletmelerin yapısal durumlarını geliştirmeleri, kooperatif ve diğer oluşumla sabit maliyeti 
azaltmaya yönelmeleri önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Dijital, Endüstri 4.0, Tarımsal işletme, Maliyet 
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TÜRKİYE’DE GIDA SANAYİİ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ 

Erdoğan GÜNEŞ1, Hüden ASAN2

1-2Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,  Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: İnsan yaşamının devamı için besin ihtiyacı vazgeçilemez bir unsurdur. Ülkelerin gelişmişlik dü-
zeylerini etkileyen en önemli faktörlerden biri de dengeli ve yeterli beslenmedir. Yeterli ve dengeli beslenme 
ilk olarak arzu edilen çeşit ve miktarda gıda maddelerine sürekliliği koruyarak ulaşılması ve gıda maddelerini 
alabilecek ekonomik güce sahip olunması ile mümkündür.  Dolayısıyla ülkeler bu konuda adımlar atabilmek 
için nüfuslarının beslenme tercih ve alışkanlıklarını, üretim kapasitelerini ve kendi yapısal durumlarını iyi 
bilmekle beraber genel ve ekonomik yönden dünya gündemine de hakim olmak durumundadırlar. Tarım ve 
gıda ürünleri, değerlendirilmesi, hammadde temini ve istihdama katkısı ile birlikte bir ülke ekonomisi için 
büyük önem taşımaktadır. Öte yandan gıda sanayii; küreselleşen ticaret ve değişen rekabet şartları ile birlikte 
ülkeler açısından çok daha önemli hale gelmiştir. Türkiye’de gıda sanayiinin büyük bir bölümü unlu mamuller, 
süt ve et yanında meyve-sebze işleme sanayiinden oluşmakta ve sanayinin alt dallarını sırasıyla hayvansal 
ve bitkisel yağlar, şekerli ve çikolatalı mamuller ve et mamulleri izlemektedir. Sektördeki kapasite kullanım 
oranı çeşitli oranlarda değişmekle birlikte ortalama %50’nin altında olup özel firmaların yoğunlukta olduğu 
küçük ve orta ölçekli bir yapı hakimdir. Çeşitli dönemlerde içsel ve dışsal kaynaklı sorunlara dayalı altyapı, 
kapasite, hammadde, pazarlama ve organizasyon sorunlarına rağmen gıda sanayii, ülke ekonomisinde özel-
likle net dış ticarette pozitif değer katma ve istihdam/yatırım konularında önemli yerini korumaktadır. Amaç: 
Bu araştırma, ana hatları ile Türkiye’de gıda gıda sektörünün Türkiye Ekonomisi üzerindeki katkısını gelişen 
eğilim ve sorunlar ekseninde incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırma Türkiye’de 
gıda sektörünün durumunu, önemini, tüketim kültürü ve gelişmeleri, fiyat değişikliklerini, tarım ve sanayi 
ilişkisini ve ayrıca dünya gıda sektöründeki gelişmeleri kapsamaktadır. Sınırlıklar: Yararlanılan istatistiki ve-
rilerin ve sınıflama farklılıklarının değişim göstermesi ve güvensizliği ayrıca sektörde bulunan bazı firmaların 
bilgi ve bakış açılarını paylaşmak istememesi araştırmanın kısıtlarındandır. Yöntem: Yapılan çalışmada konu 
ile ilgili yerli ve yabancı literatürlerden, daha önce yapılan çalışmalardan, istatistik sonuçlarından, makale-
lerden, internet sitelerinden, basının yapmış olduğu haberlerden yararlanılmıştır. Bulgular: Türkiye’de gıda 
sektörüne hammadde sağlayan tarımının en önemli sorunları arasında işletmelerin ölçek küçüklüğü ve do-
layısıyla ölçek ekonomisinin getirilerinden yararlanılamadığı belirtilmektedir. Türkiye’de ölçek ekonomileri 
sadece tarımsal üretimde değil gıda sektörünün ve dolayısıyla tarım-gıda ihracatçılarının da bir sorunu olarak 
belirmektedir. Küçük ölçek, arz zincirinin her halkasında etkin durumunu göstermektedir. Bir diğer olum-
suz durum; Türkiye’de tarım istatistiklerinin çeşitliliğinin artmaması ve niteliğinin yükselmemesidir (TİM, 
Tarım Raporu,2016). Tarım istatistiklerinin güncelleştirmek ve farklı yönlerden değerlendirmeler yapmaya 
olanak ağlamasına yönelik çeşitlendirmek gerekmektedir. Halen göreli avantaja sahip olunan ürünler dışında 
katma değeri yüksek gıda ürünlerinin belirlenmesi ve kıt olan destek kaynaklarının bu ürünlere yönlendiril-
mesi, bu alanda ucuz girdi ithalatının bile desteklenmesi ile dünya pazarlarında rekabet etmemiz ve kalıcı yer 
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edinmemiz mümkün olabilecektir. Diğer yandan gıda işletmelerinin gelişim yapısını analiz etmede finansal 
gelişimlerini ortaya koymak da gereklidir. İşletmelerin KOBi niteliğinde oluşları, gelişimlerini teşvik ve des-
teklerden yararlanma sağlamak gereklidir. Özellikle işletmelerin pazar arayışı ve ürün çeşitlendirmeyi sermaye 
olanakları ölçüsünde artırmak önelidir. Bu arada artan rekabette başarının kaliteli ve uluslararası standartlara 
uygun üretim de olduğu gereğini unutmamak gereklidir.  Sonuç:  Günümüzde her ne kadar dünya nüfusunu 
besleyecek kadar gıda maddesi üretildiği bilinse de; giderek artan dünya nüfusu, küresel ısınma, doğal kaynak-
ların tahribi ve çevre sorunları gibi etmenler ile birlikte artan besin ihtiyacının karşılanmasının önünde ciddi 
engellerin olduğu görülmektedir. Bu noktada gıda sektörünün daha stratejik bir konuma yerleşeceği çok daha 
açık ortaya çıkmaktadır. Türkiye başta ürün ve işletme türü olmak üzere gıda konusunda büyük bir potansi-
yele sahiptir. Son yıllarda tüketicilerin bilinçlenmesi ile birlikte farklılaşan tercihler sektörün şekillenmesinde 
oldukça önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle sektörel yapının gelişimi açısından uygulanan politika ve des-
teklerin iyi ve isabetli olarak değerlendirilmesi önemlidir. Tarımın gıda güvenliğini sağlamak, ithalata karşı ve 
ihracatta rekabet gücü artırmak amacıyla hammadde üretiminden işlenmiş gıda ürününe kadar destekleme ve 
teşvik uygulamalarının etkinliğini artırmak zorunludur. Üretici ve ihracatçıların birbirlerini rakip olarak gören 
davranışlar yerine ortak olarak hareket etmeleri gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda sanayii, Tarım, İşletme, Ekonomi ve Yönetim, Organizasyon
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DERİN SESSİZLİKTEN BÜYÜK HAYKIRIŞA ENSEST: ENSESTE MARUZ KALANLAR 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Fatma FİDAN

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,  
Sakarya  / Türkiye

Öz: Giriş: Ensest (yakınsevi), yakın akrabalar arasında gönüllü ya da gönülsüz temas veya cinsel ilişkidir.  
Geçmişte tabu olarak görülüp ve dillendirilmesi hoş görülmeyen bir olgu iken vakalardaki artış ve sonuçlarının 
ağırlığı önleme politikalarını gerektirmektedir. Amaç: Araştırma genellemeyi hedeflemeyen enseste maruz 
kalmış bireyler arasında ortak özeliklerin olup olmadığının araştırılması ve vakaların benzer yönlerini ortaya 
koymayı hedeflemiştir. Yöntem:  Araştırma verileri yüz yüze görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Ensest’e 
maruz kalan 11 kadın ile derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar yarı yapılandırılmış mülakat 
formu kullanılarak yapılmıştır. Araştırmaya katlan kadınlarla görüşmeler öncesinde ön görüşme yapılmış ve 
çalışmanın amacı anlatılmıştır.  Her bir kadınla terapi sonrasında 50-60 dakika süren görüşmeler gerçekleş-
tirilmiştir. Örneklem: Araştırma enseste maruz kalan 11 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi  
kesitsel basit tesadüfi örnekleme metodu kullanılmıştır. Araştırmaya katılan kadınlardan 2’si    20 yaşında, 
diğerleri,  (17), (18), (23), (26), (19), (13), (12) ve (11)  yaşındadır.  İki kadın üniversite öğrencisi, 2 kadın 
ev hanımı,  diğerleri ilköğrenim ve orta öğrenim öğrencisidir.  Bulgular: Kadınlar,  baba (5), abi (2), amca 
(2), dayı (1), büyükbaba(1)  tarafından enseste maruz kalmıştır. 3 kadının aynı anda baba-abi veya abi-amca 
tarafından tacize maruz kaldığı ifade edilmiştir. Ensest vakaları,  2 kadının rahatsızlanarak hastaneye götürül-
mesi ve hamile olduğunun ortaya çıkması, 1 kadının şikayet etmesi, 2 kadının hocasından yardım istemesi, 2 
kadının öğretmenin fark etmesi,  1’inin arkadaşlarına anlatması ve duyulması, 3’ünün ise  intihar girişimi so-
nucunda tespit edilmiştir.    Ensest ilişkinin 1 ile 3 yıl arasında devam ettiği görülmektedir. Ensest vakalarında 
2’ si dışında  tecavüzle sonuçlanmış ve 2’sinde ise  gebelik oluşmuştur. Her vakada  benzer olan, koruma ve  
şefkat biçiminde ilgiyle  başlayarak,  taciz, cinsel organlarına dokunma gerçekleşmiş, farklı talep ve tehdidi 
içeren aşamadan sonra eylemin süreklilik kazandığı ve tecavüzün gerçekleştiği   aşamaya geçilmiştir. “Şefkat 
gösterisi”, “taciz-tehdit”, “tecavüz” aşamalarından oluştuğu görülmektedir.   Enseste maruz kalan kadınların 
hepsi “ mahrem yerlere yönelindiğinde”   ve “tehdit”   başladığında  çaresizliğini hissettiğini  ifade edilmiştir.  
Bu aşamadan sonra kadınların kurtulma ve korunma arayışı içine girdiği görülmektedir. “Sessizlik” ve “duyul-
maması çabasıyla” birlikte “yok sayma” temel davranış biçimi olarak belirginleşmektedir. Enseste maruz ka-
lan  kadınların “sessizlik”   temel davranış biçimi olarak dikkat çekmektedir. Anneye veya ablaya söylense de 
“toplum baskısı”, “ailenin dağılması korkusu” ve “sonucunun kötü olması endişesi” “inandıramama” ve  “er-
keğin tehdidi” nedeniyle sessizliğe itilmektedir.  Yakın çevrede meydana gelen olay yakın çevrenin baskısıyla 
gizlenmektedir. Ensest vakalarının tamamı kadının yaşadığı  evde gerçekleşmiştir.  Erkeğin,  kadını yanında 
kalması için zorladığı ve evden uzaklaşmaması için baskı altında tuttuğu görülmektedir. Ensestci  ailede yakın 
yaşlarda başka kadınlar olsa da sessiz kalacağını veya korunmasız olduğunu düşündüğü kadına yönelmiştir.  
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Ensesti gerçekleştiren erkeklerde uyuşturucu bağımlılığı, geçmişinde taciz vakası, kötü  aile ortamı, erkeğin 
kendi ailesinde  dışlanma ve   psikolojik  rahatsızlıkların  olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca erkeklerin sinirli, 
sert ve şiddet eğilimli olduğu da dikkat çekmektedir. Bu özelliği nedeniyle kadına dediğini yapmak zorunda  
bırakmakta ve  davranışının sorgulanmasını engellemektedir.  Tartışma ve Sonuç: Ensest vakasında,  5 kadın 
devlet korumasına alınmış, 2 kadın  ensestciden  uzaklaştırılmış ve  2 vaka dışında  hukuki süreç başlatılmıştır. 
Enseste maruz kalan kadınların hepsi intiharı düşünmüş ve 3’ü girişimde bulunmuştur.  Kadınların tamamı 
tedavi ve terapi sürecindedir. Kadınların görüşme esnasında en çok kullandıkları kelime “ölmek” -“öldürmek”   
ve kötüyüm” – “kötü”  olmuştur.  Ayrıca “kimse beni korumadı” “ben çok çaresizim”  ve “benim için hayat 
yok”  sıklıkla dile getirilmiştir.  Ensest vakalarında, yaşanılan ortam,  aile üyeleri arasındaki iletişimsizlik, en-
sestçinin geçmişimde suç ve tacize yönelik bir öykünün varlığı ile enseste maruz kalan kadının   içine kapanık 
ve nispeten düşük özgüvenli olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ensest, Ensestçi, Enseste Maruz Kalan Kadınlar 
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MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ OLARAK KADINLAR 

Fatma FİDAN

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler  Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,  
Sakarya  / Türkiye

Öz: Giriş: Mevsimlik tarım işçileri yaşadıkları yerin dışında veya yaşadıkları yerde yılın bir döneminde (be-
lirli mevsimde ) çalışan tarım işçileridir. Mevsimlik tarım işçileri “yerel” ve “gezici” olmak üzere ikiye ayrıl-
maktadır. Yerel  yani bölge  içi mevsimlik tarım işçileri, gezici işçileri ise bölge  dışı mevsimlik tarım işçileri 
olarak adlandırılmaktadır.  Bölge içi mevsimlik tarım işçileri, yaşadıkları veya yakın bir bölgede her türlü  
tarımsal faaliyette  saatlik, günlük ya da iş üzerinden belirlenen ücretlere bağlı çalışanlardır.   Bölge dışı mev-
simlik tarım işçileri ise, yılın bir döneminde çalışmak için tek başına veya ailesi ile yaşadıkları bölgeden başka 
bir bölgeye giden tarım işçileridir. Gezici tarım işçileri çalışmak amacıyla yaşam biçimlerini ve bölgelerini 
değiştirdikleri için daha fazla sorunu bünyesinde barından bir çalışma biçimidir.  Bu araştırmada gezici tarım 
işçisi olan kadınlar incelenmiştir. Amaç:   Bu çalışmada mevsimlik tarım işçisi olarak kadınların,  çalışma 
nedeni,  karşılaştığı sorunlar ve statüsünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimleyici nitelikte tasar-
lanmıştır,  genelleme yapma amacı taşımamakta,  var olan durumu tanımlamayı amaçlamaktadır.  Yöntem: 
Araştırma verilerinin toplanmasında yüz yüze görüşme ve katılımcı gözlem tekniklerinden yararlanılmıştır.   
Mülakat  sonucu elde edilen verilerin yerinde çalışma ve yaşam mekanlarında yapılan gözlemler ile destek-
leyerek daha sağlıklı ve gerçekçi bilgiler  ulaşmak amacıyla gözlem tekniği de  tercih edilmiştir.  Görüşmeler 
esnasında yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Her bir katılımcı ile 30-40 dakika süren görüşme 
gerçekleştirilmiştir.  Temmuz-Ağustos döneminde yapılan görüşmeler daha çok mola ve yemek esnasında ger-
çekleştirilmiştir. Örneklem: Araştırma, Sakarya’da (Karasu, Kocaali ve Hendek)  fındık toplamak için gezici 
tarım işçisi olarak gelen 100  kadın ile  gerçekleştirilmiştir.  Örneklem,   tesadüfi örnekleme   metodu kulla-
nılarak gerçekleştirilmiştir.  16 yaş üzeri kadınlar örnekleme dahil edilmiştir. Bulgular:   Araştırmaya katılan 
kadınlardan,  21’i (16-20), 19’u (21-25), 12’si (26-30),  10’u (31-35), 19’u (36-40), 7’si (41-45), 9’u (46-50),  
3’ü (50-+)  yaş   grubundadır.  Araştırmaya katılanların yaş itibariyle  genç ve ortaya yaş grubunda olduğu 
dikkat   çekmektedir.  Mevsimlik tarım işçilerinin yaş itibariyle genel görünümüne uygun bir sonuçtur. Medeni 
hal dağlımı incelendiğinde,  18’i bekar, 1’,  i nişanlı,  75’i evli,  6’sı boşanmış ve eşini kaybetmiştir. Çocuk 
sayısı genellikle 3’tür.  Kadınların baba, eş, abi ve dayı himayesinde çalışmaya geldiği görülmektedir.   5 kadın 
tarımsal üretimde çalışmadığı,   evde  kalarak  aile üyelerinin  yemek, çamaşır , temizlik ve çocuk bakımı gibi  
işleri yaptığı  belirtilmiştir. Daha çok ailede bebeğin varlığı kadının evde kalmasına neden olmaktadır.  Eğitim 
durumu incelendiğinde  3 lise öğrencisi, 1 üniversiteye hazırlık, 2 üniversite öğrencisi 3 lise mezunu,    7 orta 
okul,  71 ilk okul,  23  okuryazardır. Kadınların gelme nedeni incelendiğinde, 5’,i  eğitim masrafını karşılamak, 
1’ i çeyiz    almak, 47 aile ve çocuklarının ihtiyacını karşılamak,  3’ü borç   ödemek, 5’, ev almak,  29’u başka iş 
olmadığı için gelmiştir. Tartışma ve sonuç: Gezici mevsimlik işçilerin  çalışma ve yaşam koşullarına dair çe-
şitli  sorunlarının olduğu bilinmektedir.  Kadınların bu sorunlardan  daha fazla etkilendiği ve sorunları çözmek 
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açısından kadınlardan beklentinin fazla olduğu görülmektedir.  Gezici tarım işçisi kadınların,  “yük taşıma” 
dışında erkeklerle aynı işi yaptığı fakat daha düşük ücret aldığı görülmektedir.   Kadınların çalışma ortamında 
en fazla yaşadığı sorunlar, küçük çocukların bakımı,  güvenli ulaşım imkanının olmaması ve  hijyen ve elveriş-
li tuvaletlerin olmamasına bağlı olarak yaşadıkları sıkıntı ve sağlık sorunları dile getirilmiştir. 6 kadın mikrop 
kapma sonucunda ciddi sağlık sorunu yaşadığını belirmiştir.  Gezici tarım işçileri, çalışmak için geldikleri 
bölgede   yaşam alanı oluşturmak zorunda kalmaktadırlar. Yaşam alanının oluşturulmasında asıl sorumluluk 
kadına verilmektedir.  Barınmaları için verilen alanda, yemek hazırlama ve barınma koşullarının oluşturulması 
kadınlara aittir.  Kadınlar,  çok erken saatte uyandıkları ve aile bireylerin ihtiyaçlarını yerine getirdikleri (kah-
valtı, evin düzenlenmesi, götürülecek yemeklerin hazırlanması)  ve gece geç saatte yattıklarını belirtmişlerdir. 
Kadınların çoğu zaman işleri yetiştirebilmek kahvaltı edemediklerini  aç olarak tarlaya gittiklerini de belirtmiş-
lerdir.  Kadınların karşılaştığı sorunların başında    temizlik suyun  ve hijyen koşullarının yetersizliği gelmekte 
ve bunların temini de kadınların sorumluluğuna verilmektedir.  Diğer yandan kadınların dahil oldukları toplum 
tarafından benimsenmediklerini ve  “potansiyel tehlike” olarak görüldüklerini “dışlandıklarını” ifade etmiş-
lerdir. Kadınların sağlık imkanlarına erişimindeki yetersizlik özelikle kadın ve çocukların sağlık sorunlarına 
çözüm bulamamasına neden olmaktadır.  Kadınlar aile bireylerinin yükümlülüklerinden kaynaklanan ve kadın 
olmanın yol açtığı çoklu  sorunlarla karşılaşmaktadır. Gezici mevsimlik işçilere yönelik politika üretirken  ka-
dınların özellik ve sorumluluklarına yönelik düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır.  Özelikle kadın sağlığı 
açısından önleyici, koruyucu ve tedavi edici sağlık imkanlarının sunulması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım İşçisi, Mevsimlik Tarım İşçisi,  Mevsimlik Kadın Tarım  İşçisi   
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BİST TİCARET ENDEKSİ VE KOBİ ENDEKSİ İLE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ

 H. Hüseyin YILDIRIM1, M. Emin AKKILIÇ 2, M. Selim DİKİCİ 3

1Balıkesir Üniversitesi, BUBYO, Bankacılık ve Finans Bölümü, Balıkesir / Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi, BUBYO, Uluslararası Ticaret Bölümü, Balıkesir / Türkiye

3Balıkesir Üniversitesi, BURMYO, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Balıkesir / Türkiye

Öz: Giriş: Günümüzde bireyler ve kurumlar fon fazlalıklarını birçok yatırım amacı olmakla birlikte genel 
olarak hisse senedi ve dövize dayalı yatırımlarda bulunarak da kazanç elde etmeyi tercih etmektedirler. Döviz 
kurundaki değişimler yatırımcısına alış ve satış arasındaki farktan doğan bir kazanç sağlamaktadır. Yatırımcı-
lar oluşturdukları yatırım portföyünün optimum getirisini sağlayacak en düşük risk düzeyi için tek bir yatırım 
seçeneğinden kaçınarak farklı farklı yatırım araçlarına yatırım yapmaktadırlar. Türkiye gibi ekonomileri ser-
maye hareketlerine oldukça duyarlı olan gelişmekte olan ülkeler açısından döviz kurundaki değişim özellikle 
ilgi çekicidir. Döviz kuru ve hisse senedi piyasaları arasındaki yapılan akademik çalışmalara bakıldığında 
genel olarak döviz kurunda yaşanan artışın borsada işlem gören firmaların ihracatlarında artışa yol açacağına 
ve firmaların karlılığını da arttırabileceğine yönelik bir bakış açısının olduğu görülmektedir. Karlılığı artan 
işletmelerin borsa itibarları artarak hisselerine olan talebin artacağı ve buna bağlı olarak da hisse fiyatlarının 
ve hisse senetlerinden elde edilecek getirilerin artacağına yönelik temel bir inanış vardır. Döviz kurları ve hisse 
senedi piyasası arasındaki ilişkinin incelenmesi dış borcun ve cari açığın yüksek olduğu Türkiye gibi sermaye 
hareketlerine oldukça duyarlı olan bir ülke açısından oldukça önemlidir. Hisse senedi getirileri ile döviz kur-
ları arasındaki ilişkiyi açıklayan mal piyasası teorisi ve portföy dengeleme teorisi olarak iki teori vardır. Mal 
piyasası teorisi döviz kurunun düşmesinin ihracat ağırlıklı bir ülkenin ekonomisini olumsuz etkileyeceğini 
ve ihracat yapan şirketlerin hisse senetlerinin çekiciliğini azaltmak suretiyle hisse senedi piyasalarını negatif 
etkileneceği düşünülmektedir. Portföy teorisine göre artış gösteren bir hisse senedi piyasasına sahip bir ülke, 
dışarıdan sermaye akımlarını çekecek ve bu durum ulusal paraya olan talebi arttıracaktır. Bu talep artışı ise 
ulusal paranın değer kazanmasına yol açacaktır. Hisse senedi piyasasında yaşanacak bir düşüş ise yerli yatı-
rımcıların servetinde bir azalmaya neden olacak ve bu para talebi ile faizlerin düşmesine dolayısıyla ülkeden 
sermaye çıkışlarına neden olmak suretiyle ulusal paranın değerinin düşmesine (döviz kurlarının artmasına) yol 
açacaktır. Amaç:Bu çalışmada Dolar Kuru ile BİST Ticaret ve Kobi Endeksleri’nin günlük kapanış değerleri 
arasındaki nedensellik ilişkisiile incelenmiştir.  Kapsam:Yapılan bu araştırmada veri seti olarak 02.01.2014-
30.03.2018 dönemlerini içeren 1072 günlük dolar kuru, Ticaret ve Kobi Endekslerine ait değerler kullanılmış-
tır. Sınırlıklar: BİST sektör endeksleri içerisinde reel sektörün direkt yansımasının olduğu düşünülen BİST 
Ticaret endeksi ve BİST Kobi endeksine yer verilmiştir. Her iki endeks için ortak verinin derlenmesi için ise 
02.01.2014-30.03.2018 dönemi veri olarak temel alınmıştır. Yöntem:Veri seti zaman serisi içerdiğinden dola-
yı zaman serilerinde genel olarak gözlenen durağanlık testi çalışmanın ilk adımını oluşturmaktadır. Serilerin 
durağanlığının tespitinden sonra dolar kuru ve her iki endeks arasındaki ilişkinin var olup olmadığını tespit 
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etmek için Granger Nedensellik testi yapılmıştır. Bulgular: Öncelikli olarak Dolar kurunun durağanlığı için 
yapılan ADF testinin sabit (Prob: 0.9324 > 0.05), sabit ve trend (Prob: 0.1997 > 0.05) değerleri serinin durağan 
olmadığını göstermektedir. Durağan olmayan dolar kurunun birinci farkı alındıktan sonra ADF testine göre 
sabitte (Prob:0.0001<0.05), sabit ve trendde (Prob:0.0001<0.05) olup serinin birinci farkta durağan olduğu 
tespit edilmiştir. BİST Kobi endeksi için yapılan ADF testinin sabitte (Prob:0.9060>0.05), sabit ve trendde 
(Prob:0.9169>0.05) değerleri serinin durağan olmadığını göstermektedir. Durağan olmayan endeksin getiri 
değerleri alınmış ve sonra ADF testine göre sabitte (Prob:0.0001<0.05), sabit ve trendde (Prob:0.0001<0.05) 
olup serinin getiri değerlerinde durağan olduğu tespit edilmiştir. Diğer endeks olan BİST Ticaret endeksi için 
yapılan ADF testinin sabitte (Prob:0.7144>0.05), sabit ve trendde (Prob:0.4822>0.05) değerleri serinin du-
rağan olmadığını göstermektedir. Durağan olmayan endeksin getiri değerleri alınmış ve sonra ADF testine 
göre sabitte (Prob:0.0001<0.05), sabit ve trendde (Prob:0.0001<0.05) olup serinin getiri değerlerinde durağan 
olduğu tespit edilmiştir. Dolar kuru, BİST Ticaret ve Kobi endeksine ait serilerin durağan hale getirilmesi ile 
seriler nedensellik analizi için hazır hale gelmiştir. Serilerin durağanlığı sağlandıktan sonra iki model oluştu-
rulmuştur. Model 1’de bağımlı değişken olarak BİST Kobi endeksinin getirisi, bağımsız değişken olarak ise 
dolar kurunun birinci farkı alınmıştır. Model 1 için oluşturulan regresyon analizi sonucundaki kalıntı değer-
lerinin durağanlığına ADF testine göre bakıldığında (Prob:0.0001<0.05) olduğu tespit edilmiştir. Model 1’in 
kalıntı değerlerinin durağanlığı sonucu BİST Kobi endeksi ile Dolar kuru arasında bir eş-bütünleşmenin (Co-
integration) varlığının olduğunu göstermektedir. Model 2’de bağımlı değişken olarak BİST Ticaret endeksinin 
getirisi, bağımsız değişken olarak ise dolar kurunun birinci farkı alınmıştır. Model 2 için oluşturulan regresyon 
analizi sonucundaki kalıntı değerlerinin durağanlığına ADF testine göre bakıldığında (Prob:0.0001<0.05) ol-
duğu tespit edilmiştir. Model 2’in kalıntı değerlerinin durağanlığı sonucu BİST Ticaret endeksi ile Dolar kuru 
arasında bir eş-bütünleşmenin(Co-integration) varlığının olduğunu göstermektedir. Sonuç: Yapılan analizler 
sonucunda Dolar kurunun hem BİST Ticaret endeksi hem de BİST Kobi endeksi ile eş-bütünleşme içerisin-
de olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum yatırımcılar için önemlidir. Döviz kuruna veya endekse yatırım 
yapmak isteyen yatırıcılar için her iki değişkenin birbiri ile etkileşim içerisinde olduğu bilerek yatırım karar-
larını bu çerçevede almaları önemlidir. İleride yapılacak çalışmalarda araştırmacılar etkinin yönüne yönelik 
de araştırmanın sonuçlarını geliştirmeyi düşünmektedirler. Ayrıca ileride yapılacak çalışmalar için dolar döviz 
kurunun yanında farklı döviz kurları ve diğer sektör endeksleri de çalışmaya dahil edilerek çalışmanın verisi 
genişletilecektir. Buda analiz sonuçlarının kapsayıcılığı ve karşılaştırıla bilirliğine açısından akademik yazına 
daha fazla fayda sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: BİST Ticaret Endeksi, BİST Kobi Endeksi, Dolar Kuru, Zaman Serisi, Nedensellik Testi
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ALACAK DEVİR HIZI, STOK DEVİR HIZI VE BORÇ DEVİR HIZLARININ AKTİF KARLILIĞI 
ÜZERİNE ETKİSİ: BIST FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

 Hasan Hüseyin YILDIRIM1, Şakir SAKARYA2

1Balıkesir Üniversitesi, BUBYO, Bankacılık ve Finans Bölümü, Balıkesir / Türkiye

2Balıkesir Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Balıkesir / Türkiye

Öz: Giriş: Günümüzde işletmelerin kar elde etme amacını yerine getirirken sınırlı olan sermayelerini ve var-
lıklarını verimli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. İşletmeler üretim kapasiteleri yüksek olsa veya uzun 
vadeli yatırımları gelecek vaat edecek şekilde yapılmış olsa da; günlük nakit gereksinimlerini karşılamaya 
yetecek işletme sermayesine sahip değillerse ciddi ödeyememe riskleri ile karşılaşırlar. Ödeyememe durumuna 
düşmüş işletmeler; icra, iflas, tasfiye durumlarıyla karşılaşabilirler. İşletmeler için çalışma sermayesi yöneti-
mi, günlük işletme faaliyetlerini yürütebilmeleri bakımından gerekli olan nakit ve benzeri varlıklar ile bir yıl 
içinde nakde dönüşebilecek varlıkların tümünü kapsamaktadır. Bu açıdan etkin bir çalışma sermayesi yöneti-
mi, çalışma sermayesi bileşenlerini oluşturan alacaklar, stoklar ve cari borçların optimal seviyede sağlanması 
ile mümkündür. Çalışma sermayesi, bir işletmenin hem risk düzeyi hem de beklenen getirisi (karı) üzerinde 
etkilidir. İşletme sermayesinde başarılı olan işletmeler likidite riski düşük karlılığı da istenilen seviyede olan 
işletmelerdir. Amaç: Bu çalışma, BIST’de faaliyet gösteren işletmelerin çalışma sermayesi yönetiminin ba-
şarısını gösteren kriterlerin’den olan alacak devir hızı, stok devir hızı ve borç devir hızının işletmelerin aktif 
karlılığı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Kapsam: Yapılan bu araştırmada BIST Ticaret Endeksinde yer alan 
16 firma oluşturmaktadır. İlgili 16 firmanın 2010-2016 yılları arasındaki 7 yıllık mali verilerinden yararla-
nılmıştır. Sınırlıklar: Araştırmanın uygulama kısmı BIST’de yer alan endekslerden yoğun alacak, stok ve 
borç döngüsünün olduğu düşünülen Ticaret Endeksindeki işletmeler üzerinedir. Veri temininde zaman kısıtı 
dikkate alındığından BIST’de yer alan Ticaret Endeksi dışındaki diğer işletmeler analize dahil edilmemiştir. 
Her ne kadar Ticaret Endeksi 1996 yılından bugüne kadar oluşturulmuş bir endekste olsa da bu çalışmada 
panel veri analizinde kullanılacak yeterli firma sayısını sağlamak için 2010-2016 yılları arası finansal veriler 
analize dahil edilmiştir.  Yöntem: Araştırmanın verileri hem yatay kesit hem de zaman serisi içerdiğinden 
dolayı çalışmanın uygulama kısmında panel veri analizinden yararlanılmış ve çalışmanın uygulama kısmında 
Stata13 programı kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmada oluşturulan modelde aktif karlılığı bağımlı değiş 
olup alacak devir hızı, stok devir hızı ve borç devir hızı bağımsız değişken olarak tanımlanmıştır. Araştırmada 
oluşturulan model için uygun olan panel regresyon modeli veriler üzerinde uygunlanmıştır. Bulgular: Araş-
tırma modelinin uygulama kısmında panel veri çalışmasının öncelikle klasik panel yönteminin uygun olup 
olmadığını tespit etmek için Breusch Pagam LM testi gerçekleştirilmiştir. Test sonucunda (Prob>Chi2=0.000) 
olup %5’den küçük olduğundan dolayı klasik panel yöntemin uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Klasik 
panel yönteminin uygun olmadığı, model için sabit etkiler ve rassal etkilerden hangisinin tercih edileceğini 
belirlemek için Hausman testi uygulanmıştır. Hausman testi sonuçlarına göre (Prob>chi2=0.3388) çıkmış olup 
%5’den büyük olduğundan dolayı oluşturulacak panel regresyonu modeli için rassal etkilerin varlığı tercih 
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edilmiştir. Rassal etkiler için oluşturulacak panel regresyonu için değişen varyans, otokorelasyon ve birimle-
rarası korelasyon varsayımlarının sonuçlarına bakılması gerekmektedir. Model’de rassal etkilerin varsayım-
lardan birincisi olan değişen varyans için Levene, Brown & Forsythe’nin testi yapılmış ve (W0, W50 ve W10)  
(12, 78) serbestlik dereceli Snedecor F tablosu ile karşılaştırıldığında (Pr > F) değerleri %5’den küçük olduğu 
tespit edilmiş olup değişen varyansın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Model’de rassal etkilerin varsayımlardan 
ikincisi olan otokorelasyon için Bhargava, Franzini ve Narendranathan tarafından önerilen DW  (test değeri: 
DW= 0.900215) testi ve Baltaği-Wu tarafından önerilen LBI (test değeri: Baltagi-Wu LBI=1.269714) test 
istatistikleri kritik değer 2’den küçüktür. Bu durumda model’de tesadüfi etkiler modelinde otokorelasyonu 
olduğu tespit edilmiştir. Model’de rassal etkilerin varsayımlardan üçüncüsü olan birimler arası korelasyon 
için Pesaran testi yapılmıştır. Test sonuçlarına göre (Prob. = 0.3762) olup %5’den büyük olduğundan model 
için birimler arasında korelasyonun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  Panel regresyon modeli için yapılan üç 
varsayımdan değişen varyans ve otokorelasyon sorunun varlığı tespit edilirken birimler arasında korelasyonun 
olmadığı tespit edilmiştir. Varsayımlara bağlı olarak dirençli tahmincilerden model için rassal etkilerde değişen 
varyans ve otokorelasyon olduğu durumlarda kullanılan Arellano, Froot ve Rogers tahmincisi kullanılmıştır. 
Model için Arellano, Froot ve Rogers tahmincisi ile oluşturulan regresyon analizi sonuçlarına göre aktif karlılı-
ğı (P<0.05) anlamlı ve pozitif olarak etkileyen tek bağımsız değişkenin stok devir hızı olduğu tespit edilmiştir. 
Diğer bağımsız değişkenlerden alacak devir hızı ve borç devir hızının sonuçlarının istatistiksel olarak anlamsız 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç: Çalışma sermayesi etkinliğinin belirleyicilerinden olan alacak devir hızı, 
stok devir hızı ve borç devir hızı yönetimlerinin aktif karlılığı üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışmada, 
stok devir hızının aktif karlılığını olumlu ve istatistiksel olarak anlamlı olarak etkilediği sonucuna erişilmiştir. 
Yapılan çalışmanın test sonuçlarına göre aktif karlılığının arttırılması için stok devir hızının yüksek olmasının 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. İşletmelerin stokları aktifler içerisinde cari dönem aktif olarak adlandırılan 
dönen varlıklar sınıfında yer almaktadır. İşletmeler için stoklar için harcanan fonlar bir maliyet unsurudur. 
Stokların azaltılması aktif karlılığı iki şekilde etkilemektedir. Birinci olarak az stok varlıkların toplamı azalta-
cağı için aktif karlılığı arttıracaktır. İkinci olarak az stok istifleme, boşaltma, yükleme, ambar ve depo giderleri, 
fire, eskime, demode olma ve sigorta giderleri gibi stok tutma giderlerini düşürerek net karlılığı arttıracaktır. 
Bu durumda aktif karlılığı olumlu yönde etkileyecektir. 

Anahtar Kelimeler: Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Karlılık Oranları, Panel Veri Analizi 
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SAĞLIKTA İNOVASYONUN İZİNDE

H. Hakan SAKAOĞLU

 Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora 
Programı, İzmir / Türkiye 

Öz: Giriş: OECD ile Avrupa Komisyonu’nun birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzuna göre, “İnovasyon, yeni 
veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin ya da iş 
uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanması-
dır.” İnovasyon gerçekleştirilmesi için uygun bir ortama ihtiyaç duymaktadır. Bunun için en uygun ortamlardan 
biri “teknoparklardır”. Teknoparklar; Üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam 
içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji 
transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliş-
tirme ekosistemleridir. Teknopark kavramı 1950’lerde Amerika’da Stanford Üniversitesinde ortaya çıkmışken; 
ülkemizde ise bunun temelleri 1989’da atılmış ve 26 Haziran 2001 Tarihinde 4961 Sayılı Teknoloji Geliştirme 
Kanunu ile yasal zemine oturtulabilmiştir. Ancak bu tarihten sonra, özellikle üniversiteler öncülüğünde, tek-
noparklar hızlı bir gelişme göstermiştir. 2001 yılında ilk açılan ODTÜ Teknoparkından sonra teknoparkların 
sayısı hızla artmış ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de, Ocak 2018 itibariyle 
56’sı faaliyette, 15 tanesi geliştirme aşamasında olmak üzere 71 teknopark bulunmaktadır. İnsan sağlığına 
katkı yapacak her yenilik büyük önem taşımaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlık sektöründe Ar-Ge’nin 
ve inovasyonun ekonomik boyutlarının incelenmesi ve bunun Türkiye’ye yansımasının belirlenmesidir. Kap-
sam: Araştırma, sağlık alanında inovasyonun neden gerekli olduğunu ve sağlık sektörünün ekonomik boyutla-
rını ortaya koymaya çalışmaktadır. Araştırma literatür taraması ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Gerek sosyal 
boyutuyla gerekse de ekonomik boyutuyla sağlık sektörü sürekli büyüyen dinamik bir yapıya sahiptir. Ekono-
mik olarak baktığımızda sağlık ürünlerinin birçoğu ileri teknoloji gerektiren ürünlerden olup en önemli ithalat 
kalemlerinden biridir. Deloitte tarafından 2014’de yapılan bir araştırmaya göre; medikal teknoloji satışlarının 
2013’de 363,8 milyar dolardan 2020’de 513,5 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Yine aynı araştırmaya 
göre 2014-2018 arasında ortalama yıllık sağlık hizmeti harcamalarındaki artış hızının; Batı Avrupa’da %2.4, 
Kuzey Amerika’da %4.9, Asya ve Avustralya’da %8.1, Orta Doğu’da ve Afrika’da %8.7 olması beklenmekte-
dir. Yine aynı yıl Informa Plc Market Line Ekim 2014 rakamlarına göre 2014’de global sağlık harcamalarının 
%77’sini gerçekleştiren gelişmiş pazarlar, sağlık hizmetlerine en çok para harcayan kesim olarak kalması bek-
lenmektedir. Gelişmekte olan pazarların payının ise 2014-2020 arası %23’den %32’ye çıkması öngörülüyor. 
Sağlık sektörü hızla değişmektedir. Bu değişim, uygulaması zor ve cesur adımları gerektirmektedir. Ülkemizde 
sınırlı sayıda ve dağınık halde bulunan medikal malzeme üreticileri yurtdışından teknoloji transferi yoluyla 
üretim yapmaktadır. Diğer teknoloji yoğun sektörlerde olduğu gibi sağlık ürünlerinde de Ar-Ge için en uygun 
ortamlardan biri Teknoparklar olabilir. Buna karşın ülkemizde Sağlık temalı Teknopark ilk olarak 2013 yılında 
Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından hizmete sunulmuştur. Sadece sağlık temalı teknopark değil aynı zamanda 
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tüm teknoparklar içerisinde sağlık alanında faaliyet gösteren şirketlerin oranı yalnızca %3’tür. Sonuç: Sağ-
lık teknoparklarının avantajlarını, dezavantajlarını, güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyduğumuzda bölgenin 
en genç ve yetişmiş insan gücüne sahip ülkelerden biri olduğumuz ortadadır. Bunun yanı sıra Türkiye 2017 
itibariyle 820 milyar dolar GSYİH ile dünyanın 17. Büyük ekonomisidir. Yenilikler, gelişmekte olan ekono-
milerde gelişmiş ülkelerde olduğundan daha hızlı ortaya çıkabilmektedir. Düzenlemelerin daha az olduğu ve 
acil ihtiyaçların öne çıktığı ortamlarda, pazarı sarsan yeni şirketlerin sunduğu sağlık çözümleri daha hızlı bir 
şekilde kendine yer edinebilir. Ancak altyapı eksikliği halen büyük bir handikaptır. Oysa ki mobil, dijital ve 
kablosuz teknolojilerin de desteğiyle dünyada sağlık sektöründe sanallaşma başlamaktadır. Telekom, teknoloji 
ve perakende sektörlerinden pazara yeni giriş yapan oyuncular, sağlık hizmetlerinin sınırlarını kaldıracak ve 
her an her yerde sağlık hizmetine erişim sağlayacak yenilikler sunabilme konusunda iyi bir konumdalardır. 
Ancak ülkemizde teknoloji ürünlerinde dışa bağımlılık oranı yüksektir. Sağlık teknoparklarında SWOT analizi 
yapılarak; analiz sonrasında ise Almanya ve Finlandiya gibi çeşitli ülkelerden örnekler incelenerek, ülkemizde 
yeni açılacak olan sağlık teknoparkları için rol model oluşturulmaya çalışılabilir.

Anahtar Kelimeler: Çalışma Ekonomisi, İnovasyon, Sağlık Ekonomisi, Teknopark
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ZEYTİN VE ZEYTİN ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİ İÇİN E-TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİNDE 
ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİNİN ÖNEMİ

M. Emin AKKILIÇ1, M. Selim DİKİCİ2, H.Hüseyin YILDIRIM3

1Balıkesir Üniversitesi, BUBYO, Uluslararası Ticaret Bölümü, Balıkesir / Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi, BURMYO, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Balıkesir / Türkiye

3Balıkesir Üniversitesi, BUBYO, Bankacılık ve Finans Bölümü, Balıkesir / Türkiye

Öz: Giriş: Günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesinin sonuçlarından birisi de bilgisayar ve in-
ternet teknolojisinin işletmeler tarafından kullanım düzeyinin artmasıdır. Bu bağlamda, geleneksel ticaretten 
e-ticarete eğilim artarak devam etmektedir. Firmaların artan rekabette ayakta kalabilmeleri, pazar paylarını, 
kârlarını arttırmaları ve müşterilerin tercih ve beklentilerini karşılayabilmeleri amacıyla izledikleri yollardan 
birisi de ürün çeşitlendirmedir. Ürün çeşitlendirme, işletmenin ürün ve/veya hizmetlerinden meydana gelen 
ürün karmasına yeni ürünler eklenmesi şeklinde ifade edilebilir. İşletmelerin büyük bir kısmının ürün çe-
şitlendirme stratejisini kullandığı görülmektedir. Bu bağlamda, işletmelerde-ticaretin geliştirilmesinde ürün 
çeşitlendirmenin öneminin tespit edilmesi, araştırmaya değer bir konu olarak görülmektedir. Amaç: Bu ça-
lışmanın temel amacı, Edremit Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerde e-ticaretin geliştirilmesinde 
ürün çeşitlendirmenin etkisini tespit etmektir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini, Edremit, Burhaniye 
ve Ayvalık Ticaret Odası’na kayıtlı olan 150 adet zeytin ve zeytin ürünleri işletmeciliği yapan firmalar oluştur-
maktadır. Araştırmanın kapsamı, söz konusu 150 tane işletmenin tamamı şeklinde belirlenmiştir. Ancak, ula-
şılabilen ya da veri toplanabilen işletme sayısı92 olmuştur. Sınırlılıklar: Araştırma, yüksek maliyet ve zaman 
gerektirdiğinden, araştırma kapsamı dışında kalan Türkiye’deki diğer bölgeler ve zeytin ve zeytin ürünlerinde 
öne çıkan diğer ülkeler ele alınamamış olup, örneklem Edremit Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren zeytin 
ve zeytin ürünleri işletmeleri ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Edremit Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren iş-
letmelerde ürün çeşitlendirmenin e-ticaretin geliştirilmesi üzerindeki etkisine yönelik yapılan bu araştırmada, 
“E-Ticarete İlişkin Değerlendirmeler” ve “Ürün Çeşitlendirmesine İlişkin Değerlendirmeler” boyutlarına dair 
10 maddeden oluşan 5’li likert ölçeğinden yararlanılarak hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Araştırmada 
tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 92 işletme ile yüz yüze 
görüşülerek anket formları doldurulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen verileri analiz etmek için SPSS 
21.0istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmada, betimleyici istatistikler, frekans analizi ve basit doğrusal 
regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada, işletmelere ilişkin tanımlayıcı bulgulardan;  firmala-
rın çalışan sayıları, hukuki yapıları, faaliyet süreleri ve web sitesi sahiplik durumları ele alınmıştır. İşletmelere 
ait tanımlayıcı bulgulardan çalışan sayısına bakıldığında, firmaların %57,6’sının 1 ile 9 arasında kişi istihdam 
ettiği görülmektedir. İşletmelerin hukuki yapıları bakımından oransal olarak en fazla %30,4’ü şahıs işletmesi 
ve %3,3’ü ise adi ortaklıktır. Ayrıca, işletmelerin %75’inin 15 yıldan fazla süredir faaliyette olduğu ve firma-
ların %80,4’ünün web sitesi sahibi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan işletmelerin interneti 
kullanım amaçlarına yönelik olarak yapılan frekans analizi sonucuna göre, işletmelerin interneti en yaygın 
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kullanım nedeni, “Mesaj, elektronik posta alma/gönderme hizmetleri” olarak ortaya çıkmıştır. Araştırmaya 
katılan işletmelerin elektronik ortamda ithalat-ihracat yapma durumlarını ortaya koymak için yapılan analiz 
sonucunda ise işletmelerin %82,6’sının elektronik ortamda ithalat-ihracat yapmadıkları belirlenmiştir. Araştır-
ma kapsamında yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda ürün çeşitlendirme stratejisinin e-ticaretin 
geliştirilmesi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu istatistiksel olarak tespit edilmiştir. (R2 =0,30 ; 

=6,724; p<0,05). Sonuçlar: Zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinin-ticareti geliştirmesinde ürün çeşitlen-
dirmenin önemini tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışma; “E-Ticarete İlişkin Değerlendirmeler” ve “Ürün 
Çeşitlendirmesine İlişkin Değerlendirmeler” olmak üzere iki boyutta incelenmiştir. Araştırma kapsamında iş-
letmelere ilişkin tanımlayıcı bilgilerden bazıları (çalışan sayısı, hukuki yapı, faaliyet süresi, web sitesi sahiplik 
durumları)  ele alınmıştır. Ayrıca, araştırma kapsamında yapılan basit regresyon analizi sonucunda zeytin ve 
zeytin ürünleri işletmelerinde ürün çeşitlendirmenin e-ticaretin geliştirilmesi üzerinde anlamlı ve pozitif bir 
etkisinin olduğu istatistiksel olarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda, firmaların, e-ticaretteki paylarını arttırmak 
için daha fazla ürün çeşitlendirmesine gitmeleri gerekir.

Anahtar Kelimeler: Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşletmeleri, E-ticaret, Ürün Çeşitlendirme

Yazar Notu: Bu çalışma, Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklen-
miştir. 
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BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN 
DEĞERLENDİRMELERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

M. Emin AKKILIÇ1, M. Selim DİKİCİ2, H. Hüseyin YILDIRIM3

1Balıkesir Üniversitesi, BUBYO, Uluslararası Ticaret Bölümü, Balıkesir / Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi, BURMYO, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Balıkesir / Türkiye

3Balıkesir Üniversitesi, BUBYO, Bankacılık ve Finans Bölümü, Balıkesir / Türkiye

Öz: Giriş: İçinde bulunduğumuz süreçte müşterilerin daha bilinçli hale gelmesiyle birlikte müşteri tercih ve 
beklentilerinde meydana gelen değişiklikler bankacılık sektöründeki işletmeler arasındaki rekabetin artmasına 
yol açmıştır. Şiddetli rekabet ortamında bankaların pazar paylarını korumaları ve arttırmaları için yeni strate-
jiler geliştirmeleri önemlidir. Buna bağlı olarak bankaların alternatif dağıtım kanallarını bulma ve kullanma 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Alternatif dağıtım şekillerinden birisi de internet bankacılığıdır. Hemen hemen bütün 
bankaların internet bankacılığını alternatif bir dağıtım kanalı aracı olarak kullandığı görülmektedir. Banka-
lara göre internet bankacılığı araçlarının kullanım etkinliği ve düzeyleri farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca, 
banka müşterilerinin internet bankacılığına ilişkin değerlendirmelerinin demografik özelliklere göre değişip 
değişmediği ise araştırılmaya değer bir konudur. Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, banka müşterilerinin in-
ternet bankacılığına ilişkin değerlendirmelerinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini 
tespit etmektir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini, Balıkesir ilindeki farklı bankaların  müşterileri 
olan kişiler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu kişiler arasından seçilen 301 banka müşterisinden 
oluşmaktadır. Sınırlılıklar: Araştırma, yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, örneklem, sadece Balıkesir 
ilinde faaliyet gösteren bankaların müşterileri ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Banka müşterilerinin internet 
bankacılığını değerlendirmelerine ilişkin yapılan bu araştırmada, 16 maddeden oluşan 5’li likert ölçeğinden 
yararlanılarak hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Araştırmada tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden 
birisi olan kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 301 banka müşterisi ile yüz yüze görüşülerek anket formları 
doldurulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 21.0 istatistik programı kullanılarak geçerlilik 
ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri kapsamında Kaiser Meyer Olkin’in 
(KMO) Bartlett testi sonucunda 0,906 ve Cronbach a katsayısı olarak 0,833 değerleri elde edilmiştir. Araştır-
madan elde edilen verilerin analizinde betimleyici istatistikler, t-testi ve varyans (ANOVA) testi kullanılmış-
tır. Bulgular: Araştırmada, banka müşterilerinin demografik özelliklerinden yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve 
gelir durumu ele alınmıştır. Bu bağlamda, katılımcıların %43,9’unun 25 yaş ve altı, cinsiyetleri bakımından 
ise %50,2’si kadın ve %49,8’i erkektir. Eğitim düzeyleri bakımından banka müşterilerinin oransal olarak en 
fazla %49,8’i lisans mezunu ve %1,3’ü ise lisansüstü mezunudur. Ayrıca, katılımcıların aylık gelirlerine ba-
kıldığında, cevaplayıcıların %47,5’inin 2001-4000 TL. gelir seviyesine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Banka 
müşterilerinin internet bankacılığına ilişkin değerlendirmelerinin demografik özellikler açısından incelenmesi 
amacıyla oluşturulan ölçekte internet bankacılığına ilişkin olarak “Erişim ve Kullanım Kolaylığı”, “İnternet 
Bankacılığının Güvenliği” ve “İnternet Sitelerinin Yeterliliği” olmak üzere üç boyut ortaya çıkmıştır. Yapılan 
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t-testi analizi sonucunda, banka müşterilerinin internet bankacılığının erişim ve kullanım kolaylığı, internet 
bankacılığının güvenliği ve internet sitelerinin yeterliliğine ilişkin değerlendirmelerine bakıldığında, söz konu-
su üç boyutta da cevaplayıcıların cinsiyetleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir 
(p>0,05). Araştırmada yapılan varyans analizi (ANOVA) sonucunda, katılımcıların internet bankacılığının eri-
şim ve kullanım kolaylığı, internet bankacılığının güvenliği ve internet sitelerinin yeterliliğine ilişkin değerlen-
dirmelerine bakıldığında, cevaplayıcıların yaşları açısından istatistiksel olarak araştırmanın üç boyutunda da 
anlamlı bir fark saptanamamıştır (p>0,05). Araştırma sonucuna göre, banka müşterilerinin internet bankacılı-
ğının erişim ve kullanım kolaylığına ilişkin değerlendirmelerinde, cevaplayıcıların eğitim düzeyleri açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0,05). Tespit edilen bu farkın ilköğretim mezunu olan 
cevaplayıcılardan kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırmada, katılımcıların internet bankacılığının 
güvenliği ve internet sitelerinin yeterliliğine ilişkin değerlendirmelerine bakıldığında, cevaplayıcıların eği-
tim düzeyleri açısından istatistiksel olarak her iki boyutta da anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0,05). 
Son olarak, banka müşterilerinin internet bankacılığının erişim ve kullanım kolaylığı, internet bankacılığının 
güvenliği ve internet sitelerinin yeterliliğine ilişkin değerlendirmelerine bakıldığında, cevaplayıcıların gelir 
durumlarına göre istatistiksel olarak araştırmanın üç boyutunda da anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir 
(p>0,05). Sonuç: Banka müşterilerinin internet bankacılığına ilişkin değerlendirmelerinin demografik özellik-
ler açısından farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada; katılımcı-
ların internet bankacılığına ilişkin değerlendirmeleri “Erişim ve Kullanım Kolaylığı”, “İnternet Bankacılığının 
Güvenliği” ve “İnternet Sitelerinin Yeterliliği” olmak üzere üç boyutta incelenmiştir. Araştırma kapsamında 
katılımcıların bazı demografik özelliklerinden bazıları (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir durumu) ele alınmış-
tır. Araştırma sonucuna göre cevaplayıcıların internet bankacılığının erişim ve kullanım kolaylığı boyutuna 
ilişkin değerlendirmelerinde katılımcıların yaş, cinsiyet ve gelir durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark tespit edilememiştir. Katılımcıların internet bankacılığının erişim ve kullanım kolaylığı boyutuna iliş-
kin değerlendirmelerinde eğitim düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Araş-
tırma sonucuna göre cevaplayıcıların internet bankacılığının güvenliği boyutuna ilişkin değerlendirmelerinde 
katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve gelir durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 
edilememiştir. Son olarak ise, cevaplayıcıların internet sitelerinin yeterliliği boyutuna ilişkin değerlendirmele-
rinde katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve gelir durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Banka Müşterileri, İnternet Bankacılığı, Demografik Özellikler
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FARKLI DEĞİŞKENLERLE TÜRKİYE’DEKİ KONUT SATIŞ ANALİZİ

Murat KORKMAZ1, Ayhan AYTAÇ2

1Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye
2Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Edirne / Türkiye

Öz: Giriş: TUİK in 2017 Temmuz ayı değerlendirme istatistik verilerine baktığımızda bir önceki yıl olan 
2016 yılının Temmuz ayına göre yaklaşık %43 oranında bir artış olduğunu görmekteyiz. Konut satışlarında 
ilk sırayı iller içerisinde İstanbul’un aldığını ifade edebiliriz. İstanbul’u takip eden illere baktığımızda ise An-
kara ikinci sırada ve İzmir’in ise üçüncü sırada yer aldığını görmekteyiz. En az konut satışının yapıldığı illere 
baktığımızda ise ilk sırada Ardahan ilinin yer aldığı görülmektedir. Bunu Hakkari ve Şırnak illeri izlemektedir. 
Bu araştırma konut satış istatistiklerine ilişkin 2013-2017 arası Türkiye İstatistik kurumu verileri kullanılarak 
yapılmıştır. Amaç: Çalışmanın amacı Türkiye’de inşaat sektörü ve bu sektöre bağlı olan konut satışlarının 
farklı istatistik analizlerle değerlendirilmesi şeklindedir. Verilerin Analizi: Bu araştırmadan elde edilen ve-
riler E-Views 8.0 ve SPSS programı ile analiz edilmiştir. Yapılan Chow Breakpoint, Korelasyon, Birim kök, 
Granger nedensellik, Kolmogorov Smirnov Normal dağılım testi ve Regresyon analizleri sonucunda konut 
satış istatistiklerinin yıllar bazında nasıl değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Bulgular: Yapılan korelâsyon 
analizine ilişkin sonuçlar aşağıdaki gibi gösterilmiştir. İpotekli satışlar ile sıfır ev satışları arasında orta se-
viyede pozitif korelasyon bulunurken, ikinci el satışlar arasında yüksek seviyede korelasyon bulunmaktadır. 
İl ortalama sayıları ile tüm değişkenler arasında yüksek derecede pozitif korelasyon bulunmaktadır. Yapılan 
birim kök testlerine göre; probability değerlerinin 0,05 güven düzeyinden küçük olması sebebiyle H0 hipotezi 
red edilmektedir. Dolayısıyla değişkenlerin hiçbirisinin birim kök içermediği bundan dolayı da ileriki analiz-
lerde kullanılabilecekleri belirlenmiştir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri incelendiğinde, bazı prob 
değerlerinin 0,05’ten küçük olduğu ve H0 hipotezinin kabul ret etmek gerektiği belirlenmiştir. Dolayısıyla 
konut satış istatistikleri arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.  Sıfır ev satış sayısı, ipotekli satışların 
nedenidir. İpotekli satışlar sıfır ev satışlarının nedenidir İpotekli satışlar ikinci el satışlarının nedenidir Sıfır 
ev satış sayısı, il ortalamaları satış sayısının nedenidir. Yapısal kırılmanın belirlenmesi için Chow Breakpoint 
test kullanılabilmektedir. Zaman serileri ile regresyon yapabilmek için yapısal kırılmaya sahip olmayan serile-
rin kullanılması önemlidir. Chow Break point test sonuçları aşağıdaki gibi özetlenmektedir. Zaman serilerine 
ait dağılımın belirlenmesi için Kolmogorov smirnov testi kullanılabilmektedir. Zaman serileri ile regresyon 
yapabilmek için normal dağılıma sahip serilerin kullanılması önemlidir. Kolmogorov smirnov testi sonuçları 
(Tablo) daki gibi özetlenmektedir. Buna göre hipotez testlerine ait olasılık değerleri 0,05’ten büyük çıktığı için 
ipotekli satışlar, sıfır ev satışları, ikinci el ve il ortalamaları ev satışları normal dağılmaktadır. İpotekli satışlar 
ile sıfır ev satış rakamlarının beraber incelendiği regresyon analizine bakıldığında şu sonuçlar elde edilmiştir. 
İpotek sayıları bir birim arttığında sıfır ev satış sayısı 1,45 birim artmaktadır. İpotekli satışlar ile ikinci el satış 
rakamlarının beraber incelendiği regresyon analizine bakıldığında şu sonuçlar elde edilmiştir. İpotek sayıları 
bir birim arttığında ikinci el satış sayısı 1,64 birim artmaktadır. Sonuç: İpotekli satışlar ile sıfır ev satışları 
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arasında orta seviyede pozitif korelasyon bulunurken, ikinci el satışlar arasında yüksek seviyede korelasyon 
bulunmaktadır. İl ortalama sayıları ile tüm değişkenler arasında yüksek derecede pozitif korelasyon bulunmak-
tadır. Değişkenlerin hiçbirisinin birim kök içermediği bundan dolayı da ileriki analizlerde kullanılabilecekleri 
belirlenmiştir. Sıfır ev satış sayısı, ipotekli satışların nedenidir. İpotekli satışlar sıfır ev satışlarının nedenidir.  
İpotekli satışlar ikinci el satışlarının nedenidir. Sıfır ev satış sayısı, il ortalamaları satış sayısının nedenidir. 
Chow yapısal kırılma testine göre farklı dönemler denenmiş ve yapısal kırılma olmadığı belirlenmiştir. İpotekli 
satışlar, sıfır ev satışları, ikinci el ve il ortalamaları ev satışları normal dağılmaktadır.  İpotek sayıları bir birim 
arttığında sıfır ev satış sayısı 1,45 birim artmaktadır.  İpotek sayıları bir birim arttığında ikinci el satış sayısı 
1,64 birim artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Konut, Satış, Değişken, İstatistik, Nedensellik
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TİCARET VE HİZMET VERİLERİ İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ

Murat KORKMAZ1, Ayhan AYTAÇ2

1Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye

2Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Edirne / Türkiye

Öz: Giriş: Bu araştırma ticaret ve hizmet sektörlerine ilişkin 2005-2016 yılları arasındaki TÜİK verileri kul-
lanılarak hazırlanmıştır. Analiz ticaret & hizmet, toptan & perakende ticaret, ulaştırma & depolama, konakla-
ma & yiyecek hizmeti, bilgi & iletişim, mesleki & bilimsel faaliyetler, idari & destek hizmetleri sektörlerine 
ilişkin genel bir tablo çıkarmaktadır ve bu sektörlerin toplam gayrı safi yurtiçi hasılaya nasıl etki ettiğini be-
lirleyecektir. Verilerin Analizi: Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 ve SPSS programı ile analiz 
edilmiştir. Yapılan Korelasyon, Birim kök, Granger nedensellik, Kolmogorov Smirnov testi ve Regresyon 
analizleri sonucunda ticaret hizmet sektörü ile büyümenin yıllar bazında nasıl değişiklik gösterdiği belirlen-
miştir. Yapılan korelâsyon analizine ilişkin sonuçlar aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Bulgular: Ticaret ve hizmet 
sektörlerine ait istatistikler içerisinde, Ciro, çalışılan saat ile yüksek dereceli ilişkili çıkarken, istihdam ile de 
maaş seviyeleri arasında yüksek seviyeli ilişki bulunmuştur. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri ince-
lendiğinde, bazı prob değerlerinin 0,05’ten küçük olduğu ve H0 hipotezinin kabul ret etmek gerektiği belirlen-
miştir. Dolayısıyla kadın istatistikleri arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.  Ticaret ve hizmet sektörle-
rinde istihdam artış veya azalışı ciroya etki etmektedir. Ticaret ve hizmet sektörlerinde maaş artış veya azalışı 
ciroya etki etmektedir. Bilgi iletişim sektöründe istihdam artış veya azalışı ciroya etki etmektedir.  Konaklama 
ve yiyecek sektöründe istihdam artış veya azalışı çalışılan saate etki etmektedir. GSYH’nın artış veya azalışı 
bilgi ve iletişim sektörünün cirosuna etki etmektedir. GSYH’nın artış veya azalışı bilgi ve iletişim sektörünün 
istihdamına etki etmektedir. GSYH’nın artış veya azalışı bilgisayar programlama ve danışmanlık sektörünün 
istihdamına etki etmektedir. GSYH’nın artış veya azalışı bilgisayar programlama ve danışmanlık sektörünün 
çalışılan saat toplamına etki etmektedir. Ticaret ve hizmet sektörlerine ait değişkenler üzerinde yapılan birim 
kök testlerine göre; probability değerlerinin 0,05 güven düzeyinden küçük olması sebebiyle H0 hipotezi red 
edilmektedir. Dolayısıyla değişkenlerin hiçbirisinin birim kök içermediği bundan dolayı da ileriki analizler-
de kullanılabilecekleri belirlenmiştir. Bilgi ve iletişim sektörü değişkenleri için Yapılan birim kök testlerine 
göre; probability değerlerinin 0,05 güven düzeyinden küçük olması sebebiyle H0 hipotezi red edilmektedir. 
Dolayısıyla değişkenlerin hiçbirisinin birim kök içermediği bundan dolayı da ileriki analizlerde kullanılabi-
lecekleri belirlenmiştir. Konaklama ve yiyecek hizmetleri sektörlerine ait değişkenler için yapısal kırılmanın 
belirlenmesinde Chow Breakpoint test kullanılabilmektedir. Zaman serileri ile regresyon yapabilmek için ya-
pısal kırılmaya sahip olmayan serilerin kullanılması önemlidir. Chow Break point test sonuçları aşağıdaki 
gibi özetlenmektedir. Chow yapısal kırılma testine göre farklı dönemler denenmiş ve konaklama ve yiyecek 
hizmetleri sektörüne ait değişkenlerde yapısal kırılma olmadığı belirlenmiştir. Bilgi ve iletişim sektörlerine ait 
değişkenler için yapısal kırılmanın belirlenmesinde Chow Breakpoint test kullanılabilmektedir. Zaman serileri 
ile regresyon yapabilmek için yapısal kırılmaya sahip olmayan serilerin kullanılması önemlidir. Chow Break 
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point test sonuçları aşağıdaki gibi özetlenmektedir. Chow yapısal kırılma testine göre farklı dönemler denen-
miş ve bilgi ve iletişim sektörlerine ait değişkenlerde yapısal kırılma olmadığı belirlenmiştir. Zaman serilerine 
ait dağılımın belirlenmesi için Kolmogorov smirnov testi kullanılabilmektedir. Zaman serileri ile regresyon 
yapabilmek için normal dağılıma sahip serilerin kullanılması önemlidir. Kolmogorov smirnov testi sonuçları 
aşağıdaki gibi özetlenmektedir. Buna göre Mesleki ve bilimsel faaliyetler ile idari ve destek hizmetleri sektör-
lerine ait seriler ayrı ayrı incelendiğinde olasılık değerleri 0,05’ten büyük çıktığı için serilerin normal dağıldığı 
söylenebilir. Büyüme rakamları ile mesleki ve bilimsel faaliyetler sektörlerine ait verilerin beraber incelendiği 
regresyon analizine bakıldığında şu sonuçlar elde edilmiştir. Ciro bir birim arttığında GDP 189 dolar, istihdam 
bir birim arttığında GDP 298 dolar, maaşlar bir birim arttığında GDP 115 dolar ve toplam çalışma saati bir 
birim arttığında GDP 234 dolar artmaktadır. Büyüme rakamları ile mesleki ve bilimsel faaliyetler sektörüne 
ait verilerin beraber incelendiği regresyon analizine bakıldığında şu sonuçlar elde edilmiştir. Ciro bir birim 
arttığında GDP 83 dolar, istihdam bir birim arttığında GDP 923 dolar, toplam çalışma saati bir birim arttığında 
GDP 887 dolar artmaktadır. Büyüme rakamları ile bilgi ve iletişim sektörlerine ait verilerin beraber incelendiği 
regresyon analizine bakıldığında şu sonuçlar elde edilmiştir. Ciro bir birim arttığında GDP 34 dolar, istihdam 
bir birim arttığında GDP 123 dolar, toplam çalışma saati bir birim arttığında GDP 93dolar artmaktadır. Sonuç: 
Ciro, çalışılan saat ile yüksek dereceli ilişkili çıkarken, istihdam ile de maaş seviyeleri arasında yüksek seviyeli 
ilişki bulunmuştur. Ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam artış veya azalışı ciroya etki etmektedir. Ticaret 
ve hizmet sektörlerinde maaş artış veya azalışı ciroya etki etmektedir. Bilgi iletişim sektöründe istihdam artış 
veya azalışı ciroya etki etmektedir. Konaklama ve yiyecek sektöründe istihdam artış veya azalışı çalışılan saate 
etki etmektedir. GSYH’nın artış veya azalışı bilgi ve iletişim sektörünün cirosuna etki etmektedir. GSYH’nın 
artış veya azalışı bilgi ve iletişim sektörünün istihdamına etki etmektedir. GSYH’nın artış veya azalışı bil-
gisayar programlama ve danışmanlık sektörünün istihdamına etki etmektedir. GSYH’nın artış veya azalışı 
bilgisayar programlama ve danışmanlık sektörünün çalışılan saat toplamına etki etmektedir. Değişkenlerin 
hiçbirisinin birim kök içermediği bundan dolayı da ileriki analizlerde kullanılabilecekleri belirlenmiştir. Ko-
naklama ve yiyecek hizmetleri sektörüne ait değişkenlerde yapısal kırılma olmadığı belirlenmiştir. Bilgi ve 
iletişim sektörlerine ait değişkenlerde yapısal kırılma olmadığı belirlenmiştir. Mesleki ve bilimsel faaliyetler 
ile idari ve destek hizmetleri sektörlerine ait seriler ayrı ayrı incelendiğinde olasılık değerleri 0,05’ten büyük 
çıktığı için serilerin normal dağıldığı söylenebilir.  Büyüme rakamları ile mesleki ve bilimsel faaliyetler sek-
törlerine ait verilerin beraber incelendiği regresyon analizine bakıldığında şu sonuçlar elde edilmiştir. Ciro 
bir birim arttığında GDP 189 dolar, istihdam bir birim arttığında GDP 298 dolar, maaşlar bir birim arttığında 
GDP 115 dolar ve toplam çalışma saati bir birim arttığında GDP 234 dolar artmaktadır. Büyüme rakamları ile 
mesleki ve bilimsel faaliyetler sektörüne ait verilerin beraber incelendiği regresyon analizine bakıldığında şu 
sonuçlar elde edilmiştir. Ciro bir birim arttığında GDP 83 dolar, istihdam bir birim arttığında GDP 923 dolar, 
toplam çalışma saati bir birim arttığında GDP 887 dolar artmaktadır. Büyüme rakamları ile bilgi ve iletişim 
sektörlerine ait verilerin beraber incelendiği regresyon analizine bakıldığında şu sonuçlar elde edilmiştir. Ciro 
bir birim arttığında GDP 34 dolar, istihdam bir birim arttığında GDP 123 dolar, toplam çalışma saati bir birim 
arttığında GDP 93dolar artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hizmet, Büyüme, Ticaret, Ciro, Gelir
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KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİ KAYNAKLI İTİCİ GÜÇLERİ

Mustafa TALAS

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde / Türkiye

Öz: Giriş: Kapsam: Amaç ve Sınırlılıklar: Dünyada etkili olan küreselleşme olgusunun ağırlıklı olarak 
ekonomiye dayalı olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. Dünyanın ekonomik anlamda küresel piyasa eko-
nomisine göre şekillenişi bu algının ana nedenlerini oluşturmaktadır. İşte bu gerçeklikten ötürü, bu çalışmada 
küreselleşmenin ekonomik bakımdan güç kaynaklarının ekonomi sosyolojisi yaklaşımıyla analizi amaçlan-
maktadır. Materyal ve Metod: Bu analiz, sosyolojik teori metoduyla gerçekleştirilecek olup materyal olarak 
kütüphane veri tabanları ve çeşitli basılı makale ve kitapların kullanılması söz konusudur. Ekonomik Boyutlu 
Küreselleşme Güçleri: Küreselleşmenin ekonomik boyutlu güç kaynaklarının başında çok uluslu ya da ulu-
sötesi şirketler denilen dev kuruluşlar ile bunların oluşturdukları siyasî organizasyonlar ve dünyanın finans 
piyasalarına kabul ettirdikleri uluslararası anlaşmaları gelmektedir. Dünya çapında, ürettiklerini pazarlayabil-
meleri konusunda engel teşkil eden hususları sermaye akışını sağlayarak ortadan kaldırmak için çok kapsamlı 
çalışmaları yürüten kuruluşlar ve anlaşmalar küreselleşmeye ekonomik güç sağlamaktadır. Yenidünya düzeni-
nin oyun kurucuları olan çok uluslu şirketler, her ülkeyi bir “pazar” olarak algılamaktadır. Onlar için her birey 
bir “müşteri”dir. Küresel projeleri, dünyadaki bütün milletlerin bireylerini kapsama alanlarına almaktır. Çok 
uluslu şirketlerin bu projeleri ile farklı milletlerin “ulusal projeleri” çatışmaktadır. Çok uluslu ve ulus ötesi şir-
ketlerin tamamına yakını G7 denilen Kuzeyli ülkelere mensuptur. Bu şirketler dünya menfaati adını verdikleri 
Kuzeyin istek ve çıkarlarını paravan şirketleri, ortakları aracılığıyla oluşturdukları lobi faaliyetleriyle azgeliş-
miş ülkelere dikte ettirmektedirler. Kuzeyin elde etmiş olduğu ayrıcalıkları devam ettirip, yenilerini elde et-
menin hesabı içerisine girmektedirler. MAI adı verilen çok taraflı yatırım anlaşmaları ile çok uluslu şirketlerin 
önünde bulunan engeller ortadan kaldırılmaktadır. Sermaye akışkanlığının teminiyle çok uluslu şirketlerin 
ulus devletlerin müdahalesinden kurtarıldığı görülmektedir. Ancak büyük devletler bu kuralı kendileri için yok 
saymaktadırlar. Kendi devletleri konusunda ulus devletin sona erdirilmesi diye bir durum söz konusu değildir. 
Küresel rekabet kurallarının en çelişkili noktası işte burasıdır. Ulusötesi ekonomiyi şekillendiren başlıca olgu, 
mal ve hizmet ticaretinden çok, para akışıdır. Egemen ulusal devletlerin para ve maliye politikaları, giderek 
daha büyük oranda, ulusaşırı para ve sermaye piyasalarındaki olayları etkin bir yolla biçimlendirmek yerine 
onlara tepki vermektedirler. Uluslar aşırı ekonomide geleneksel ”üretim faktörleri”, olan toprak ve emek gide-
rek daha büyük oranda ikincil duruma düşmektedir. Ulus aşırı bir nitelik kazandığı ve herkesçe elde edilebilir 
hale geldiği için artık para da dünya piyasasında tek bir ülkeye rekabet avantajı sağlayacak bir üretim faktörü 
olmaktan çıkmıştır. Döviz kurları, ancak kısa süreler içinde önem taşımaktadır. Yönetim, üretimin belirleyi-
ci faktörü olma niteliğini kazanmıştır. Rekabet alanında bulunan noktanın değerlendirilmesi, yönetimi temel 
almalıdır. Ulusötesi ekonomideki amaç “kâr maksimizasyonu” değil, “pazar maksimizasyonu”dur. Ticaret de 
giderek daha büyük oranda yatırımı izlemektedir. Aslında, ticaret yatırımın bir fonksiyonu haline gelmektedir. 
Sonuç ve Tartışma: Dünya ekonomisini yönlendiren ve denetimi elinde bulunduran dev şirketler ve uluslara-
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rası kuruluşlar, zamanla dünyadaki siyaseti de kontrolleri altında tutmaya başlamışlardır. Aynı şirketler, küçük 
şirketleri sürekli olarak yutuyorlar ve dünya piyasalarında tekelleşmeyi doğuruyorlar. Dünyadaki en büyük 
100 kuruluşun geliri dünya nüfusunun ilk %20’sini oluşturan fakirlerin gelirinin iki katına ulaşıyor. Bölgesel 
anlaşmalar veya eski imparatorlukları andıran bölgesel işbirliği anlaşmaları veya küresel örgütler, ulus-dev-
letin karar alma, uygulama ve denetleme gücünü aşındırmaktadır. Ulus-devlet, dış ticaret politikasını bu yöne 
göre bağımsız olarak belirleyebiliyordu. Dış ticaret politikası araçlarıyla iç pazarı koruyarak, büyümeyi ve 
yerel sermayeyi güçlendirebiliyordu. 1980 sonrasında ulus-devletin elindeki bu olanaklar alınmış oldu. DTÖ’ 
ye bağlı 130 kadar devlet, dış ticaret politikasını bu örgüte bıraktı. Dünya Bankası ve IMF de aynı şekilde 
çevre için bu politikaları belirlemektedir. Ulus-devlet üstü belirlenen kurallara uymamak ise, ulus-devletleri 
bağlayıcı yaptırımlara bağlanmıştır. Uluslararası kuruluşların önemli faaliyetlerinden biri de finansal olarak 
liberalleşme programlarıdır. Özellikle IMF, DB gibi uluslararası finansal kuruluşlar tarafından uygulatılan 
finansal liberalleşme programları, finans sermayesinin önündeki tüm engelleri kaldırıp, dizginsiz sermayeye 
meydan okurcasına eşitlikçi, toplumsal adalete uygun olmayan politikalar uygulanmaktadır.  Para ve maliye 
politikaları civa gibi ülkeden ülkeye akan sermayenin taleplerine göre icra edilmektedir. Ve ayrıca finans ser-
mayesi koyduğu kurallara uymayan ülkeleri terk ederek adeta terör uyguluyor. Günlük olarak dünya üzerinde 
bu şekilde dolaşan para miktarının 1.5 trilyon dolar olduğu ifade edilmektedir. Küresel düzenin tüm tarafları 
tatmin edecek biçimde işlemesini sağlayacak küresel kurumların eksikliği de hissediliyor. Uluslararası Para 
Fonu (IMF) ve Dünya ticaret Örgütü (WTO) gibi uluslararası kuruluşların küresel düzenin ihtiyaçlarına cevap 
verecek yapıda olmamaları ve büyük ölçüde zengin ülkelerin güdümünde bulunmaları bu kuruluşların yapı 
değiştirmesi ya da yenilenmesi ihtiyacını gündeme getiriyor. Ancak küreselleşme şampiyonluğunu kimselere 
bırakmayan zengin ülkelerin bu noktada da işi ağırdan aldıkları yeni bir kurumsal yapının oluşmasına pek 
sıcak bakmadıkları görünüyor.

Anahtar Kelimeler: İtici Güç, Kürüselleşme, Sosyoloji, Ekonomi
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BEDENSEL ENGELLİ SPOR FEDERASYONUNUN MALİ YAPISININ FARKLI 
FEDRASYONLARLA KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

Oktay KIZAR1, Ali Serdar YÜCEL2, Yüksel SAVUCU3, Mehmet KARGÜN4

1Bingöl Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bingöl / Türkiye
2-3Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

4Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tokat / Türkiye

Öz: Giriş: 2010 yılından itibaren ülkemizde engelli sporlarının kalkınma anlayışında önemli değişimler mey-
dana gelmiştir. Ülkelerin sahip oldukları spor potansiyeli ve dinamikleri rekabet, kalkınmaları açısından ol-
dukça önemlidir. Ülkemizde spor federasyonlarının finansal kaynaklarının büyük kısmı kamu tarafından sağ-
lanmaktadır. Bunların başında SGM ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olmak üzere yerel yönetimler ve çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşları gelmektedir. Türkiye’de Engelli Spor Federasyonları  finansal olarak varlıklarını 
devam ettirmek için  halen Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan Spor Genel Müdürlüğü ve Spor 
Toto teşkilatının mali yardımları ile varlıklarını sürdürmektedirler. Ancak sağlanan bu kaynaklar federasyonlar 
bazında farklılık göstermektedir. Engelli bireylerin sportif faaliyetlerden ve spor hizmetlerinden daha fazla 
yararlanabilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin hizmet verimliliğinin geliştirilmesi ve 
kaynakların etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Federasyonlar arasındaki mali dengesizlikleri orta-
dan kaldırmak ya da minimum seviyeye indirmek maksadıyla SGM ve Spor Toto bünyesinde ayrılan fonlar 
artırılmıştır.  Amaç: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de bir kamu hizmeti sunan Bedensel Engelli Spor Fe-
derasyonunun finansal boyutunun Atletizm, Badminton ve Voleybol Federasyonları açısından karşılaştırmalı 
incelenmesi ve geleceğe dönük geliştirme önerileri sunulmasıdır. Kapsam: Araştırmaya ilişkin dokümanlar, 
Bedensel Engelli, Atletizm, Badminton ve Voleybol Federasyonların 2016-2017 yılı mali bütçe tablo değer-
lerinden ve Spor Bakanlığının web sayfasından elde edilen verilerden oluşmaktadır. Federasyonların finansal 
performansını analiz ederken yıllık finansal tablolarda yayımlanan temel finansal oranlar ve temel bilanço 
verileri kullanılmaktadır.  Sınırlılıklar: Araştırma Bedensel Engeliler, Atletizm, Badminton ve Voleybol Fe-
derasyonları 2016-2017 yılı mali bütçe tablo değerleri ile sınırlıdır. Yöntem: Çalışma betimsel tarama modeli 
niteliğinde bir çalışmadır. Farklı federasyonların 2016-2017 yılı mali verileri karşılaştırmalı olarak incelen-
miştir.   Bulgular: Bedensel Engelli Spor Federasyonuna ilişkin mali desteklerin farklılık gösterdiği ve bu 
noktada Bedensel Engelli Spor Federasyonlarının daha fazla engelli bireye sportif anlamda ulaşma noktasında 
sıkıntılarının olduğu tespit edilmiştir. Bedensel engelli spor federasyonun Atletizm, Voleybol ve Badminton fe-
derasyonlarının göre 2016-2017 yıllık finansal tablolarının analizi sonucunda, finansal sorunlarla karşı karşıya 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonun 2018 verilerine göre 554 kadın 
ve 1402 erkek antrenör ile 32.149 erkek ve 9.003 kadın sporcu bulunmaktadır. Badminton Federasyonu 2018 
verilerine göre 10.756 erkek ve 6151 kadın antrenör, 47.762 erkek ve 36.907 kadın sporcu bulunmaktadır. 
Atletizm Spor Federasyonun 2018 verilerine göre1045 kadın ve 4286 erkek antrenör,  79.815 kadın 133.830 
erkek sporcu bulunmaktadır. Voleybol Federasyonu 2018 verilerine göre 1889 kadın antrenör, 7577 erkek ant-
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renör, 165.322 kadın sporcu, 104.447 erkek sporcu bulunmaktadır. 2016- 2017 yılı mali bütçe tablo değerleri 
ilgili federasyonlar açısından incelendiğinde SGM ve Spor Toto teşkilatının finansal yardımından en fazla payı 
alan federasyonlar sırası ile Voleybol Federasyonu, Atletizm Federasyonu, Badminton Federasyonu olduğu 
görülürken en az payı alan federasyonun ise Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olduğu görülmektedir. 
Sonuç: Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilatı tarafından bedensel engelli spor federasyonlarına 
ayrılan finansman desteğinin artırıldığı takdirde daha fazla engelli insanın spor branşlarına katılımının sağla-
nacağı öngörülmektedir. Sonuç itibari ile medyada büyük federasyonlar ve profesyonel spor kulüpleri sponsor 
bulmakta bile zorlanırken, medyada yer bulmakta zorlanan engelli spor federasyonları ve spor kulüpleri için 
bu durum daha zor olmaktadır. Engelli spor federasyonlarına ve engelli spor dallarında faaliyet gösteren en-
gelli spor kulüpleri mali yapılarına ilişkin yapılacak sponsorluğu özendirecek düzenlemeler teşvik edilmelidir. 
Ayrıca Spor Bakanlığı ve Spor Toto teşkilatının engelli spor federasyonlarına mali yardımları artırması ile bin-
lerce engelliye spor yapabilme olanağı sağlanacaktır. Engelli bireylerin spor yapma imkânlarının artırabilmesi 
için engelli okullarındaki spor tesisleri ile mevcut spor tesislerin modernize edilerek ve uygun hale getirilmesi 
gerekmektedir. Günümüzde engelli bireylerin toplumdaki yerlerinin engeli olmayan bireylerle aynı sırada yer 
alabilmesi için sporun etkin bir araç olduğu bilinmelidir. Engelliler için uygun spor tesislerinin inşa edilmesi, 
engelli bireylere akranlarıyla spor yapma kültürü ve paylaşma alışkanlığı kazanma konusunda katkı sağlaya-
cağı düşünülmektedir. Engelli Spor Federasyonu yetkilileri spor yönetiminin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
işbirliğine giderek istek, ihtiyaç ve mali beklentilerin merkezi idareye bildirilmesinde daha fazla işbirliğini 
artırmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Federasyon, Engel, Finansman, Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilatı
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YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE TERSİNE LOJİSTİK KAVRAMI ÜZERİNE BİR 
UYGULAMA

Perihan ABAY1, Ekrem SÜZEN2

1-2İstanbul Gelişim Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, İstanbul  / Türkiye

Öz: Giriş: Çevreye duyarlı olmak sadece etrafı temiz tutmak ile bitmiyor. Kirliliğin sebeplerini ortadan kaldı-
racak değişimleri yapmak ve bunu en büyük firmalara uygulatarak rekabet aracı olarak kullanmak gerektir. Bu 
hedefe tersine lojistik ile ulaşmak mümkündür. Lojistik kavramı; en doğru ürünü, en doğru yere, en doğru za-
manda ve hasarsız olarak ulaştırmayı gaye edinen bir sistemdir. Globalleşen pazarlarda işletmelerin birbirleri-
ne rekabet üstünlüğü sağlamalarının biride lojistik faaliyetlerdir. Lojistik, ileri yönlü bir faaliyet olarak algıla-
nırken, ters lojistik tam tersi yönlü bir faaliyettir. Lojistikte tek birimden çok birime taşıma söz konusu iken, 
ters lojistikte çoktan teke taşıma söz konusudur. Tersine lojistik; yeniden kullanım, geri dönüşüm ve katma 
değerli geri kazanım olarak tanımlanabilir. Bunların hedefinde ise çoğalan nüfusa karşı azalan kaynakları daha 
doğru nasıl kullanılır sorusunun cevabı yatmaktadır. Tüm bu süreçler; Ürün Yenileştirme, Yeniden Üretim, 
Ürünün Kısmi Kullanımı, Geri Dönüşüm, Yakma ve Gömme (İmha Etme), Direkt Yeniden Kullanım/Yeniden 
Satış gibi ters lojistik faaliyetleri ile mümkündür. Böylece; kullanım ömrünü tamamlamış ya da üretim süre-
cinden hasarlı çıkan ürünler, yeniden üretim sürecine sokularak değerlendirilebilir. Bunun mümkün olmadığı 
durumlar da ise; ürünler, çevreye en az zarar verecek şekilde imha edilebilir. Bu da çevre kirliliğini en aza in-
dirme amacıyla yapılmaktadır. Çalışmanın teorik kısmında lojistik ve ters lojistik faaliyetleri, süreçleri ve 
kapsamlarından bahsedilmiştir. Altı tane hipotez sorgulanmış. Üçü kabul edilmiş ve üçü reddedilmiştir. Elde 
edilen veriler SPSS 23.00 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler tersine lojistik hak-
kında altı adet hipotezi yorumlanmasına fayda sağlamıştır. Amaç: Araştırma; betimsel tarama yöntemi ile 
gerçekleştirilmiştir. Betimsel tarama yöntemi ile tersine lojistik faaliyetlerinin mevcut durumuna ilişkin hipo-
tezler test edilmiş ve kendi şartları içerisinde olduğu gibi çalışılmıştır. Buna göre hizmet almakta olan işletme-
lerin tersine lojistik faaliyetlerini uygulama durumları tespit edilerek, işletmelerin bazı özelliklerinin, belirle-
nen alt boyutları etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Kapsam: Araştırmanın evrenini İstanbul il sınırları içe-
risinde faaliyet gösteren ve atık yönetiminde İSTAÇ A.Ş.’den hizmet alan üretim işletmeleri oluşturmaktadır. 
Sınırlıklar: Araştırma kapsamında 100 işletmeye birebir kişisel görüşme yoluyla anket uygulaması yapılmış-
tır. Yöntem: Araştırmada veri toplama amacıyla anket yönteminden faydalanılmıştır. Kullanılan anket formu 
2 bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde araştırma kapsamındaki işletmelerin demografik özel-
liklerini tespit etmeye yönelik sorular (katılımcıların eğitim durumu, işletmenin mülkiyet durumu, hitap edilen 
tüketiciler ve pazarlar, ürün çeşidi ve üretim şekli) bulunmaktadır. İkinci bölümünde tersine lojistik faaliyetle-
rini uygulayanların tersine lojistik uygulama sebepleri, tersine lojistik uyguladıkları takdirde sağladıkları fay-
dalar, tersine lojistik uygulamalarında yapılması gerekenler ve tersine lojistik uygulamalarına engel olan fak-
törler gibi konularda bilgi almaya yönelik sorular yöneltilmiştir. Anket formunda yer alan sorular 5’li likert 
ölçeği şeklinde oluşturulmuştur. İşletmelerin ankete verdikleri cevaplar SPSS 23.00 istatistik paket programı 
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kullanılarak analizleri yapılmış ve bulgular yorumlanmıştır. Öncelikle, işletmelere dair bilgilerin frekans dağı-
lımları tablolar halinde sunulmuştur. Bulgular: İşletme sahiplerinin tersine lojistik uygulamalarına ilişkin gö-
rüşleri arasında Eğitim Düzeyi Değişkenine göre anlamlı farklılık vardır. İşletme sahiplerinin tersine lojistik 
uygulamalarına ilişkin görüşleri arasında Mülkiyet Durumuna göre anlamlı farklılık yoktur. İşletme sahipleri-
nin tersine lojistik uygulamalarına ilişkin görüşleri arasında Hitap Edilen Tüketicilere göre anlamlı farklılık 
vardır. İşletme sahiplerinin tersine lojistik uygulamalarına ilişkin görüşleri arasında Hitap Edilen pazara göre 
anlamlı farklılık yoktur. İşletme sahiplerinin tersine lojistik uygulamalarına ilişkin görüşleri arasında işletme-
nin ürün çeşitliliğine göre anlamlı farklılık vardır. İşletme sahiplerinin tersine lojistik uygulamalarına ilişkin 
görüşleri işletmenin üretim şekline göre anlamlı farklılık yoktur. Sonuç: Eğitim düzeyleri incelendiğinde üni-
versite mezunu katılımcı sayısının daha yüksek olduğu, katılımcıların büyük çoğunluğu özel sektör de faaliyet 
gösterdiği, hitap edilen pazarların genel olarak yurt içinden nihai tüketiciler olduğu görülmektedir. Ürün çeşit-
liliği incelendiğinde 9 ve üzeri ürün üreten işletme çoğunluktadır ve işletmeler genelde seri üretim yapmakta-
dırlar. Analiz sonuçları incelendiğinde, işletmelerde görev yapmakta olan bireylerin eğitim düzeylerinin tersi-
ne lojistik uygulamalarına ilişkin bakış açılarını etkilediği görülmektedir. Eğitim seviyesi yükseldikçe tersine 
lojistik faaliyetlerine daha duyarlı ve o yolda çıkan engelleri aşmak için daha azimli hareket edildiği görülmek-
tedir. Tersine lojistik hakkında bireyler bilgilendirilmeli ve tersine lojistik uygulamalarının amaçları anlatılma-
lıdır. Gerekli eğitimler verilerek bireyler daha da bilinçlendirilmelidir. Tersine lojistik faaliyetlerinin mülkiyet 
durumu ile kıyaslanması sonucunda kamu, özel, yabancı ortak-sermaye gruplarının tersine lojistiğin faydaları, 
uygulama sebeplerine aynı bakış açısı ile baktığı görülmektedir. Buna karşın kamu tersine lojistik uygulama-
larında yapılması gereken faaliyetleri en çok dikkate alan gruptur. Yani tersine lojistik uygulamalarını titizlikle 
yerine getirdikleri söylenebilir. Özel ve yabancı ortaklı- sermayeli işletmelerin ise tersine lojistik faaliyetlerin-
de yapılması gerekenleri daha dikkatli inceleyip uygulamaları gerekmektedir. Tersine lojistiğe engellerden en 
çok etkilenen grup yine kamu sektörüdür. Kamu sektörünün tersine lojistik uygulamalarında engelleri aşabil-
mesi için gerekli desteğin verilmesi gerekmektedir. Elde edilen bulgulara göre; hitap edilen tüketici kitlesinin 
tersine lojistik faaliyetlerini etkilediği görülmektedir. Bununla beraber işletmelerin hitap ettiği tüketici grupla-
rı tersine lojistik faaliyetlerin uygulanabilirliği açısından önemlidir. Çünkü tüketiciden geri çağırılan ürünler 
tüketicinin özelliklerine bağlı olarak değişim göstermektedir. Aksine hitap edilen pazarlar, tersine lojistik faa-
liyetlerini etkilememiştir. Aslında tersine lojistik uygulama sebepleri yurt içinde ve yurt dışında farklılık gös-
terebilir. Bu sonuç, ankete katılanların sadece % 2’ sinin yurt dışı pazarlarda faaliyet gösteriyor olmasından 
kaynaklanmış olabilir. Ürün çeşitliliğinin, tersine lojistik faaliyetlerine etkisi incelendiğin de, ürün çeşitliliği-
nin tersine lojistik faydalarını ve uygulama sebeplerini etkilediği görülmüştür. Bunun yanı sıra ürün çeşitliliği 
9 ve üzeri olan işletmeler tersine lojistik uygulamalarında engellerle en sık karşı karşıya kalan gruptur. Buda 
ürün çeşitliliği arttıkça, engellere maruz kalma oranının artacağını gösterir. Fakat bu durum işletmelerin bakış 
açısına etki etmez. Kararlarını ürün sayısına göre almadıklarından Tersine lojistik faaliyet uygulamalarını en 
iyi şekilde yerine getiren grup ise en az ürün çeşitliliğine sahip olan grup olması gerekirken tam tersi bir sonuç 
çıkmıştır. Yani ürün yelpazesi çok olan firmalar daha çok engelle karşılaşmalarına rağmen tersine lojistik faa-
liyetlerinde daha az ürün üreten firmalara göre uygulamada daha ileridedir.. Bu sonuçlara bakıldığın da tersine 
lojistik faaliyetleri ürün çeşitliliği az olan işletmeler de daha kolay uygulanabilmektedir. Çeşitlilik arttıkça 
uygulama alanında ki engeller de artmaktadır fikri kabul edilmemektedir. Üretim şekilleri incelenen işletmele-
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rin, tersine lojistik faaliyetlerine bakış açıları aynı orandadır. Yani işletmelerin üretim şekilleri tersine lojistik 
faaliyetlerini etkilememektedir. Günümüz de tersine lojistik faaliyetlerinin önemi gittikçe artmaktadır. Analiz 
sonuçlarından da anlaşıldığı üzere işletmeler tersine lojistik faaliyetleri konusun da yeteri kadar bilinçli değil-
lerdir. Bu nedenle etkileyici faktör olarak düşünülen maddeler ile işletmelerin tersine lojistik uygulama faali-
yetleri arasında anlamlı bir bağ kurulmuştur. Tersine lojistik kendi başına dünyamızı etkileyen ve geleceğimize 
yön veren bir konu olduğu için hem hükümetler em de özel sektörler kullanılarak dikkat çekilmesi gereken bir 
faaliyettir. Artan nüfus ve azalan kaynaklar bizi bu konuda çalışma yapmaya ve dikkatleri bu konuya çekmeye 
mecbur etmiştir.  Oysa işletmeler, hitap ettikleri tüketici kitlesi, hitap ettikleri pazarlar, mülkiyet durumları, 
eğitim düzeyleri, ürün çeşitliliği ve üretim şekillerine göre tersine lojistik faaliyetlerini şekillendirebilir ve 
yüksek düzeyde etkinlik sağlayabilirler. Buda ancak tersine lojistik konusunda, yasal zorunluluklara uyulması 
ve tersine lojistik faaliyetlerine yönelik tüketici ve üreticilerin bilinçlendirilmesi ile mümkündür. Tersine lojis-
tik faaliyetlerinin uygulanması adına yapılan araştırmalar artırılmalıdır. Hatta kanunen her firmaya tersine lo-
jistik zorunluluğu getirilmeli yapılan faaliyetleri teşviklerle desteklemelidir. Çünkü bu firmaların ilk başta 
dikkatini çekecek daha sonra avantajlarını gördüklerinde bu teşviklere ihtiyaç kalmadan firmalar daha karlı 
olan tersine lojistik faaliyetini kendilerine düstur kabul edeceklerdir. Yapılacak araştırmaların geri dönüşüm 
faaliyetlerini etkin bir şekilde uygulayan daha çok sayıdaki işletmeye uygulanması alınacak sonuçlar açısından 
faydalı olacaktır. Böylece işletmelerin, tersine lojistiğe bakış açıları, uygularken karşılaştıkları engeller, uygu-
lama sebepleri ve elde ettikleri ekonomik kazanç daha iyi tespit edilebilir. Ayrıca işletmeleri, büyüklüğü ve 
faaliyet gösterdikleri sektörler açısından ele almak, uygulamaların etkinliğini artıracak unsurlar arasındadır. 
İşletmelerin sosyal sorumluluk olarak görebilmelerini sağlayacak çalışmalar ve gerekli teşvikler de yapılmalı-
dır. Sonuçta işletmeler sosyal sorumluluğun yanı sıra sağlayacakları kazançlar oranında bu faaliyetleri uygula-
maktadırlar. Kazanç anlamın da verimlilik elde edemiyorlarsa, tersine lojistik faaliyetlerine yönelmeleri zor 
olacaktır. Buda; gerekli tersine lojistik faaliyetlerini uygulandıktan sonra geri kazanılmış ürünlerin diğerlerin-
den farksız olduğunun, yeni ürünlerle aynı kullanım şartların da ve garanti sürelerinde olduğunun tüketiciye 
benimsetilmesi ile mümkün olacaktır. Geri dönüştürülmüş ürünlerin kullanımını teşvik etmek ve kalite vesaire 
noktalardan diğerleri ile farkı olmadığı hatta çevre dostu olması nedeniyle diğerinden daha avantajlı olduğu 
bireylere empoze edilmelidir. Böylece geri dönüştürülmüş ürünlere talep arttığından işletmelerin karlılıkları da 
artacak ve bu sayede işletmeler de tersine lojistik faaliyetlerine daha fazla yönelebileceklerdir. Diğer bir yan-
dan ülkenin refah düzeyinin artması doğrultusunda illerin kalkınması ile tersine lojistik uygulamaları hem 
üreticiler açısından hem de tüketiciler açısından tercih edilen faaliyetler arasına girebileceklerdir.
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