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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL
VATANDAŞLIĞA ETKİSİNDE DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ

Doktora Öğrencisi, Yasin KILIÇLI
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
ORCID ID: 0000-0001-7801-3168

ÖZET
İş görenlerin örgütlerine olan bağlılığını artırarak, örgütte kalmasını sağlamak İnsan Kaynakları
Yönetimi’nin (İKY) temel amaçlarından biri olduğunu söylemek mümkündür. Son zamanlarda
yapılan çalışmalar, insana yapılan yatırımın ve etkili İKY uygulamalarının, çalışanların devir
hızını azaltarak örgütsel başarıya katkı sağladığını göstermektedir. Literatürde yapılan bazı
araştırmalara bakıldığında İKY uygulamalarının, iş görenlerin bağlılığını artırarak, örgütsel
vatandaşlık duygularının ön plana çıkmasını sağladığını ileri sürülmüştür. Buradan hareketle,
İKY uygulamalarının, örgütsel vatandaşlık üzerindeki etkisinde duygusal bağlılığın örgütsel
etkinliğin artırılmasına ve performansın geliştirilmesine dolaylı olarak katkı sağladığını
söylemek mümkündür.
Bu çalışmanın amacı; İKY uygulamalarından duyulan memnuniyetin, iş görenlerin örgütsel
vatandaşlığa olan etkisini tespit etmek ve İKY uygulamalarından duyulan memnuniyet ile
örgütsel vatandaşlık ilişkisinde duygusal bağlılığın aracılık rolü olup olmadığını tespit etmektir.
Araştırma kapsamında, Gürbüz ve Bekmezci (2012) tarafından geliştirilen İKY uygulamaları
ölçeği, Bitmiş vd. (2014) tarafından geliştirilen örgütsel vatandaşlık ölçeği ile Allen ve Meyer
(1990) tarafından geliştirilen duygusal bağlılık ölçeği araştırmada kullanılan ölçeklerdir.
Araştırmanın örneklemini Van Organize Sanayi Bölgesinde imalat sektöründe faaliyet gösteren
işletmelerde çalışan toplam 311 iş gören oluşturmaktadır. Araştırmanın yönteminde, yapısal
eşitlik modellemesi (YEM) ve değişkenler arasındaki ilişkileri test etmek için AMOS 24
istatistik programı kullanılmıştır. Aracılı etki modelinde Bootstrapping testi ve %95 güven
aralıkları (GA) değerleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda YEM ölçüm modellerinin
iyi uyum değerlerine sahip olduğu ve bunun sonucunda ölçeklerin yapı geçerliliğini ve
güvenilirliğini sağladığını söylemek mümkündür.
Araştırma sonucunda, İKY uygulamalarının örgütsel vatandaşlık üzerindeki toplam etkisi
istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylemek mümkündür (β=0,481; p<0,001). Diğer yandan,
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İKY uygulamaları ile örgütsel vatandaşlık arasında duygusal bağlılığın aracılık etkisinin
olmadığı yapılan analizler sonucunda anlaşılmıştır [β=-0,001;GA=(-0,021/0,013)].
Anahtar Kelimeler: İKY Uygulamaları, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık, YEM.
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HİZMET KALİTESİ BOYUTLARININ GENEL MEMNUNİYET ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ (YEM)

Doktora Öğrencisi, Yasin KILIÇLI
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
ORCID ID: 0000-0001-7801-3168

ÖZET
Günümüzde özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kaliteyi yakalayabilmek
ve sürdürebilmek için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu söylemek mümkündür. Kaliteyi
artırabilmek için kalite kavramının ve kaliteyi oluşturan unsurların anlaşılması önem arz
etmektedir. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, hizmet kalitesi boyutlarının genel
memnuniyet üzerinde etkisini bir YEM modeli çerçevesinde değerlendirmektir. Bu çalışmada,
Parasuraman vd. (1985) tarafından geliştirilen SERVQUAL ölçeği boyutları ile bu boyutlara
ek olarak Çavdar vd., (2017) tarafından geliştirilen, güvenilirliği ve geçerliliği test edilmiş
bilgilendirme boyutu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
bünyesinde faaliyet gösteren hizmet odaklı bir birimden faydalanan 303 akademik personel
oluşturmuştur. Araştırmanın yönteminde, doğrulayıcı faktör analizleri (DFA) kapsamında
ölçüm modellerini ve YEM analizi kapsamında bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki
ilişkileri test etmek için AMOS 24 istatistik programı kullanılmıştır. Yapılan analizler
sonucunda DFA ve YEM ölçüm modellerinin iyi uyum değerlerine sahip olduğu ve bunun
sonucunda ölçeklerin yapı geçerliliğini ve güvenilirliğini sağladığını söylemek mümkündür.
Araştırma sonucunda, güvence (β=0,109; p=0,60), fiziksel özellikler (β=-0,025; p=0,78) ve
heveslilik (β=-0,149; p=0,60) boyutlarının genel memnuniyet üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Diğer yandan, bilgilendirme (β=0,0,573; p<0,001),
güvenilirlik (β=0,970; p<0,001) ve empati (β=-0,477; p<0,05) boyutlarının genel memnuniyet
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca,
boyutlar arasında genel memnuniyeti en az açıklama gücüne sahip boyut fiziksel özellikler
(R2=0,0006) iken; genel memnuniyeti en fazla açıklama gücüne sahip boyut ise güvenilirlik
(R2=0,94) boyutu olduğunu söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Memnuniyet, YEM.
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COVİD-19 SALGIN DÖNEMİNDE BASİT USULDEKİ MÜKELLEFLERE
UYGULANACAK VERGİ MUAFİYETİ UYGULAMASININ VERGİ AHLAKI
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK 100/2000 Doktora Öğrencisi, Azad ERDEM1, YÖK 100/2000 Doktora Öğrencisi,
Yasin Söğüt2
1

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi - 0000-0001-7451-3253

2

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 0000-0001-7274-0591

ÖZET
Devletler kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamak amacıyla bireylerden vergileme
ile ilgili ödevlerini yerine getirmesini beklemektedirler. Fakat vergi, bireylerin kullanılabilir
gelirlerinde ve servetlerinde azalmalara neden olmaktadır. Bunun yanında bireylerin tasarruf
yapma olasılığını da daraltmaktadır. Bu durum özellikle vergi ahlakının tam olarak
yerleşmediği toplumlarda olumlu karşılanmamakta, mükelleflerin vergiden kaçınma veya
meşru olmayan yollardan vergi kaçakçılığına olan yönelimlerini artırmaktadır. Bunun
sonucunda kayıt dışı istihdam problemi ortaya çıkmaktadır. Bu tür problemler vergi hasılatının
düşmesine sebep olmaktadır.
2020 yılıyla birlikte Türkiye’de etkisini gösteren Covid-19 salgını, Türk vergi
sisteminin elektronik defter-beyan sistemindeki uygulamaları daha da aktif hale getirmiştir. Bu
uygulamalar günümüze kadar devam etmektedir. 2021 yılının birinci ayıyla birlikte Türkiye’de
ekonomik anlamda etkisini daha çok gösteren salgın, Türk vergi sistemindeki basit usul vergi
uygulamasında birtakım istisnalara yol açmıştır.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2021 yılı için uygulanacak basit usulde vergilendirilen
mükelleflerin, yıl sonunda ödedikleri yıllık gelir vergisi ödemesine muafiyet tanınmasının vergi
ahlakı açısından doğacak sonuçların değerlendirilmesidir. Değerlendirme kapsamında basit
usuldeki mükelleflere sağlanacak bu muafiyet, yaklaşık 825 bin esnafa 2021 yılı için
beyanname vermeleri zorunlu tutulmasına rağmen, söz konusu dönem için bu mükellefler yıllık
gelir vergisinden muaf tutulacaklardır. 2020 yılında basit usuldeki mükelleflerden elde edilen
gelirlerin toplamı 600 bin TL civarı iken gelir vergisi toplamı 260 milyon TL, toplam vergi
gelirleri ise 1 milyar 230 milyon TL’dir. Diğer bir ifadeyle basit usuldeki mükelleflerden elde
edilen gelirlerin toplamı, toplam vergi gelirleri içindeki payı binde bir civarındadır. Bu pay
toplam vergi gelirleri içinde çok önemsiz dursa da Gelir İdaresi Başkanlığı için bir gelir
kaybıdır. Bunun yanında vergi idaresinin belge nizamının mevcut halinde bozulmalar meydana
getireceği düşünülmektedir. Ayrıca yıllık beyannamenin kanuni süresinde oluşacak aksaklıklar
ve benzeri nedenlerden dolayı vergi ahlakını olumsuz yönde etkileyeceği sonucu doğmaktadır.
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Anahtar Kelimeler: Vergi, Ahlak, Vergi ahlakı, Vergi kaçakçılığı, Basit usulde vergileme

EVALUATİON OF TAX EXEMPTİON APPLİCATİON TO TAXPAYERS İN
SİMPLE PROCEDURE İN TERMS OF TAX ETHİCS DURİNG THE COVİD-19
EPİDEMİC PERİOD
ABSTRACT
States expect individuals to fulfill their taxation duties in order to finance public
services. However, the tax causes reductions in the disposable income and wealth of
individuals. In addition, it reduces the possibility of individuals to save. This situation is not
welcomed especially in societies where tax morale is not fully established and increases the
tendency of taxpayers to avoid tax or to evasion through illegal ways. As a result, the problem
of unregistered employment arises. Such problems cause a decrease in tax revenue.
The Covid-19 epidemic, which showed its effect in Turkey with the year 2020, has made
the applications in the electronic ledger-declaration system of the Turkish tax system even more
active. These practices continue to the present day. With the first month of 2021, the epidemic,
which showed its effect more economically in Turkey, has led to some exceptions in the simple
procedure tax application in the Turkish tax system.
The aim of this study is to evaluate the tax morale consequences of exemption from the
annual income tax payment they pay at the end of the year for taxpayers who are taxed in the
simple method to be applied for 2021 in Turkey. This exemption, which will be provided to
taxpayers in the simple procedure within the scope of the assessment, will be exempt from
annual income tax for the period in question, although approximately 825 thousand shopkeepers
are required to submit their tax returns for 2021. While the total income from taxpayers in the
simple method is around 600 thousand TL in 2020, the total income tax is 260 million TL and
the total tax revenues are 1 billion 230 million TL. In other words, the sum of the income
obtained from taxpayers in the simple method, its share in the total tax revenues is around one
thousandth. Although this share is insignificant in total tax revenues, it is a loss of income for
the Revenue Administration. In addition, it is thought that the current state of the tax
administration's document order will cause deterioration. In addition, it is concluded that the
tax morale will be adversely affected due to disruptions in the legal period of the annual
declaration and similar reasons.
Keywords: Tax, morality, tax ethics, tax evasion, simple taxation
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GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİĞİN İLGİLİ
TARAFLARA(DEVLET, MÜKELLEF VE MUHASEBECİ) ETKİSİ

YÖK 100/2000 Doktora Öğrencisi, Yasin Söğüt1 YÖK 100/2000 Doktora Öğrencisi,
Azad ERDEM2,
1

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 0000-0001-7274-0591

2

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 0000-0001-7451-3253

ÖZET
İlk başlarda 1981 yılında peşin ödeme uygulaması adı altında ortaya çıkan geçici vergi
uygulaması günümüze kadar devam etmektedir. Bilindiği üzere ülkemizde gelirin yedi unsuru
bulunmaktadır. Bunlardan sadece ticari kazançlar ve serbest meslek kazançları geçici vergi
uygulamasına tabidirler. Kurumlar vergisi ve gelir vergisinde defter tutan mükellefler yılda dört
kez geçici vergi beyannamesi vermek durumundadırlar.
1 Ekim 2021 tarihinde meclise sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile mükelleflerin, geçici vergi beyannamesi verme
sayısının bir yılda dörtten üçe düşürülmesi planlanmaktadır. Yapılacak bu değişikliğin
kuşkusuz Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellefler ve serbest muhasebeci mali müşavirler
(SMMM) üzerinde iş yükü ve maddi açıdan etkilerinin neler olacağı bu çalışmanın amacını
oluşturmaktadır.
Söz konusu kanun teklifi ile ilgili mükelleflerden yılda dört beyanname alma yerine üç
beyanname alınması, Gelir İdaresi Başkanlığı açısından iş yükünü azaltacaktır. Diğer taraftan
maddi yük açısından bakıldığında, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın gelirlerinde bir azalma meydana
gelecektir. Geçici vergiye tabi gelir vergisi mükellef sayısının yaklaşık 2 milyon ve kurumlar
vergisi mükellef sayısının da 975 bin olduğu düşünülürse, yaklaşık 300 milyon TL
(3000000x100) civarında bir gelir kaybına uğrayacağı tahmin edilmektedir. Çünkü kurumlar
ve gelir vergisi mükellefleri geçici gelir vergisi için yılda dört defa ödedikleri damga vergisi
miktarını bu kanunla beraber son dönem ödemeyeceklerdir. Böylece mükelleflerden son
dönem için alınan yaklaşık 100 TL damga vergisi miktarı alınmayacaktır. Bu duruma
mükellefler ve muhasebeciler açısından bakıldığında; muhasebecilerin iş yükünün azalacağı ve
herhangi bir gelir kaybı yaşamayacakları ancak mükellefler ise yılda bir kere geçici vergi
beyannamesinden kaynaklanan damga vergisi ödemeyeceklerinden yaklaşık 100 TL olan bir
damga vergisi miktarından avantaj sağlayacaklardır.

Anahtar Kelimeler: Geçici Vergi, Gelir İdaresi Başkanlığı, Beyanname,
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THE EFFECT OF THE CHANGE İN THE PROVİSİONAL TAX RETURN ON THE
RELATED PARTİES (STATE, TAXPAYER AND ACCOUNTANT)
ABSTRACT
The temporary tax application, which emerged in 1981 under the name of cash payment
application, continues until today. As it is known, there are seven elements of income in our
country. Only commercial earnings and self-employment earnings are subject to provisional
taxation. Taxpayers who keep a book in corporate tax and income tax have to submit temporary
tax returns four times a year.
It is planned to reduce the number of taxpayers filing temporary tax returns from four
to three in one year, with the Bill of Law on Amending the Tax Procedure Law and Some Laws
submitted to the parliament on October 1, 2021. Undoubtedly, the workload and financial
effects of this change on the Revenue Administration, taxpayers and certified public
accountants (CPA) constitute the purpose of this study.
Receiving three declarations per year from the taxpayers related to the aforementioned
bill will reduce the workload for the Revenue Administration. On the other hand, in terms of
financial burden, there will be a decrease in the revenues of the Revenue Administration.
Considering that the number of income taxpayers subject to provisional tax is approximately 2
million and the number of corporate taxpayers is 975 thousand, it is estimated that
approximately 300 million TL (3000000x100) will be lost in income. Because, corporate and
income taxpayers will not pay the amount of stamp tax they pay four times a year for temporary
income tax with this law in the last period. Thus, approximately 100 TL stamp tax amount
collected from taxpayers for the last period will not be collected. Considering this situation
from the point of view of taxpayers and accountants; Since the workload of accountants will
decrease and they will not experience any loss of income, but taxpayers will not pay the stamp
tax arising from the temporary tax return once a year, they will benefit from a stamp tax amount
of approximately 100 TL.

KeyWords: Provisional Tax, Revenue Administration, Declaration,
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EKOLOJİK PAZARLAMANIN AMACLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Gular NAZARLİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet İdarecilik Akademisi, Yönetim Fakültesi,
ORCID ID: 0000-0003-4079-9198

ÖZET
Bilindiği üzere, Sanayi Devrimi ile birlikte hızla artan nüfus nedeniyle insanın doğaya
uyguladığı antropojen baskı artmış ve bu da ilk başta sadece çevresel kirlenme olarak algılanan,
sonra ise daha büyük boyutlara ulaşan çevresel dengenin bozulmasına neden olmuştur. Diğer
bir deyişle, çevre sorunları daha da derinleşerek içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Lakin 1970'li
yıllardan itibaren başlayan çevreyle ilgili bilinçlenme ve çevre hareketleri, özellikle Roma
Kulübünün hazırladığı “Ekonomik Büyümenin Sınırları” ve “Dönüm Noktasında İnsanlık”
raporlarının da yaratmış olduğu etki ile çevre koruma muhalefetini oluşturmuştur.
Dünya nüfusunun hızlı artışının, doğal kaynakların tükenmesi eğiliminin altında olması
ve gelecek kuşakların hayatta kalma olasılıklarının risk altına girmesi, insanlığı yeni çözümler
aramaya mecbur bırakmıştır. Bu duruma yönelik çözümlerden biri ise “Ekolojik Pazarlama”
olarak görülmektedir. Şunu da özellikle belirtmek gerekir ki, “Ekolojik Pazarlama” adı altında
ele alınacak bu kavram, “Çevresel”, “Yeşil”, “Sürdürülebilir” pazarlama gibi benzer ifadeler
yoluyla da literatürde karşımıza çıkmaktadır. (Raletic ve Beljanski, 2013)
Makalede dikkat çekilmek istenen asıl konu ve amaç, nispeten yeni olmasına rağmen
hızla gelişen “Ekolojik Pazarlama” alanının incelenmesi ve bu alanın gerçekten doğayı koruma
amaçlı mı oluştuğu, yoksa sadece “gösteriş” için yapılıp, kar amacı mı güdüldüğü nün
değerlendirilmesidir. Bu itibarla, küresel çevre sorunlarını kavramak, hangi yeşil politikaların
izlenmesi gerektiğini incelemek, ekolojik pazarlamanın ne olduğunu araştırmak, yeşil ürün,
fiyat ve iletişim stratejilerini ortaya koymak amacıyla konuya ışık tutulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Çevre, Çevre Duyarlı Yönetim, Ekolojik Pazarlama.
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TÜRKİYE’DE CARİ AÇIK SORUNU:
DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Mehmet AYDINER
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ORCID ID: 0000-0002-9385-5045
ÖZET
Cari açık, Türkiye’nin uzun yıllardır devam eden bir sorunudur. Ülkede yaşayan döviz
krizlerinin de en büyük tetikleyicisi olan cari açığın asıl kaynağı ise dış ticaret açığından diğer
bir ifade ile ithalat ve ihracat arasındaki önemli farktan kaynaklanmaktadır. Dış ticaret açığının
bir kısmı turizm, sağlık gibi hizmet ticaretinden gelirlerle kapatılmaya çalışılmış ise de kalıcı
bir çözüme ulaşılamamıştır. Bu çalışmada, dış ticaret açığının cari açık üzerindeki belirgin ve
belirleyici rolü incelenmiştir. Sonuçlar, özellikle enerji, altın ve diğer madenler ve bazı makine
ithalatının yüksek olmasının dış ticaret açığını artırdığı buna bağlı olarak da cari açığın
azaltılmasını zorlaştırdığını göstermektedir. Bazı yıllar 20 milyar dolar seviyesine ulaşan altın
ithalatı ile 50 milyar dolar bandındaki enerji ithalatı dış ticaret açığının önemli birer sebebi
iken cari açığın da en belirgin sebeplerindendir. Kimya gibi bazı sektörlerdeki dış ticaret açığı
da cari açığın artmasına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Dış Ticaret Açığı, İhracat, İthalat
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EVALUATING THE AWARENESS AND USAGE OF E-PAYMENT IN YEMEN

Mr. Abdulaziz Abdullah Bawazir
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0000-0001-7850-9809

Abstract
The growth of Information and Communication Technology (ICT) has driven customers
towards online payment and reduced overall cash usage. Electronic payment has become
essential with the growth of online commerce, making purchasing easier than ever. It is a more
convenient and secure alternative to cash-based payment. Accepting electronic payments offers
a number of benefits for companies and consumers, particularly for international business
transactions. Yemen was one of the first countries in the Middle East to provide online payment
services. However, the e-payment system in Yemen is not widely used. Therefore, this research
aims to determine whether people are aware of making online payments or not. To achieve the
aim of this study, a quantitative research technique was employed in this study to gather data
on Yemeni people's awareness of e-payment. To collect data, a random sample of 267
individuals was used for the study. These samples of data were gathered via the distribution of
an online questionnaire designed to assess Yemeni citizens' awareness and use of electronic
payments. The online questionnaire was created using Google forms and sent to 283 people.
Of those, 267 were valid for statistical analysis. According to the findings of this research, the
public is not sufficiently aware of online payment and most of them do not use it at all.
Moreover, the majority of people do not have access to financial institutions as they do not
have bank accounts. Therefore, this is a significant barrier to using online payment methods in
Yemen. Furthermore, the Yemeni government and local banks have failed to make the
necessary efforts to raise e-payment awareness among all individuals, and there is only a little
information shared with the public regarding the advantages of e-payment.

Keywords: E-payment, online payment, Evaluation, Awareness, Yemen
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EKONOMİK REFORM PAKETİ VE GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI
KAPSAMINDA VERGİSEL DÜZENLEMELERİN KARŞILAŞTIRMALI
DEĞERLENDİRİLMESİ

100/2000 Doktora Öğrencisi NAZLI DEMİRTAŞ1, Arş. Gör. MURAT ZORKUN2
1

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, -0000-0002-9487-5179
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 0000-0002-4619-1477

2Kastamonu

Özet
Türkiye’de 2001 yılı ve öncesinde yaşanan ekonomik problemler neticesinde Güçlü
Ekonomiye Geçiş Programı (GEGP) uygulamaya konulmuştur. Bu program ile mali disiplinin
sağlanması için maliye politikası araçları vasıtasıyla vergilerin arttırılması ve yeniden
düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Bununla birlikte 12 Mart 2021’de yayınlanan Ekonomik
Reform Paketinde ise harcama disiplinin sağlanması ve bunun için vergisel düzenlemelerin
sadeleştirilerek, yatırımcı dostu ve öngörülebilirliği arttıran adımlar atılması gerektiği ileri
sürülmüştür. Bu çalışmada öncelikle GEGP kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen vergisel
düzenlemelere yer verilmiştir. Daha sonra Ekonomik Reform Paketi kapsamında uygulanması
planlanan vergisel düzenlemeler ele alınmıştır. Son olarak Ekonomik Reform Paketi ve GEGP
kapsamında vergisel düzenlemeler karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu
değerlendirmeler neticesinde GEGP’de planlanan ve gerçekleşen vergisel düzenlemelerin daha
çok vergi gelirlerinin arttırılmasına yönelik olduğu, Ekonomik Reform Paketinde ise alınan
kararların daha çok vergileme ile ilgili yapısal sorunlara yönelik olduğu söylenebilir. Bununla
birlikte GEGP’de vergi denetimlerine yönelik alınan kararın Ekonomik Reform Paketinde
alınan kararla daha da geliştirildiğini söylemek mümkündür. Çünkü GEGP’de vergi kayıp ve
kaçaklarının en aza indirilmesi için vergi denetimlerinin artırılmasına yönelik karar alınmış,
fakat nasıl bir uygulama olacağına dair açıklama yapılmamıştır. Ekonomik Reform Paketinde
ise vergi denetimlerinin geliştirilerek bu konuda nelerin yapılacağından bahsedilmiştir. Yine
Ekonomik Reform Paketinde VUK’un, vergilemede gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde
güncelleneceği belirtilmiştir. GEGP’de ise, vergiye gönüllü uyumdan bahsedilmemiştir. Ayrıca
Ekonomik Reform Paketinde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının gözden
geçirilmesinden, uluslararası yatırımcılar için vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle
Karşılıklı Anlaşma Yöntemi kullanılmasından ve Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarının
yaygınlaştırılmasından bahsedilmiştir. Bu kararlarla ilgili olarak GEGP’de bahsedilmemiştir.
Dolayısıyla GEGP’de vergilemenin daha çok mali boyutuna değinilmiştir. Ekonomik Reform
paketinde ise vergilemenin hem mali boyutu hem de sosyolojik boyutunun ele alındığını
söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: GEGP, Ekonomik Reform Paketi, Vergisel Düzenlemeler
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TARİHSEL MATERYALİZMİN İŞLEVSEL AÇIKLAMA TEMELİNDE YENİDEN
İNŞASI

Doç. Dr. SERPİL DURĞUN
Muş Alparslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, ORCID ID: 0000-0002-7590-5600

ÖZET
Analitik Marksist Düşünce Okulundan olan Gerald Allan Cohen, Marks’ın tarih teorisini
linguistik ve mantıksal bir analize tabi tutarak tarihsel materyalizmin savunusunu yapar.
Analitik felsefenin ve mantıksal pozitivizmin yol göstericiliğinde Marks’ın tarih teorisine
açıklık ve kesinlik kazandırarak onu anlaşılır kılmayı isteyen Cohen, Marksizm’i bir sosyal
bilim olarak konumlandırmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda tarihsel materyalizmi yeniden
inşa etmeye girişen Cohen, öncelikle Marks’ın tarih teorisinin yapısını Hegelci mantıktan
arındırarak, onun tarih teorisini muğlaklıktan kurtarmaya çalışır. Bu noktada Cohen, diyalektik
materyalizm yerine, tarihsel materyalizm ile uyumlu olduğunu düşündüğü işlevsel açıklamaya
tutunur. Marks’ın tarihsel materyalizminin parçalarını işlevsel açıklamalar yaparak bir teori
olarak yeniden kurmak isteyen Cohen’e göre, Marksçı açıklamaların işlevsel yorumlanması,
açıklanan görüngülerin nedensel gücü ile açıklama düzeni içindeki ikincil statüleri arasındaki
tutarlılığı sağlar. İşlevsel açıklamalarda nedenler, sonuçlara yol açma eğilimleri yüzünden
gerçekleşir. İşlevsel açıklamayı, tümdengelimli-nomolojik modeli tarihsel materyalizmin
yorumlanmasında vazgeçilemez bir araç olarak gören Cohen için, işlevsel açıklamaların
entelektüel geçerliliği ve değeri vardır. Ona göre, tarihsel materyalizmdeki işlevsel açıklamalar
geniş ölçekli toplumsal dönüşümleri öngördüğünden ve zorunlu olarak tutucu olmadıklarından
devrimci bir niteliğe sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Cohen, Tarihsel Materyalizm, İşlevsel Açıklama.
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RECONSTRUCTION OF HISTORICAL MATERIALISM BASED ON FUNCTIONAL
EXPLANATION

ABSTRACT
Gerald Allan Cohen, who is a member of the Analytical Marxist School of Thought, subjecting
the Marx's theory of history to a linguistic and logical analysis, defends historical materialism
in line with this analysis. Under the light and guidance of analytical philosophy and logical
positivism, he brings clarity and precision to Marx's theory of history, and Cohen, who wants
to refine it, aims to position Marxism as a social science. Cohen, attempting to reconstruct
historical materialism for this objective, firstly tries to save Marx's theory of history from being
ambiguous by purging the structure of Marx's theory of history from Hegel's logic. At this very
point, Cohen clings to the functional explanation, which he considers compatible with historical
materialism, rather than dialectical materialism. According to Cohen, who wants to reconstruct
parts of Marx's historical materialism as a theory by making functional explanations, the
functional interpretation of Marxian explanations ensures consistency between the causal
power of the phenomena explained and their secondary status within the explanatory order. In
functional explanations, causes occur because of their tendency to generate consequences.
Cohen considers the functional explanation as an indispensable tool in the interpretation of the
deductive-nomological model of historical materialism and therefore functional explanations
have intellectual validity and value for him. According to Cohen, functional explanations in
historical materialism are revolutionary in that they anticipate large-scale social transformations
and are not necessarily conservative.
Keywords: Cohen, Historical Materialism, Functional Explanation.
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TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞTİRME ARACI OLARAK UTANDIRMANIN KABAHAT
FİİLİ AÇISINDAN UYGULANABİLİRLİĞİ: DURUMSAL TESPİT VE ÖNERİLER

Dr. Öğretim Üyesi, Aykut ÇALIŞKAN 1
1

Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, aykut629aykut@hotmail.com –
0000-0002-1886-6991

ÖZET
Ceza veya diğer kanunlarda tanımı yapılan suç fiilleri haricinde idari yaptırım olarak uygulanan
haksızlıklar Türk hukuk sisteminde kabahat olarak tanımlanmaktadır [1]. Kabahat özü itibariyle
suç fiillerinden ayrılan ancak kamu yararı açısından olumsuz sonuçları olan fiillerdir. Yasal
tanımından anlaşılacağı üzere idari para cezasından müteşekkil fiillerin yeniden işlenmemesi
ya da diğer suçları tetiklememesi adına toplumsal denetim olgusunun işlevi bu fiiller açısından
önemli bir tespiti gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu noktada; Eleştirel Kriminoloji araştırmaları
failin suç fiili sonrası maruz kaldığı toplumsal tepkinin içeriğine odaklanmaktadır. Damgalama
teorisyenleri açısından sapma davranış sonucu oluşan tepkilerin sadece bireyin davranışlarını
değil, aynı zamanda kimliğini de hedef aldığının tespiti suç araştırmalarının bakış açısını
farklılaştırmıştır [2,3]. Bu tespitler tekerrür eden sapma fiilinde sürece odaklanırken, toplumsal
anlamaları zenginleştirmiştir. John Braithwaite (1989) tarafından geliştirilen ve toplumsal
devamlılığı sağlama özelliklerini öne çıkaran Birleştirici Utandırma Teorisi (Reintegrative
Shaming Theory) ise; failin suç fiilinden kaynaklı davranışlarını odaklanarak toplumsal
tepkilerin bireyde utandırma duygusu vasıtayla etkinliğine ve failin toplum açısından kazanım
özelliklerine işaret etmiştir [4]. Bu çalışmanın amacı ise; Türkiye özelinde kanun koyucu
tarafından belirlenen kabahat fiillerinin bütünleştirici utandırma teorisinin bakış açısından
istifade ederek uygulanabilirliğine yanıt aramaktadır. Bu çerçevede 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu uyarınca ifade edilen fiillerin yaptırım sürecinde toplumsal katkı düzeyine yönelik
bulgular incelenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda yetkili kurumlar tarafından
uygulanan yaptırımların dışında toplumsal denetimi dahil eden uygulamaların yer almadığı
görülmüştür. Özellikle rahatsız etme, gürültü, çevreyi kirletme gibi kabahatlerin sonuçları
dahilinde fiilden etkilenebilecek bireylerin yer alabileceği anlaşılmaktadır. Bu fiillere yönelik
uyuşmazlıklarda uygulanan idari para cezası yerine toplumsal denetimi esas alan ve tarafları
etkin şekilde çözüme davet eden uygulamalara da yer verilmesi gerekliliği tespit edilmiştir.
Kabahatlere uygulanan yaptırımların kamusal temsili içermesi ve oluşan rahatsızlığın aktörler
tarafından içselleştirilmesinin toplumu bütünleştirme noktasında önemli bir gerçeği yansıttığı
değerlendirilmektedir. Bu çerçevede toplum desteğini özümseyen barışçıl çözüm toplantıları
ile özür dileme uygulamalarının idari para cezasına alternatif olarak idari mercilerin inisiyatifi
altında ele alınabileceği düşünülmelidir. Geliştirilen uygulamalar bireyin uyumuna katkı
sağlayacağı gibi toplumsal denetimi öne çıkaracaktır.
Anahtar Kelimeler: İdari Yaptırım, Toplumsal Denetim, Kabahat, Utandırma, Suç Önleme.
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THE APPLICABILITY OF SHAME AS A TOOL OF SOCIAL INTEGRATION IN
TERMS OF MISDEMEANOR: SITUATIONAL DETECTION AND
RECOMMENDATIONS
Assist. Prof. Dr., Aykut ÇALIŞKAN 1
1
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ABSTRACT
Injustices that are subject to administrative sanctions in the Turkish Legal System, except for
the crimes applied in criminal or other laws is defined as a misdemeanor [1]. Misdemeanor acts
that differ from the criminal act in essence but have negative consequences in terms of public
interest. As it can be understood from its legal definition, it is important that acts consisting of
administrative fines are not re-committed or triggered by other crimes. The function of the
phenomenon of social control reveals an important determination in terms of these acts. At this
point, Critical Criminology research focuses on the content of the social reaction that the
perpetrator is exposed to after the crime. It is important for stigma theorists to determine that
the reactions resulting from deviant behavior target not only the behavior of the individual, but
also his identity [2,3]. This situation has changed the perspective of crime studies. While these
determinations focus on the process of recurrent deviation, they have enriched the social
meanings. Reintegrative Shaming Theory developed by John Braithwaite (1989) and
emphasizing the features of ensuring social continuity, focuses on the perpetrator's behaviors
resulting from the criminal act. He pointed out the effectiveness of social reactions through the
feeling of embarrassment in the individual and the gaining characteristics of the perpetrator in
terms of society [4]. The aim of this study is to seek an answer to the applicability of the
misdemeanor acts determined by the legislator in Turkey by making use of the perspective of
the integrative shaming theory. In this context, the findings regarding the level of social
contribution in the sanction process of the acts expressed in accordance with the Misdemeanor
Law were examined. As a result of the evaluation, it was seen that there were no practices that
included social control apart from the sanctions imposed by the authorized institutions. It is
understood that there may be individuals who may be affected by the act, especially within the
consequences of misdemeanors such as disturbing, noise, and polluting the environment. It has
been determined that instead of administrative fines applied in disputes regarding these acts, it
is necessary to include practices that are based on community control and invite the parties to
an effective solution. It is considered that the sanctions applied to misdemeanors include public
representation and the internalization of the discomfort by the actors reflects an important fact
at the point of integrating the society. In this context, it should be considered that peaceful
solution meetings that absorb community support and apology practices can be handled under
the initiative of administrative authorities as an alternative to administrative fines. Developed
applications will contribute to the harmony of the individual and will highlight social control.
Keywords: Administrative Sanction, Social Control, Misdemeanor, Shame, Crime Prevention.
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KIRGIZ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE SÖZCÜK İÇİ KARŞITLIK
(ENANTİOSEMİYA) ÜZERİNE
Prof. Dr. Ergün Koca
Girne Amerikan Üniversitesi
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Özet:
Dünyadaki pek çok dilde örnekleri görülen ve enantiosemiya / enantosemy
adlandırmasıyla genellikle dilbilim çevrelerince kabul gören bu dil olayı, Türkçeye “sözcük içi
karşıtlık / sözcük içi karşıt anlamlılık” terimiyle yerleşmiştir. Bu terimler altında yayınlar
yapılmış ve yapılmaktadır.
Kullanıldığı bağlamın da etkisiyle bir sözcüğün karşıtlık anlamı yüklenmesi olarak
özetleyebileceğimiz bu bileşim, sözcüğün leksiko-semantik özelliklerini kapsayan karmaşık bir
biçim ve anlam olayıdır.
Örneklerini Divan-ı Lügati’t Türk’te bile görebildiğimiz bu durumun, Türkçenin Oğuz
ve Kıpçak gruplarının en köklü ve önemli dilinde yani Kırgız ve Türkiye Türkçesinde ne denli
bir kullanım alanına sahip olduğunun tespiti, aynı köklerden beslenen bu akraba dillerdeki
örneklerin, benzerlik ve farklılıklarının karşılaştırılması, ortak sözvarlığı; düşünme, algılama
ve anlamlandırma birlikteliklerinin vurgulanması amaçlanmaktadır.
Çalışmaya iki dilin güncel sözlükleri, saha tespitleri ve bu konuda yapılmış diğer
yayınlar kaynak oluşturmaktadır.
Çalışma, “diller arası karşılaştırma / tilder aralık salıştıruu” metodu esas alınarak
yapılacaktır.
Anahtar Sözcükler: karşıt anlamlılık, sözcük içi karşıt anlamlılık, enantiosemiya,
enantiosemiya türleri, Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesi, karşılaştırma vb.

ON ENANTIOSEMIA IN KYRGYZ TURKİSH AND TURKEY TURKISH
Abstract:
This language phenomenon, which has examples in many languages in the world and is
generally accepted by linguistic circles as enantiosemiya / enantosemy, has settled in Turkish
with the term "intra-lexical antonym". There are publications under these terms.
This combination, which can be summarized as attribution of the opposite meaning of a
word with the effect of the context in which it is used, is a complex form and meaning event
that includes the lexico-semantic features of the word.
The determination of the usage area of this situation, which we can see even in Divan-ı
Lügati't Türk, in the most rooted and important language of Turkish Oghuz and Kipchak groups,
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namely in Kyrgyz and Turkey Turkish, and the similarities and differences of the examples in
these related languages fed from the same roots. comparison, common vocabulary; It is aimed
to emphasize the associations of thinking, perception and interpretation.
The current dictionaries of the two languages, field determinations and other
publications in this field constitute the source of the study.
The study will be based on the interlingual comparison method.
Keywords: antonym, enantiosemy, types of enantiosemia Kyrgyz Turkish and Turkey Turkısh,
comparison etc.
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THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE COURSE ON PRE-SERVICE
SCIENCE TEACHERS’ SELF-EFFICACY ABOUT ENVIRONMENTAL
EDUCATION
Arş. Gör. Aslı Koçulu 1, Prof. Dr. Mustafa Arslan2
1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, -0000-0002-9103-2563
2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, -0000-0002-8625-6546

Environmental education has gradually been more crucial day by day since our world has been
facing with many different types of environmental issues such as global warming, climate
change, pollutions and many others. At this point, raising environmentally literate individuals
is an important necessary to find solutions for these environmental issues. In this manner, the
aim of this research was to investigate the effect of environmental science course on pre-service
science teachers’ self-efficacy about environmental education. The research was designed as a
single-group pre- and post-test model. The sample of the study were 65 pre-service science
teachers enrolled in the ‘Environmental Science’ course at a public university in Istanbul,
Turkey. In the scope of course, pre-service science teachers’ had teaching practices based on
their lesson plans about different environmental issues at ‘Environmental Science’ course
during 12 weeks. Pre-service science teachers’ self-efficacy about environmental education
were determined and compared before and after the course. The data of study were collected
with ‘Environmental Education Self-Efficacy Scale’ consisting of 24 items and 4 subdimensions which are subject matter knowledge, motivation, teaching strategies and classroom
management. In the data analysis, a paired samples t test was used to compare pre-service
science teachers’ pre- and post- self-efficacies about environmental education. Results showed
that there are statistically significant differences between pre- and post-test total and subdimensions’ scores in favor of post self-efficacy scores. In other words, pre-service science
teachers’ self-efficacy about environmental education developed with ‘Environmental Science’
course.
Keywords: Environmental Education, Self-efficacy, Pre-service Science Teachers
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PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ VIEWS ABOUT RECYCLING AND
RECYCLING PLANTS

Arş. Gör. Aslı Koçulu 1, Prof. Dr. Mustafa Arslan2
1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, -0000-0002-9103-2563
2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, -0000-0002-8625-6546

ABSTRACT
For a long time, our world has been suffering from different types of environmental problems
arised from many different reasons. One of the most important reasons of these environmental
problems is various types of wastes caused by human activities. As a humanity, we should make
an effort to reduce, reuse and recycle our wastes in order to cope with these environmental
problems. Recycling, defined as the processing of waste materials for use in new products, is
one of the most crucial ways to solve the local and global waste problems all over the world.
For this reason, it is an important to raise public awareness about recycling and recycling plants
for more livable world to the next generations. This can be achieved with raising pre-service
science teachers who have adequate views about recycling and recycling plants because they
have key role to teach recycling and recycling plants to students as future science teachers. In
this manner, the purpose of this research was to investigate pre-service science teachers’ views
about recycling and recycling plants. A case study design was used. The research group
consisted of 53 pre-service science teachers enrolled in ‘Environmental Science’ course at a
public university in Istanbul, Turkey. The data were collected with open-ended questions
prepared by researchers. In the data analysis, the content analysis was conducted. Results
showed that pre-service science teachers have adequate views about recycling but their views
about recycling plants are not sufficient and should be promoted.
Keywords: Recycling, Recycling Plants, Pre-service Science Teachers
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DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
UYGULAMALARIYLA İLGİLİ ALGILARININ METAFOR YOLUYLA
BELİRLENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi,RAHMAN YAVUZ 1
1

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, https://orcid.org/0000-0002-1762-2418

ÖZET
Metafor bir kavram, olay veya olguyu başka bir kavram, olay veya olguyla benzetmektir. Tıp
eğitiminin sonunda edinilmesi istenen bilgi, beceri, tutum ve davranış hedefleri farklı
uygulamalarla sınanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının öğrenme başarısı
üzerine etkisi bulunmaktadır. Sınavlar, öğrenme motivasyonunun artmasında önemi bir
belirleyicidir. Bu bildirinin amacı dördüncü sınıf tıp öğrencilerinin tıp eğitiminde ölçme ve
değerlendirme uygulamaları hakkındaki görüşlerinin metafor yoluyla belirlenmesidir. Bu
çalışmada “Olgubilim” nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Olgubilimde, bir olguyla ilişkili
algıların belirlenerek yorumlanması amaçlanmaktadır. Çalışmaya 20 dördüncü sınıf tıp
öğrencisi dahil edilmiştir. Veriler “Tıp fakültesinde ölçme değerlendirme uygulamalarını masal
kahramanı, hayvan, bitki, tarihi kişilikten hangisine benzetirsiniz? Sebebini yazınız” sorusunu
barındıran anket ile elde edilmiştir. Anlam olarak tutarsız veriler elendikten sonra kalan veriler
içerik analiziyle olumlu ve olumsuz olarak iki kategoriye ayrılmıştır. Öğrencilerin ölçme ve
değerlendirme hakkında bazı metaforları şunlardır:
Fatih Sultan Mehmet: Böylelikle biz de fetihler yapacağız, fazlaca uygulama var ama gel gör
yararlı şeyler işte.
Külkedisi: Dışarıdan bakınca hayat bize güzel ama gece yarısından sonraki gerçekleri sadece
öğrenciler biliyor
Garry Kasparov: Sanki yapacağımız hamleleri biliyorlar, bu sınavlar olmasa ne yapacağımız
belli
Gargamel: Sürekli peşimizde yakamızı bırakmıyor.
Orkide: Bu sınavlar orkide gibi narin görünüyor ama çok dayanıklılar
At: Binmesi kolay, gitmesi zor
Yaşlı bir çam ağacı: Kuralları var köklü, ama içi çürümüş yok olmuş
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Öğrencilerin tıp eğitiminin işleyişinde geribildirimleri oldukça önemlidir. Tıp eğitimi ölçme ve
değerlendirme uygulamaları hakkında öğrenci algıları, eğitim programının işleyişinin her
basamağına önemli kakılar sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler : Metafor, ölçme ve değerlendirme, tıp eğitimi
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TIPTA İNSAN BİLİMLERİ SEÇMELİ PROGRAMINDA
PORTFOLYO KULLANIMI
Dr. Öğr. Üyesi,RAHMAN YAVUZ 1
1

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, https://orcid.org/0000-0002-1762-2418

ÖZET
Portfolyo, öğrencilerin bir öğretim süreci içerisinde yaptığı çalışmaların toplandığı ve kişisel
gelişimin izlenebilmesine olanak sağlayan gelişim dosyalarıdır. Portfolyo, öğrencilerin
belirlenmiş öğrenme çıktılarına ulaşıp ulaşmadıkları konusunda gerek karar verdirici gerekse
biçimlendirici değerlendirmeye olanak sağlayan bir araçtır. Bu bildiride Tıpta İnsan Bilimleri
seçmeli programı kapsamında kullanılan protfolyo dosyasının tanıtımı amaçlanmıştır. Tıpta
İnsan Bilimleri tarih, etik, sosyoloji, felsefe, psikoloji, teoloji, edebiyat, resim ve müzik gibi
sosyal ve beşeri bilimlerin tıp eğitimine yansımalarını içeren multidisiplner bir alandır.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi üçüncü sınıf seçmeli programları arasında Tıpta
İnsan Bilimleri programı 2013-2014 eğitim-öğretim döneminden itibaren yer almaktadır. Bu
program her akademik yıl bahar döneminde üçüncü sınıf öğrencileri için açılmakta ve 40
öğrenci kabul edilmektedir. Program kapsamında öğrencilerden porfolyo dosyaları
oluşturmaları istenmektedir. Portfolyo dosya içeriği şu şekildedir:
Kapak: Bu bölümde öğrenciler kişisel bilgilerini, seçmeli programını, resimlerini, eğitimöğretim yılını kaydetmektedirler.
Öğrenci tanıtım sayfası: Bu bölümde seçmeli program öncesi programla ilgili öğrencilerin
bilgi, beceri ve tutumlarının hangi düzeyde olduğu belirlenmektedir.
Çalışma konuları: Blok programı ndabelirlenmiş öğrenme çıktıları ile ilgili çalışma konuları
verilmiştir. Bunlar;
-Bir hekim, bir bilim insanı olarak Şerefeddin Sabuncuoğlu’nu yaşadığı dönemde tıbba
katkılarını sanatsal, sosyolojik ve deontolojik yönleriyle anlatınız?
- İzlediğiniz video gösterimle ilgili aşağıdaki soruları grup çalışması yaparak
cevaplandırınız?
A) Gösterimde ele alınan konu/konular nedir?
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B)Hangi etik ilkeler vurgulanmaktadır?
C)Hangi etik problemlerle karşılaştınız ve bu problemlere çözüm yolları neler olmalıydı?
Öz-Değerlendirme: Seçmeli program boyunca çeşitli eğitsel aktiviteler sonunda öğrencilerin
kişisel gelişim ve değişimlerini kendi görüşleriyle belirlenmektedir.
Seçmeli

program

başlarken

öğrencilere

portfolyo

dosyası

hakkında

bilgilendirme

yapılmaktadır. Aynı zamanda portfolyo değerlendirmenin nasıl yapılacağı da öğrencilere
detaylı şeklde açıklanmaktadır. Portfolyo kullanımı, öğrenme süreci sonucunda öğrencinin
göstermiş olduğu gelişimin gözlemlenmesine katkıda bulunan etkileşimci-yansıtıcı-özgün
yapıya sahip yapılandırmacı bir alternatif ölçme-değerlendirme aracıdır.
Anahtar Kelimeler : Tıp eğitimi, tıpta insan bilimleri, portfolyo
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TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMA REJİMİ VE DEMOKRATİK
DEVLET İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLİMESİ

Doç. Dr., Müzeyyen EROĞLU DURKAL 1, Y. Lisans Öğrencisi, Hasan İSPEKTER 2
1

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Hukuk Fakültesi,– 0000-0002-5341-3613

2ERCİYES

ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, - 0000-0002-2570-6451

ÖZET
Demokrasi; düşünce ve ifade hürriyeti ile çoğulcu siyasi hayatı esas alır. Siyasi partiler ise
çoğulcu siyasi hayatın ana taşıyıcısı, demokratik siyasi hayatın en temel unsuru olmuştur.
Çağdaş demokrasi aynı zamanda partiler demokrasisi olarak da tarif edilmiştir.
Siyasi partiler; temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi, genel oy hakkının yaygınlaştırılması ve
millet iradesinin siyasi iktidarda daha fazla karşılık bulması için faaliyetlerde bulunan en
önemli örgütlü kurumlardır. Bu sebeple demokratik rejimlerin vazgeçilmez unsurları olarak
görülmüş ve varlıkları anayasalarla güvence altına alınmıştır. Yine anayasalarda siyasi partilere
yönelik demokratik rejimin aleyhine faaliyetlerde bulunmamaları için bazı sınırlayıcı
hükümlere de yer verilmiştir. Bu sınırlayıcı hükümler tüm demokratik devlet anayasalarında
mevcut olmakla birlikte her ülkenin kendi değerleri, demokratik gelişmişliği oranında farklılık
göstermektedir.
Türkiye’de siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olarak tanımlanmış
ancak Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu ile bazı kısıtlayıcı ve sınırlandırıcı hükümlere de tâbi
tutulmuş. Yargısal denetimleri ise bir yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi’ne verilerek
parti yargılamaları anayasal güvence altına alınmıştır.
Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası ile kurulmuş ve kuruluşundan günümüze kadar 25 siyasi
partiye yönelik kapatma kararı vermiştir. Bu kapatma kararlarının 6’sı 1961 Anayasası
döneminde, 19’u ise 1982 Anayasası döneminde alınmıştır.
Bu çalışmanın amacı, Anayasa Mahkemesi’nce kapatılan 25 siyasi partinin kapatma kararlarını
inceleyerek kapatılan 25 siyasi parti hakkında genel bir bilgi sunmak, kapatma kararlarını
sınıflandırarak Türkiye’de siyasi partilerin kapatılma rejimini demokratik devlet ilkesi
açısından değerlendirmektir.
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Siyasi Partilerin Kapatılması, Demokratik Devlet, Anayasa
Mahkemesi
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DİJİTAL YETKİNLİĞİN SANAL TAKIM OLUŞTURMA AÇISINDAN
İNCELENMESİ

Yalçın GÜLAS 1, Prof.Dr. Recep Cengiz AKÇAY 2
1

İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi
ve Denetimi Bilim Dalı, , ORCID:0000-0003-0909-2311

2 İstanbul

Aydın Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi
ve Denetimi Bilim Dalı, ORCID:0000-0002-9292-5072

ÖZET
Araştırmanın temel amacı bilgi teknolojisi çalışanlarının dijital yetkinlik düzeylerinin iletişim,
işbirliği ve öğrenme, içerik oluşturma, içerik paylaşma ve güvenli kullanım boyutlarındaki
düzeylerini belirlemek ve sanal takım beceri düzeylerini de sanal paylaşım, uzaktan çalışma,
sanal öğrenme ve iş birliği konusundaki boyutlarındaki düzeylerini belirlemek ve dijital
yetkinlik düzeyleri ile sanal takım beceri düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.
İlişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini İstanbul’da
faaliyet gösteren ve sanal takım çalışmaları yapılan bilgi teknoloji firmalarında çalışan 382 kişi
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan dijital yetkinlik
ölçeği ve sanal takım beceri ölçeği kullanılmıştır. Dijital yetkinlik ölçeği hazırlanırken Avrupa
Birliği araştırma merkezi JRC tarafından hazırlanan DIGCOMP çerçeve yapısı temel alınmıştır.
Araştırma

için

ölçeklerin

uygulanması

2019

yılının

Mart

ve

Nisan

aylarında

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarını değerlendirirken; cinsiyet, yaş, işyerindeki konum,
iş deneyimi, eğitim, pc modeli, cep telefonu tipi ve çalışılan departman türlerine göre anlamlı
farklılık olup olmadığı istatistiksel testler ile sınanmıştır. Elde edilen sonuçlar tablolar halinde
ayrıntılı olarak hazırlanmıştır.
Elde edilen verilerin analizi sonucunda bilgi teknolojisi çalışanlarının dijital yetkinlik
düzeylerinde en yüksek olarak güvenli kullanım alt boyutu, en düşük olarak ise içerik paylaşma
alt boyutunun olduğu görülmüştür. Dijital yetkinliğin tüm alt boyutlarında bağımsız
değişkenlere göre istatiksel olarak farklılık olduğu görülmüştür. Sanal takım becerisi alt
boyutlarında ise en yüksek olarak sanal paylaşım alt boyutu, en düşük olarak sanal yönetim alt
boyutunun olduğu tespit edilmiştir.
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Yapılan korelasyon analizinde dijital yetkinlik düzeyi ile sanal takım becerisi düzeyinin pozitif
yönlü orta derecede (r=0,389) ilişkili olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Dijital yetkinlik, Sanal takım, takım öğrenmesi
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YEREL KALKINMADA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: TÜRKİYE ÜZERİNDEN
ÖRNEK UYGULAMALAR

Dr. Asmin Kavas Bilgiç 1
1

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
– 0000-0001-8319-7950

ÖZET
Küreselleşme ile beraber kentleşme süreci hızlı bir şekilde devam etmekte ve kentlerin sayısı
her geçen gün artmaktadır. Kentleşme, toplumu sosyolojik, siyasi ve ekonomik olarak
etkilemektedir. Kentleşme, kentte birçok sorunu beraberinde getirmekte ve kentin
yönetilmesini zorlaştırmaktadır. Geliştirdikleri yöntemlerle yerel yönetimler, bu sorunlara
çözüm üretmektedirler. Yöre yaşayanlarının kalkınması bu sorunların en başında gelmektedir.
Bu kalkınma literatürde yerel kalkınma olarak ifade edilmektedir. Yerel kalkınma, yerelde
ekonomik, siyasal kültürel ve sosyal bir kalkınma sağlayarak yerelin sorunlarına
odaklanmaktadır. Yerelin kalkınması için yerel yönetimlerin büyük bir rol oynadığı
görülmektedir. Bu nedenle yerel yönetimlerin kalkınmadaki öneminin iyi anlaşılması
gerekmektedir. “Yerel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü: Türkiye Üzerinden Örnek
Uygulamalar” başlıklı çalışma yerel kalkınma ve yerel yönetimlerin arasındaki bağı irdeleyerek
yerel yönetimlerin kalkınmadaki rolünü ve önemini anlatmayı amaçlamaktadır. Çalışma
kapsamında yerel yönetimlerin, yerel kalkınma için neden önemli olduğu sorusuna yanıt
aranacak ve yerel yönetimlerin, yerel kalkınmadaki etkileri incelenecektir. Yerel yönetimlerin,
yerel kalkınmadaki rolü, Türkiye’de örnek yerel yönetim uygulamaları üzerinden incelenecek
ve yerel yönetimlerin önemi araştırılacaktır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak geliştirile
çalışma kapsamında kent ve kentleşme kavramları ele alınacak; kentlerin yerel kalkınma
kavramı ile ilişkisi kapsamlı bir şekilde incelenecektir. Çalışmanın sonuç kısmında ise, Türkiye
üzerinden örnek uygulamalarla yerel kalkınma; ekonomi, turizm, kent markası, kültür ve sanat
açısından değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler Kent, kentleşme, yerel yönetimler, yerel kalkınma
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PARADOKSAL ZEMİNDE BİLGİ SORUNU
Cihat ÖZKAN1
Özet:
Önermelerinin yaşamdan kopuk olduğu düşünülen bir felsefe olanaklı olabilir mi? Böyle bir
felsefe, bilgi sorunuyla ilgilenmeyi kendisine yakıştırabilir mi? Makale, bilgi ve yaşam,
epistemolojik önermeler ile gerçek durumlar, inanç ve bilginin gerekçelendirilmesi üzerinde
durur. Felsefe, bilgiyle ve başta kendisi olmak üzere diğer tüm disiplinlerle ilişki içerisindedir.
Tüm bu disiplinler ise yaşamdan kopuk olarak düşünülemez. Buna bağlı olarak felsefenin
argümanlarının da yaşam ile ilişkili olmadığı iddia edilemez. Bunun ışığında felsefeye ya da
felsefenin çeşitli dallarına ait önermelerin veya argümanların yaşamla ilişkisinin ne olduğu
sorusu tezahür eder. Böyle bir soruya cevap vermek için en iyi yol arkadaşı olarak Platon’un
seçilmesi, abartıya neden olan bir yol değildir. Aksine yaşama ve bilgiye sarılmaya götüren bir
felsefedir. Sorgulanması gereken Platon’un felsefesinin burada neyi başardığıdır. Bu başarının
sırrı onun yakaladığı paradoksu gözler önüne sermeye çalışan Gettier’in önermelerinde yaşam
bulur. Gettier’in önermeleri, mantıksal ya da epistemolojik önermelerin yaşamdan kopuk olup
olmadığını araştırmayı gerektirir. Yaşam ile ilişkisini kesmiş bir bilim veya bir düşünce
sisteminin herhangi bir önemi olabilir mi? Felsefeye ait argümanlar, iddiaların, tartışmaların ya
da önermelerin yaşam ile bağıntısı korunduğu tutumda ise onların genel olarak öneminin hesabı
verilebilir mi? Nasıl verilebilir? Bu sorular, yazının seyrini bilimsel argümanlar ya da
epistemolojik veya mantıksal önermelerin bilgiye açılan kapı olup olmadığını sorgulamaya
çevirir. Kesin bir bilgiye ulaşmak mümkün müdür? Burada biri olumsuz diğeri olumlu olmak
üzere iki cevap verilebilir. Verilebilecek iki cevabın, yaşam açısından ve bilmenin yaşamla
ilişkisinin mahiyeti açısından incelenmesi zorunludur.
Anahtar Kelimeler: Felsefe, Bilgi, İnanç, Gerekçelendirme ve Paradoks.

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
61cihad61@gmail.com - 0000-0002-9865-9756.
1

ABSTRACT BOOK

Felsefe

ISBN: 978-625-7341-63-9

Bölümü

Yüksek

Lisans

www.egekongresi.org

Öğrencisi,

Page | 30

AEGEAN SUMMIT

3th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

THE PROBLEM OF KNOWLEDGE IS ON THE PARADOXICAL GROUND
Abstract:
Could a Philosophy whose propositions are thought to be disconnected from life be possible?
Could a sort of philosophy find it acceptable for oneself to concern oneself with the problem of
knowledge? The article dwells on knowledge and life, epistemological propositions and actual
situations, justification of belief and knowledge. Philosophy is in a connection with knowledge
and every other discipline including foremost itself. None of these disciplines could be
considered as disconnected from life. Accordingly, it couldn’t be put forth that arguments of
philosophy are disconnected from life. In the light of this, the question of what is the connection
of propositions or arguments which belong to philosophy or diverse sub-branches of philosophy
with life would appear. Deciding on Platon as an accompanier in order to answer that sort of
question is not a way that will cause an overstatement. Contrarily, it’s a philosophy that leads
to embracing life and knowledge. The thing that should be checked upon is what Platon’s
philosophy achieved. The secret of that success comes to life in the propositions of Gettier who
tries to reveal the paradox which Platon spotted. The propositions of Gettier require analyzing
whether logical or epistemological propositions are disconnected from life or not. Could a
science or a thinking system that disengaged from life have any kind of importance? Could their
general importance be accounted for in a circumstance where the connection of arguments,
suggestions, discussions of propositions of philosophy with life is maintained? How could it be
accounted for? These questions deflect the course of the writing into questioning whether
scientific arguments or epistemological or logical propositions are a door to knowledge. Is it
possible to reach certain information? Herein, two answers could be given as one of them is
positive and the other one is negative. It is compulsory to analyze two answers that could be
given in terms of life and the importance of the connection of knowing with life.
Key Words: Philosophy, Knowledge, Belief, Justification and Paradox.
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HASTANELERDE KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMADA HALKLA İLİŞKİLERİN
ROLÜ: ADA TIP HASTANESİ ÖRNEĞİ
Dr. öğr. Esin Demir1,
1Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
– ORIC İD: 0000-0001-9172-6293

ÖZET
Halkla ilişkiler faaliyetleri ile hastanelerin hizmet sunumlarında kurumsal imajın ortaya
koyduğu hizmet kalitesi hasta memnuniytinin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir.
Literatürde yer alan çalışmalarda genellikle perakende sektöründe müşteriler üzerine
gerçekleştirilen araştırmaların fazla olduğu, hizmet sektöründe ve özellikle de sağlık sektöründe
müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini etkileyen kurumsal imaj, kurumsal kimlik, kurumsal
kültür gibi unsurların üzerinde yapılan araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Ayrıca
hastanelerde halkla ilişkiler uygulayıcıları kurumsal imaj oluşturma doğrultusunda metot ve
stratejileri faaliyete geçirmekte çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunları en aza indirmek ve
güven oluşturmak için halkla ilişkilerin araştırma ve planlama aşamalarındaki kurumun mevcut
imajının tespiti ve revize edilecek imaj çalışmalarının, ekip işi içerisinde nasıl hayata
geçirilmesi gerektiği sorunsalı üzerinde araştırmaların yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür.
Kurum içi ve kurum dışı diyaloğu kuran, kurum imajı ve itibarının gelişmesini sağlayan,
kurumun sözcülüğünü ve gözcülüğünü yapan halkla ilişkiler biriminin tam olarak görev ve
sorumluluklarını yerine getirebilmesi, hastaların tedavi olacağı kurumu tercih etmesi ve güven
oluşturulması açısından oldukça önem kazanmıştır. Bu sebeplerden dolayı Ada Tıp Hastanesi
Halkla İlişkiler Müdürü Ayşegül KADIOĞLU ile ‘hastanelerde kurumsal imaj oluşturmada
halkla ilişkilerin rolü’ üzerine bir görüşme gerçekleşmiştir. Bu görüşmede yüzyüze yarı
yapılandırılmış yöntem kullanılarak derinlemesine mülakat ile veriler toplanmıştır. Bu
kapsamda yapılan bu araştırmada hizmet sektöründe önemli fonksiyonlara sahip olan
hastanelerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin kurumsal imaj oluşturmadaki öneminin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hastaneler, Halkla İlişkiler, Kurumsal İmaj
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ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMADA FİKİR LİDERİNİN ETKİSİ:
BURSA İLİNDE YAŞAYAN TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Ahmet UYAR 1, Ayberk DURMAZ 2
1

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
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2Afyon

Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0000-0001-8120-052X

ÖZET
Teknolojik gelişmeler pazarlamada büyük değişimlere sebep olmuştur. Eskiden hayatımızda
yeri olmayan birçok kavram gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. İnternetin
gelişmesi ve E-ticaret tüketici davranışlarını yeniden şekillendirmiştir. Özellikle sanal ortamda
tüketicilerin kendi aralarında yaptıkları etkileşimler ürün tercihlerini belirlerken, fikir lideri adı
verilen kişiler geniş tüketici kitlelerini etkilemeye başlamışlardır. Bu çalışmada elektronik
ağızdan ağıza pazarlamada fikir liderinin tüketiciler üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Bu
amaca ulaşmak için 288 tüketici üzerine bir anket uygulanmıştır. Anket sonucunda elde edilen
bilgiler frekans dağılımlar, korelasyon ilişkileri, t-testi gibi analizler gerçekleştirilmiştir. Elde
edilen analizler sonucunda sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullanan ve ağızdan ağıza
pazarlama yapan tüketicilerin fikir liderlerinden daha fazla etkilendikleri anlaşılmış, ürün satın
almadan önce bu kişilerin fikirlerine değer verdikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarla, Fikir Liderleri, E-Ticaret
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SOSYAL MEDYADA ÇOCUKLUĞUN YİTİRİLMESİ: INSTABLOGGER’LAR
CHILDHOOD DISORDERS IN SOCIAL MEDIA: INSTABLOGGERS

Dr. Öğr., NERGİZ ULUDAĞ1,

ÖZET
Çocuk ve çocukluk kavramları tarihsel süreç içerisinde değişime uğramış ve yepyeni anlamlar
içeren bir kavram haline gelmiştir. Çocukluğa yönelik farklı anlamların oluştuğu bir dönem
olarak Rönesans döneminde aynı zamanda çocuk yetiştirme pratikleri de yetişkinlerin hayatına
giren kavramlar olmuştur. Çocuk yetiştirme pratikleri de zaman içerisinde değişen bir kavram
olmuş günümüz tüketim toplumunda ise aileler için artık çocuk sahibi olmak ve çocuk
yetiştirmek belli bir statü göstergesi haline gelmiştir. Biyolojik algının ötesinde sosyal
medyanın toplum hayatına etkileriyle birlikte yaş algısı değişmekte olup çocuğa bakış zamanla
oldukça değişim göstermiştir. Ebeveynlerinin çocuklara bakışının değişmesi gibi sonuçları da
doğurmakta olan bu algı değişimi çocukların sosyal hayatta etkin bir şekilde var olmaları ile
birlikte hız kazanmıştır. Sosyal medyaya erişimin yaş anlamında bir engel teşkil etmemesi
çocukların instagram üzerinden fotoğraf paylaşımları ile benlik sunumları üzerinden ele
alınmıştır. Tween kavramı üzerinde durulmuştur. Çocuğun bilişsel gelişim sürecinde içinde
bulunduğu sosyal ortamı anlama ve düşünme yeteneğini daha geliştirme sürecinde olması,
sosyal medyada bilinçli davranışlar sergilemesi için belli bir yaş üstü olması gerektiğini ortaya
koymaktadır.
Anahtar sözcükler: çocuk, tween, benlik sunumu, sosyal medya, Instablogger’lar
ABSTRACT:
The concepts of child and childhood have changed in the historical process and have become a
concept with brand new meanings. In the Renaissance period, as a period in which different
meanings for childhood were formed, child-rearing practices were also concepts that entered
the lives of adults. Child-rearing practices have also become a concept that has changed over
time, and in today's consumer society, having and raising children can also be seen as a certain
status indicator for families. Beyond biological perception, the perception of age changes with
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü,
nergiz.uludag@hbv.edu.tr, 0000-0001-8399-241X
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the effects of social media on community life and the view of the child has changed
considerably over time. This change in perception, which results in changes in the way parents
look at children, has accelerated with the active existence of children in social life. The fact that
access to social media does not constitute an obstacle in terms of age has been handled through
the sharing of children's pictures via instagram and self-presentations.Tween concept focused
on.It shows that the child should be in the process of developing his / her ability to understand
and think about the social environment he / she is in during the cognitive development process
and that he / she must be above a certain age in order to exhibit conscious behaviors in social
media.
Key words: childhood, tween, self presentation, social media, Instabloggers
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UŞAK İLİNDE YER ALAN DERİ, TEKSTİL VE SERAMİK (DTS) ENDÜSTRİLERİ
İÇİN SİMBİYOTİK İŞ BİRLİĞİNE DAYALI BİR MODEL ÖNERİSİ

Arş. Gör. AYŞEGÜL ÖZKAN*
*Uşak

Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 0000-0002-5748-1058

ÖZET
Sanayi Devrimi’yle toplumlarda hızla yaygınlaşan kitlesel üretim ve tüketim faaliyetleri
beraberinde madde ve enerji akışlarını değiştirmiştir. Bu değişim temel olarak ‘üret, tüket ve
geriye kalanları çöpe at’ şeklinde tanımlanabilecek olan doğrusal ekonomi modeli bağlamında
şekillenmiştir. Toplumların hem miktar hem de çeşitlilik olarak doygunluk noktasına ulaşmak
bilmeyen doğal kaynak talepleri ekosistemlerin biyolojik arz kapasitelerinin katbekat
üstündedir. Bu talebin karşılanması için ‘Ekolojik Ayak İzi’ raporuna göre gezegenimizde
bulunan tüm doğal kaynakların 1,7 kat daha fazla olması gerekmektedir. Dolayısıyla
‘sürdürülebilir kalkınma’ kavramının saç ayağını oluşturan çevresel, toplumsal ve ekonomik
boyutlara dair sorunları beraberinde getiren ekolojik ayak izi ile biyolojik arz kapasitesi
arasındaki uçurumun kapatılması için aşamalı olarak doğrusal ekonomiden yeniden kullanım
ekonomisine ve nihai olarak döngüsel ekonomiye geçilmesi gerekmektedir. Bu aşamalı geçiş
birincil hammadde ve yenilenemeyen enerji kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılması ile doğal
kaynaklar üzerindeki beşerî baskının azaltılmasını ifade etmektedir.
Endüstri sektörünün döngüsel ekonomiye uyumlu hale getirilmesinde endüstriyel ekolojinin
firmalar arasında işlerlik kazanan boyutunu ifade eden endüstriyel simbiyoz son yıllar dikkatleri
üzerine çekmiştir. Endüstriyel simbiyoz, belirli bir bölgede bulunan ve birbirlerinden farklı
üreticilerin doğal kaynakları etkin ve verimli kullanması, enerji güvenliği, sürdürülebilir
büyüme, atıkların bertaraf edilmesi ve ikincil hammadde değeri kazanmasıyla üretim
maliyetleri ile ekolojik ayak izinin azaltılması için kaynak paylaşımında bulunmalarını ifade
etmektedir. Bu durumu örneklendirmek gerekirse simbiyotik ilişki içinde bulunan bir
endüstriyel üreticinin atığı başka bir endüstriyel üreticinin ikincil hammaddesi ya da tüm
endüstriyel bölgenin yararlandığı enerji kaynağının bir parçası olabilmektedir. İlk kez
Danimarka’nın Kalundborg kentinde hayata geçirilen endüstriyel simbiyozun başarısı bu iş
birliği modelinin tüm dünyada hızla yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu çalışma kapsamında
Uşak ilinde yer alan ve hali hazırda çok paydaşlı ya da katılım odaklı bölgesel kalkınma
projeleriyle desteklenen Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) endüstrilerinde endüstriyel simbiyoz
modelinin uygulanabilirliğine yönelik politika önerileri geliştirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ekolojik Ayak İzi; Döngüsel Ekonomi; Endüstriyel Simbiyoz; Deri,
Tekstil ve Seramik (DTS).
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PROPOSAL OF A MODEL BASED ON SYMBIOTIC COOPERATION FOR
LEATHER, TEXTILE AND CERAMIC (LTC) INDUSTRIES IN UŞAK
SUMMARY
Mass production and consumption activities, which became widespread in societies with the
Industrial Revolution, changed the flows of matter and energy. This change has basically been
shaped in the context of the linear economy model, which can be defined as 'produce, consume
and throw away the rest'. The natural resource demands of societies, which do not reach the
saturation point in terms of both quantity and diversity, are many times higher than the
biological supply capacities of ecosystems. In order to meet this demand, according to the
'Ecological Footprint' report, all natural resources on our planet should be 1.7 times more.
Therefore, in order to close the gap between the biological supply capacity and the ecological
footprint, which brings with the problems of environmental, social and economic dimensions
that constitute the pillar of the concept of "sustainable development", it is necessary to gradually
move from a linear economy to a reuse economy and finally to a circular economy. This gradual
transition means reducing the dependence on primary raw materials and non-renewable energy
sources and reducing human pressure on natural resources.
Industrial symbiosis, which expresses the operative dimension of industrial ecology among
companies in adapting the industrial sector to the circular economy, has drawn attention in
recent years. Industrial symbiosis refers to the sharing of resources in order to reduce production
costs and ecological footprint by using natural resources effectively and efficiently, energy
security, sustainable growth, waste disposal and gaining secondary raw material value by
different producers located in a certain region. To exemplify this situation, the waste of an
industrial producer in a symbiotic relationship may be the secondary raw material of another
industrial producer or a part of the energy source that the entire industrial region benefits from.
The success of the industrial symbiosis, which was first implemented in Kalundborg, Denmark,
has led to the rapid spread of this cooperation model all over the world. Within the scope of this
study, it will be tried to develop policy recommendations for the applicability of the industrial
symbiosis model in the Leather, Textile and Ceramics (LTC) industries located in the province
of Uşak and currently supported by multi-stakeholder or participation-oriented regional
development projects.
Keywords: Ecological Footprint; Circular Economy; Industrial Symbiosis; Leather, Textile
and Ceramics (LTC).
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CONCEPTUALIZING THOUGHTFUL INTELLIGENCE FOR SUSTAINABLE
DECISION MAKING

Musarrat Jabeen
National Defence University, Pakistan
Abstract:
Thoughtful intelligence offers a sustainable position to enhance the influence of decisionmakers. Thoughtful Intelligence implies the understanding to realize the impact of one’s
thoughts, words and actions on the survival, dignity and development of the individuals, groups
and nations. Thoughtful intelligence has received minimal consideration in the area of Decision
Support Systems, with an end goal to evaluate the quantity of knowledge and its viability. This
pattern degraded the imbibed contribution of thoughtful intelligence required for sustainable
decision making. Given the concern, this paper concentrates on the question: How to present a
model of Thoughtful Decision Support System (TDSS)? The aim of this paper is to appreciate
the concepts of thoughtful intelligence and insinuate a Decision Support System based on
thoughtful intelligence. Thoughtful intelligence includes three dynamic competencies: i)
Realization about long term impacts of decisions that are made in a specific time and space, ii)
A great sense of taking actions, iii) Intense interconnectivity with people and nature and; seven
associate competencies, of Righteousness, Purposefulness, Understanding, Contemplation,
Sincerity, Mindfulness, and Nurturing. The study utilizes two methods: Focused group
discussion to count prevailing Decision Support Systems; 70% results of focus group
discussions found six decision support systems and the positive inexistence of thoughtful
intelligence among decision support systems regarding sustainable decision making. Delphi
focused on defining thoughtful intelligence to model (TDSS). 65% results helped to
conceptualize (definition and description) of thoughtful intelligence. TDSS is offered here as
an addition in the decision making literature. The clients are top leaders.
Keywords: Thoughtful intelligence, Sustainable decision making, Thoughtful decision
support system.
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