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SUNUŞ / FOREWORD Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu ISEPA 17), 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin düzenleyiciliği ile ve sahipliği ile, -  Ekim  tarihlerinde, Diyarbakır da, Türkiye nin birçok üniversitesinden akademisyenlerle çeşitli kurumlardan araştırmacıların ve uzmanların katılımları ile gerçekleştirilmiştir.   
Sempozyum a, yaklaşık  bildiri ile başvurulmuş, bunların a yakını Bilimsel değerlendirme sürecinde kabul edilerek bilimsel programa alınmış, bu bildiriler, iki 
günü kapsayan toplam  oturumda sunulmuştur. 14 Ekim Cumartesi günü ise, Diyarbakır şehrinin, UNESCO tarafından İnsanlığın Ortak Tarihsel Mirası kabul edilen Suriçi bölgesine ve açık hava müzesi ve doğa parkı olan Eğil ilçesine yönelik kültürel gezilerden oluşan sosyal program gerçekleştirilmiştir.   Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin uluslararası katılımlı ilk akademik etkinlik deneyimi olan Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim 
Sempozyumu nun düzenlenmesinde ve başarıyla tamamlanmasında görev alan meslektaşlarıma ve bu kitapta özetleri yer alan bildirilerinin sunumları ile Sempozyum u oluşturan değerli bilim insanlarına, katkıları için, kurumum ve şahsım adına teşekkür 
ederim.  Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN, Sempozyum Düzenleme Kurulu Bşk. Dicle Üniversitesi İİBF. Dekan Yrd. 
The International Symposium on Economics, Politics and Administration (ISEPA '17) was 
held in Diyarbakir, on October 12-14, 2017, with the organization and ownership of the 
Faculty of Economics and Administrative Sciences of Dicle University, with the 
participation of academicians from universities and researchers and experts from 
various institutions of Turkey. 

Approximately 160 papers were submitted to the symposium and approximately 140 of 
them were accepted in the scientific evaluation process and was taken in the scientific 
programme. These works were presented in 36 sessions covering two days. 

On Saturday, October 14, a social program consisting of cultural trips were made to the 
Suriçi district of the city, which was recognized as a common historical heritage of 
mankind by UNESCO, and the open-air museum and the nature park of Eğil. 

I would like to thank on behalf of my institution and my own, to my colleagues who have 
been involved in the organization and successful completion of the International 
Symposium on Economics, Politics and Administration, which was the first academic 
activity experience with international participation, and I also thank to the precious 
scientists for their contributions who made up the Symposium by the presentations of 
their works, of which abstracts were included in this book.  Yılmaz DEMİRHAN, Assoc. Prof.  

Symposium Chair 

Vice Dean, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Dicle 
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BİLDİRİ ÇAĞRISI 

ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU 

12-  EKİM 7, DİYARBAKIR Küreselleşme süreci, dünyanın her yerini birbirine bağlarken, aynı zamanda coğrafyaları, toplumları ve insanları da birbirlerine bağımlı hale getirmektedir. Yaşamın 
her unsuru geleneksel ulusal sınırlamalardan bağımsızlaşmakta, küresel bir ortaklık alanı olarak yeniden yapılanmaktadır. Bilimsel çalışmalar da bu bağımlı gelişmelerden payını almaktadır. Dolayısıyla uluslararası bilimsel anlaşmalar, kurumlar arası sözleşmeler, akademik toplantılar, küresel yayınlar, öğrenci ve akademisyen değişim programları,  bu küresel gelişmenin giderek çoğalan belirgin örneklerinden birkaçıdır.  
Bu kapsamda, küresel ölçekli uluslararası bilimsel gelişmeyi yakından izleyebilmenin, onunla bağlılığı sürdürülebilir kılmanın, bilim insanları ve kurumları açısından yaşamsal önemi ve belirleyiciliği, her geçen gün biraz daha artmaktadır.  
Türkiye nin güneydoğusunda yer alan ve antik Mezopotamya coğrafyasının merkezlerinden biri olan Diyarbakır şehrinde bulunan Dicle Üniversitesi bünyesinde kurulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de, bu güncel zorunluluktan ve ihtiyaçtan hareket ederek, alanındaki küresel ölçekli bilimsel gelişmelere dair bilgi birikimini, izlenimleri ve deneyimleri çalışanlarına ve öğrencilerine yerinde edindirmek, uluslar arası aktörlerce üretilmiş bilgiyi bulunduğu yerel toplumla paylaşmak amacıyla bir uluslararası sempozyum düzenlemeye karar vermiştir.  Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, Uluslararası Ekonomi, 

Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Sosyal Bilimlerde Güncel Konular  teması ile -14 Ekim  tarihlerinde düzenleyeceğimiz bu bilimsel etkinliğe katkı sunmak üzere, dünyanın her yerinden Ekonomi, Siyaset, Yönetim Bilimleri alanında çalışmakta olan 
bilim insanlarını bilgi ve medeniyetin buluştuğu kadim kent Diyarbakır da ağırlamaktan mutluluk duyarız.  
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU       
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CALL FOR PAPERS 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

ISEPA 17 

12-14 OCTOBER 2017, DIYARBAKIR/ TURKEY 

The process of globalization makes geographies, societies and people dependent on each 

other while connecting all parts of the world. Every element of life is becoming 

independent of traditional national boundaries and is being restructured as a global 

partnership area. Scientific activities are also part of these dependent developments. 

International scientific agreements, inter-institutional agreements, academic meetings, 

global publications, student and academia exchange programs are just some of the 

increasingly prominent examples of this global development. In this context, the vital 

importance and determination of scientists and institutions, in terms of closely 

observing global science-based international scientific development, maintaining 

sustainable relations with it, is increasing day by day. 

The Faculty of Economics and Administrative Sciences at University of Dicle, located in 

the city of Diyarbakir/Turkey which is one of the centers of ancient Mesopotamia 

geography and located in the south-east of Turkey, has decided to organize an 

international symposium with this current necessity and from the need, and also with 

the aim of to bring in the knowledge, experience and experiences of the scientific 

developments on global scale to its employees and students in their field, and to share 

the knowledge produced by international actors with local communities. 

The Faculty of Economics and Administrative Sciences of the University of Dicle is 

honored to invite to scientists working in the fields of Economics, Politics, Management 

Sciences all over the world in order to contribute to the International Symposium on 

Economics, Politics and Administration, which will be organized with the theme of 

'Current Issues in Social Sciences' on 12-14 October 2017 in Diyarbakir, the city where 

knowledge and civilization meet. 

ORGANISING COMMITTEE  
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DÜZENLEME KURULU / ORGANISING COMMITTEE 

Prof. Dr. Talip GÜL, Sempozyum Onursal Başkanı, Dicle Üniversitesi Rektörü ve İİBF. 
Dekan V. / Honorary Chair, Rector, University of Dicle & Vice Dean, Faculty of Economic and 
Administrative Sciences. 

Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN, Düzenleme Kurulu Başkanı,  Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yrd., Sağlık Yönetimi Bölümü Bşk. / Chairman, Assoc. 
Prof.,  Vice-Dean, University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Head of 
Health Management Dep.  

Doç. Dr. Seyfettin ASLAN, Sempozyum Sekreteryası Başkanı, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yrd., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bşk. / Chair of Secreteriat, Assoc. Prof., Vice-Dean, University of Dicle, Faculty of Economic 
and Administrative Sciences, Head of Political and Social Sciences Dep.  

Bahar BURTAN DOĞAN, Doç. Dr., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölüm Bşk. / Assoc. Prof., University of Dicle, Faculty of Economic and 
Administrative Sciences, Head of Econometrics Dep., Diyarbakir, TURKEY. 

Hasan MARAL, Dr., Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri / Ph.D., General Secretary 
of Development Agency of Karacadağ, Diyarbakir, TURKEY. 

Mehmet Emin KURT, Dr., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık 
Yönetimi Bölümü / Ph.D., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Health Management Dep., Diyarbakir, TURKEY. 

Sadık SERÇEK, Dr., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü / University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Tourism Management Dep., Diyarbakir, TURKEY. 

Ahmet Vedat KOÇAL, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü /  Res. Asst., University of Dicle, Faculty of 
Economic and Administrative Sciences, Political and Social Sciences Dep., Diyarbakir, TURKEY. 

Ahmet YARIŞ, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Turizm İşletmeciliği 
Bölümü / Res. Asst., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Tourism Management Dep., Diyarbakir, TURKEY. 

Ahmet YILDIZ, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık 
Yönetimi Bölümü / Res. Asst., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative 
Sciences, Healthcare Management Dep., Diyarbakir, TURKEY. 

Engin KOÇ, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü / Res. Asst., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative 
Sciences, IR Dep., Diyarbakir, TURKEY. 

 



 

6 

 

 

İbrahim ÇENBERLİTAŞ, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü / Res. Asst., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative 
Sciences, Business Dep., Diyarbakir, TURKEY. 

Mahmut YAĞMUR, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü / Res. Asst., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative 
Sciences, Business Dep., Diyarbakir, TURKEY 

Muhammed Bilâl GÜL, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Res. Asst., University of Dicle, Faculty of 
Economic and Administrative Sciences, Political and Social Sciences Dep., Diyarbakir, TURKEY. 

Müslüm KAYACI, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Res. Asst., University of Dicle, Faculty of Economic and 
Administrative Sciences, Political and Social Sciences Dep., Diyarbakir, TURKEY. 

Nurettin MENTEŞ, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Ekonometri Bölümü / Res. Asst., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative 
Sciences, Econometrics Dep., Diyarbakir, TURKEY. 

Ömer TAYLAN,  Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Res. Asst., University of Dicle, Faculty of Economic and 
Administrative Sciences, Political and Social Sciences Dep., Diyarbakir, TURKEY. 

Özgür ALTINDAĞ, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal 
Hizmet Bölümü / Res. Asst., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative 
Sciences, Social Services Dep., Diyarbakir, TURKEY. 

 

SEKRETERYA / SECRETARIAT 

Ahmet Vedat KOÇAL, Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü /   
Res. Asst., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Political and 
Social Sciences Dep., Diyarbakir, TURKEY. 
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BİLİMSEL KURUL /  SCIENTIFIC BOARD 

Abdullah YILMAZ, Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi /               
University of Anadolu,  Faculty of Open Education,  Eskisehir/TURKEY. 

Abdülkadir BİLEN, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakir/TURKEY. 

Abuzer PINAR, Prof. Dr., Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
University of Harran, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Sanliurfa/TURKEY. 

Ahmet KARADAĞ,  Prof. Dr., İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
University of Inonu, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Malatya, TURKEY. 

Ahmet NOHUTÇU, Prof. Dr., Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi / 
University of Medeniyet, Faculty of Political Sciences, Istanbul/TURKEY. 

Ali CEYLAN, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi /                 
University of Dicle, Faculty of Medicine, Diyarbakir, TURKEY. 
 
Bayram COŞKUN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi /  University of Sıtkı Koçman, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mugla/TURKEY. 
 
Esra SİVEREKLİ, Prof. Dr., Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi /  
University of Harran, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Sanliurfa/TURKEY. 
 
Günay SAKA, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi /  
University of Dicle, Faculty of Medicine, Diyarbakir, TURKEY. 
 
Hamza ATEŞ, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi / 
University of Medeniyet, Faculty of Political Sciences, Istanbul/TURKEY. 
 
Kasım KARATAŞ, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi /  
University of Hacettepe, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ankara/TURKEY. 
 
Mehmet ASUTAY, Prof. Dr., Durham Üniversitesi İşletme Fakültesi, Durham, İngiltere / 
Durham University Business School, Durham, UK. 
 
Mehmet DEMİRBAĞ, Prof. Dr., Dekan Yrd., Essex Üniversitesi İşletme Fakültesi / 
Deputy Dean, Durham University Business School, Essex, UK. 
 
Ömer ÇAHA, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi /  
Yildiz Technical University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Istanbul/ TURKEY. 

Ramazan ŞENGÜL, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
University of Kocaeli, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Izmit, TURKEY. 
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Selma KARATEPE, Prof. Dr., İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi /  
University of Inonu, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Malatya, TURKEY. 
 
Seyfettin ERDOĞAN, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi  
University of Medeniyet, Faculty of Political Sciences, Istanbul/TURKEY. 
 
Selim KILIÇ, Prof. Dr., Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 
University of Ömer Halisdemir, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Nigde/TURKEY. 
 
Sıdıka KAYA, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
University of Hacettepe, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ankara/TURKEY. 
 
Şükrü KARATEPE, Prof. Dr., Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı / 
Senior Advicer for Presidency of Republic of Turkey, Ankara, TURKEY. 
 
Vedat IŞIKHAN, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
University of Hacettepe, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ankara/TURKEY. 
 
Yusuf ÇELİK, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
University of Hacettepe, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ankara/TURKEY. 
 
Zamir Ahmed AWAN, Prof. Dr., Direktör Yardımcısı, Çin Araştırmaları Merkezi, Ulusal 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler ve İnsan Bilimleri Fakültesi, İslâmabad, PAKİSTAN / 
Deputy Director, Chinese Studies Center, School of Social Sciences and Humanities, National 
University of Science and Technology, Islamabad, PAKISTAN. 

Atila DOĞAN, Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Assoc. Prof., Karadeniz Technical University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Trabzon/TURKEY. 

Azzam ANANZEH, Doç.Dr., Yermük Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü, ÜRDÜN / 
Assoc. Prof., Yarmouk University, Political Science Dep., JORDAN. 
 
Bahar BURTAN DOĞAN, Doç. Dr., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
Assoc. Prof., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakir, 
TURKEY. 
 
Burcu ÖZCAN, Doç. Dr., Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
Assoc. Prof., University of Firat, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Elazig, 
TURKEY. 
 
Ercüment ERBAY, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 
Assoc. Prof.,  University of Hacettepe, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Ankara/TURKEY. 
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Gökhan TUNCEL, Doç. Dr., İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
Assoc. Prof.,  University of Inonu, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Malatya, 
TURKEY. 
 
Khaled ALADWAN, Doç. Dr., Yermük Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü, ÜRDÜN / 
Assoc. Prof., Yarmouk University, Political Science Dep., JORDAN. 
 
Khaled Al-DABBAS, Doç.Dr., Yermük Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü, ÜRDÜN / 
Assoc. Prof., Yarmouk University, Political Science Dep., JORDAN. 
 
M. Halis ÖZER, Doç. Dr., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
Assoc. Prof., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakir, 
TURKEY. 
 
Mohammed Bani SALAMEH, Doç. Dr., Yermük Üniversitesi, ÜRDÜN / 
Assoc. Prof., Yarmouk University, Political Science Dep., JORDAN. 
 
Murat PIÇAK, Doç. Dr., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 
Assoc. Prof., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakir, 
TURKEY. 
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Muzaffer KOÇ, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi / 
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Nazım KARTAL, Doç. Dr. Sinop Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
Assoc. Prof., University of Sinop, Faculty of Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Sinop, TURKEY. 
 
Oğuzhan GÖKTOLGA, Doç. Dr., İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
Assoc. Prof.,  University of Inonu, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Malatya, 
TURKEY. 
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Assoc. Prof., University of Firat, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Elazig, 
TURKEY. 
 
Selehaddin BAKAN,  Doç. Dr., İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
Assoc. Prof.,  University of Inonu, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Malatya, 
TURKEY. 
 
Serhat HARMAN, Doç. Dr., Batman Üniversitesi Turizm Fakültesi / 
Assoc. Prof.,  University of Batman, Faculty of Tourism, Batman, TURKEY. 
 
Seyfettin ASLAN, Doç. Dr., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
Assoc. Prof., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakir, 
TURKEY. 
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Gizem ÇELİK, Yrd. Doç. Dr., Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi /  
Assist. Prof., Medipol University, Faculty of Healthy Sciences, Istanbul, TURKEY.  
 
Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm 
Fakültesi / 
Assist. Prof.,  Artuklu University, Faculty of Tourism, Mardin, TURKEY. 
 
Lokman TOPRAK,  Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi /  
Assist. Prof.,  Artuklu University, Faculty of Tourism, Mardin, TURKEY. 
 
Mehmet KAYA, Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi /  
Assist. Prof., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakir, 
TURKEY. 
 
Murat YAMAN, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi / 
Assist. Prof.,  University of Dumlupınar, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Kutahya, TURKEY. 
 
Musallam TALAS, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi /  
Assist. Prof.,  Artuklu University, Faculty of Tourism, Mardin, TURKEY. 
 
Oğuzhan ZENGİN, Yrd. Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi /  
Assist. Prof., University of Karatekin, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Çankiri, 
TURKEY. 
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Ömer ÇINAR, Yrd. Doç. Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi / 
Assist. Prof., University of Ibrahim Çeçen, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ağrı, 
TURKEY. 
 
Pelin KARATAY GÖĞÜL, Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi / 
Assist. Prof., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakir, 
TURKEY. 
 
Salâhattin ALTUNDAĞ, Yrd.Doç.Dr., Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek 
Okulu / 
Assist. Prof., University of Dicle, School of Social Sciences, Diyarbakir, TURKEY. 
 
S. Şehnaz ALTUNAKAR, Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi /  
Assist. Prof., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakir, 
TURKEY. 
 
Serhun AL, Yrd. Doç. Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi / 
Assist.Prof., Izmir University of Economics, Faculty of Business, Izmir, TURKEY. 
 
Ufuk BİRCAN, Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü / 
Assist. Prof., Dicle University, Faculty of Arts, Philosophy Dep., Diyarbakir/TURKEY. 
 
Zeki AKBAKAY, Yrd. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / 
Assist. Prof., University of Bingöl, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Bingöl, 
TURKEY. 
 
Mehmet Emin KURT, Dr., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık 
Yönetimi Bölümü / 
Ph.D., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Healthcare 
Management Dep.. Diyarbakir, TURKEY. 
 
Mohd Iqbal ABDULWAHAB, Dr., Uluslararası İslâm Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
MALEZYA / Ph.D., International Islamic University of Malaysia, Faculty of Law, MALAYSIA. 
 
Nazım CAFEROV, Dr., Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi / 
Ph.D., Azerbaijan State University of Economics/ AZERBAIJAN. 
 
Özgür ALTINDAĞ, Dr., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal 
Hizmet Bölümü / 
Ph.D., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Social Services Dep., 
Diyarbakir, TURKEY. 
 
Sadık SERÇEK, Dr., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü / 
Ph.D., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Tourism 
Management Dep., Diyarbakir, TURKEY. 
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DAVETLİ KONUŞMACILAR / KEYNOTE SPEAKERS 
 

 

 

 

 

 
 

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı / 
Senior Advicer for Presidency of Republic of Turkey 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
       

       Prof. Dr. Ömer ÇAHA                     Prof. Dr. Bekir Berat ÖZİPEK 

      Sabahattin Zaim Üniversitesi                                   Medipol Üniversitesi  
 İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi                   Sosyal Bilimler Enstitüsü 

  University of Sabahattin Zaim, Istanbul,                                           Medipol University, Istanbul 
Faculty of Social Sciences and Humanities                                           Institute of Social Sciences  
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BİLİMSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAMME  
Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır  

Convention and Congress Center of University Of Dicle, Diyarbakir/TURKEY 

Kayıt / Registration 

09:00 – 09:30  

Açılış Konuşmaları / Opening Speeches 

09:30 – 09:45 

B Salonu / B Hall 

Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN,  Sempozyum Düzenleme Kurulu Bşk. / Symposium Chair 

Prof. Dr. Talip GÜL,  Dicle Üniversitesi Rektörü, İİBF. Dekan v. / Rector,  
Deputy Dean of Faculty of Economics And Administrative Sciences 

 
Ara / Break 

09:45 – 10:00 
 

Açılış Oturumu / Opening Session 

10:00 – 11:00 

B Salonu / B Hall 

 

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE,  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı /  
Senior Advisor to Presidency of Republic Of Turkey 

Moderatör / Moderator 
 

Prof. Dr. Ömer ÇAHA, Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi 
University of Sabahattin Zaim, Faculty of Social Sciences and Humanities 

Türkiye de Demokrasi, Sivil Toplum ve Özgürlükler /  
Democracy, Civil Society and Freedoms in Turkey  

 

Prof. Dr. Bekir Berat ÖZİPEK, Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Institute of Social Sciences, Medipol University, Istanbul 

Üniversitelerde Akademik Özgürlük / 
Academic Freedoms at Universities  

 

Ara / Break 

11:00 – 11:15 

 

12 Ekim 
Perşembe / 

October 12 
Thursday 
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SAĞLIK YÖNETİMİ / HEALTHCARE MANAGEMENT 

Sağlık Ekonomisi ve Politikası / Healthcare Economy  and Policy 

Çalıştay  Salonu  / Workshop Hall 1 
11:15 – 12:30 

 

Moderatör/Moderator:  Prof. Dr. Ali CEYLAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD. / 
University of Dicle, Faculty of Medicine, Public Healthcare Dep. 

 

İzzet AYDEMİR  
Sağlık Politikası Analizi Yöntemleri/ Analysis Methods on Healthcare Policy 

*** 
Keziban ALTUN & Şener İLTER 

Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 
1986-  Dönemine İlişkin Türkiye Örneği / The Casual Relationship Between Healthcare 

Expenditures and Economic Growth:  The Case Of Turkey 
*** 

Hüseyin DEMİR & M. Emin KURT 
  Yolsuzluk ve Katastrofik Sağlık Harcamaları / Corruption and Cathastrophic Healthcare Expenditures 

*** 
Funda DURĞUN & Burhan DURĞUN  

İntihar-Gelir İlişkisi: Türkiye İçin Nedensellik Analizi /  
Suicide-Income Relationship: Casual Analysis For Turkey 

 
Öğle Yemeği / Lunch 

12:30 – 13:45 
 

Sağlık Kurumları Yönetimi / Healthcare Instutions Management 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 1 
14:00 – 15:15 

 
Moderatör:  Prof. Dr. Günay SAKA Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD. Bşk. 

University of Dicle, Faculty of Medicine, Head of Public Healthcare Dep. 
 

Ahmet YILDIZ & Erhan EKİNGEN& Fuat KORKMAZER 
Hemşirelerin Psikolojik ve Yapısal Güçlendirme Algılarının  

Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma / A Research on The Evalution of Nurses  Perceptions of 
Psychological and Structural Empowerment  

*** 
Mümtaz KORKUTAN & Ahmet YILDIZ 

Hastane Yöneticilerinin Medikal Turizme İlişkin Algılarının  
Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma / A Research on The Evalution of Hospital Managers  

Perceptions on Health Tourism 
*** 

Ahmad SIDKI & İsmail KALASH & Lına SIDKI 
Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyetine Etkisinin Araştırılması: Örnek Bir Uygulama / 

A Study of Quality on Patient Satisfaction: A Sample Application 
*** 

Hüseyin DEMİR & Cuma ÇAKMAK & Yusuf ÇELİK     
Sağlıkta Cinsiyet Tuzağı / Gender Trap in Healthcare 

12 Ekim 
Perşembe / 

October 12 
Thursday 
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İŞLETME / BUSINESS 

İşletme Yönetimi / Business Management 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 1 
15:30 – 16:45 

 
Moderatör: Prof. Dr. Nihat AYDENİZ 

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Md., İşletme Bölüm Bşk. 
Dicle University, Director of Vocational School of Social Sciences, Head of Business Dep. 

 
Ömer Osman DURSUN & Cenk AKSOY 

Havaalanlarına Olan Talep Kapsamında Kapasite ve Gecikme Sorunlarının İncelenmesi / 
Investigation of The Capacity and Delay Problems In The Scope of The Airport Demand 

*** 
Cenk AKSOY & Yunus YILMAZ 

Havacılık Sektöründe Çalışanların Adalet, Güven ve Bağlılık Algıları Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi / The Investigation of The Relationship Between Perceptions of Organizational Justice, Trust 

and Commitment of Employees in The Aviation Sector 
*** 

Metin IŞIK, & Ayhan YALÇINSOY & Abdulkadir BİLEN 
Güç Mesafesi ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik  

Bir Araştırma / A Research on The Relationship Between Power Distance and Organizational Cynicism 
*** 

Mustafa SABSABİ & Mohammad Khair HAJİİBRAHİM & Nour KHAMIS  
The Role Of Applying Just in Time (JIT) Systems in Improving Financial and Non-Financial 
Performance in Modern Industrial Environment in Gaziantep / Gaziantep’teki Modern Sanayi 
Ortamında Finansal ve Finansal Olmayan Performansın Geliştirilmesinde Tam Zamanlı Sistemlerin 

(JİT) Uygulanmasının Rolü 
 

Ara / Break 
16:45 – 17:00 

 

Muhasebe / Accounting 
 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 1 
17:00 – 18:00 

 

Moderatör: Prof. Dr. Abdülkadir BİLEN Dicle Üniversitesi İİBF. İşletme Bölüm Bşk. / Head of Business Dep., Dicle University 
 

Abdulkadir BİLEN & Muzaffer BAYRAM 
TM  Kapsamında İnsan Kaynakları ve Muhasebesi /  

The Consept And Accounting of Deerred Tax Within The Scope of TMS 12 Income Tax Standart 
*** 

İbrahim ÇENBERLİTAŞ 
     TMS 12 Gelir Vergisi Standardı Kapsamında Ertelenmiş Vergi Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi /  
                     The Concept and Accounting of Deferred Tax Within The Scope of TFRS 12 Income Tax  

*** 
İbrahim ÇENBERLİTAŞ 

TFRS  Çerçevesinde Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımları/  
Fair Value Approach in The Framework of IFRS 13 

  

12 Ekim 
Perşembe / 

October  12 
Thursday 
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Finans / Finance 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 2 
11:15 – 12:30 

 

Moderatör: Prof. Dr. Nihat AYDENİZ Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Md., İşletme Bölüm Bşk. 
Dicle University, Director of Vocational School of Social Sciences, Head of Business Dep. 

 

Özcan DEMİR & İrem TANYILDIZI & Ayşe OKTAY 
Z Kuşağının Finansal Okuryazarlık Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma /  

A Study on The Determination of The Level of The Financial Literacy of Generation Z   
*** 

Yunus YILMAZ & Mehmet TUNCE 
Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Dicle Üniversitesi İİBF. Öğrencilerine Yönelik Bir 

Araştırma / Determination of The Level of Financial Literacy: A Research on The Students of The Faculty 
of Economics and Administrative Sciences of University of Dicle 

*** 
Mehmet Emin KARABAYIR & Abdulkadir BARUT  

Bankalarda Kârın Kalıcılığı: Ampirik Bir Analiz / Persistence of Profit in Firms: An Empirical Study on 
Istanbul Stock Exchange 

*** 
Ismail KALASH & Mustafa SABSABİ & Ahmad SIDKI 

Cash Holdings And Future Operating Performance: Evidence From Turkey /  
Aktif Mevcudu ve Gelecekteki Faaliyet Performansı: Türkiye’den Bir Örnek 

 

Öğle Yemeği / Lunch 
12:30 – 13:45 

 

Sermaye Piyasaları / Capital Markets 

Çalıştay  Salonu/ Workshop Hall 2 
14:00- 15:15 

Moderatör: Öğr. Gör. Mustafa BEYBUR Dicle Üniversitesi Çermik MYO. Bankacılık ve Sigortacılık Böl. /  
University of Dicle, Vocational School, Banking and Insurance Dep. 

 

Abdülkadir BARUT & Fahrettin PALA,  
      Ülke Riski ve Hisse Senedi Fiyatı İlişkisi: E-  Ülkeleri İçin Yeni Nesil Bir Ekonometrik Analiz /     
       Relationship Country and Stock Price: A New Generation Economymetric Analysis for E-7 Countries 

*** 

Emine KAYA & Cumali MARANGOZ 
Dinamik Stokastik Genel Denge Modelli Temelli Teknoloji Şokları ve  

Hisse Senedi Piyasası İlişkisi İçin Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir İnceleme / An Invesitigation 
on Turkish Economy For The Relationship Between Stock Market and Technology Shocks Based on 

Dynamic Stochastic General Equilibrium Model 
*** 

Müslüm POLAT & Ahmet USLU  
İşletmelerin Finansal Performanslarının Hisse Senedi Fiyatı Üzerindeki Etkisi /  

The Effect of The Financial Performances of The Enterprises on The Share Current Price  
*** 

Emine KAYA & Bengü AÇDOYURAN 
Finansal Dolarizasyon Unsurları Olarak Kredi Dolarizasyonu İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki 

İlişki/ The Relationship Between Stock Return and Credit and Deposit Dollarization as Components of 
Financial Dollarization 

12 Ekim 
Perşembe / 

October 12 
Thursday 
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Girişimcilik / Entrepreneurship 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 2 
15:30 – 16:45 

 
Moderatör: Doç.Dr. Bahar BURTAN DOĞAN 

Dicle Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü / University of Dicle, Economics Dep. 
 

Zeliha TEKİN & Erdal EKER 
Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Proaktif Kişilik Özellikleriyle Kariyer Hedefleri ve Girişimcilik 
Eğilimleri Arasındaki İlişki / The Relationship Between Prospective Personality and Career Objectives-

Entrepreneurship Invention of Vocational School Students 
*** 

Ramazan ASLAN & Yasemin EZİN  Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma: Adıyaman Üniversitesi Örneği / A Research on Determination of Entrepreneurship Tendences of 
University Students: The Case of Adıyaman University 

*** 
Yonca ALTINDAL 

Turizm Sihrinin Yansıması: Kaş taki Kadın Girişimcilerin Güçlenme Deneyimleri /  Reflection of The Magic of Tourism: Empowerment Experiences of Women Entrepreneurs From Kaş 
*** 

Bahar BURTAN DOĞAN & Gamze BAŞBOĞA 
Toplumsal Cinsiyet Rolleri İçerisinde Kadına Biçilen Rollerin İncelenmesi ve Oluşturulan 

Sınırları Aşabilen Girişimci Kadınlar  / The Research of The Roles Provided to Women in The 
Gender roles and The Women Entrepreneurs  Who Get Beyond The Limits Verged 

 

Ara / Break 
16:45 – 17:00 

 

Pazarlama / Marketing 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 2 
17:00 – 18:15 

 

Moderatör: Dr. Halil İbrahim ŞENGÜN 
Dicle Üniversitesi İİBF. İşletme Bölümü / University of Dicle, Business Dep. 

 

Nurettin MENTEŞ & Halil İbrahim ŞENGÜN & Merve DİNÇER 
Marka Bağımlılığın Satın Alma Davranışları Üzerinde Etkisi: Diyarbakır İlinde Cep Telefonu 

Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma / The Effect of Brand Loyalty on Purchasing Behaviors: A Research 
on Mobile Phone Users in Diyarbakir Province 

*** 
Halil İbrahim ŞENGÜN & Nurettin MENTEŞ & Merve GÜNEŞ 

Küreselleşme Sürecinde Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi / Evaluation of Consumption 
Habits in The Globalization Process 

*** 
Atilla YÜCEL & Yunus Emre GÜR 

Beyin-Müzik İlişkisi: Tüketicilerin Reklâm Müziklerine Tepkilerinin NöroPazarlama İle İncelenmesi 
/ Brain-Music Relationship: Consumers  Reactions to Advertising Music Through Neuromarketing 

*** 
Nurcan YÜCEL & Koray GÜNDÜZ & Yavuz ATLI Nöropazarlama Çerçevesinde Kadına Yönelik Şiddet Temalı Kamu Spotlarının EEG Analizi Yöntemi İle İncelenmesi / Investigation of Public Spots Based on Violance Against Women 

in The Framework Neuromarketing By EEG Analysis Method 

12 Ekim 
Perşembe / 

October 12 
Thursday 
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İKTİSAT / ECONOMICS 

İktisat Politikası / Economic Policy 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 3 
11:15 – 12:30 

 
Moderatör: Doç. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN 

Dicle Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü / University of Dicle, Economics Dep. 
 

Bahar BURTAN DOĞAN & Mehmet KAYA  
Ekonomik Krizler ve Ekonominin Kısır Döngüsü Üzerine / A Review on Economic Crises and 

The Vicious Circle of The Economy 
*** 

Seymur AĞAZADE 
Geçiş Ekonomilerinde Mal Piyasa Etkinliği ve İhracatta Ürün Çeşitlendirilmesi / Good Marketing  

Good Markets Efficiency And Product Diversification of Export In Transition Economies 

*** 
Burcu ÖZCAN 

A Re-Examination of The Unemployment Hystersisis in The US States/ İşsizlik Histerisinin ABD Eyaletleri İçin Yeniden İncelenmesi 
*** 

Sema YILMAZ GENÇ & Onur Can BAYRAKTAR 
Görünmez El in Modern Yaklaşımları / Modern Approaches of Invisible Hand  

 
Öğle Yemeği / Lunch 

12:30 – 13:45 
 

Uluslararası İktisat / International Economy 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 3 
14:00 – 15:00 

 
Moderatör: Doç. Dr. Murat PIÇAK 

Dicle Üniversitesi İİBF. İktisat Bölüm Bşk. / University of Dicle, Head of Economics Dep. 
 

Vedat Veli ÇAY & Osman DURSUN 
. Havalimanının Ekonomik ve Stratejik Etkisi / Economic and Strategic Effects of 3rd Airport 

*** 
Yasemin EZİN & Mustafa Can SAMIRKAŞ 

Şanghay İşbirliği Örgütünün Türkiye Ekonomisine Etkileri / The Effects of The Shangai 
Cooperation Organization on The Turkish Economy 

*** 
Remzi GÖK 

Türkiye ve ABD Örneğinde Zaman ve Frekans Bazlı Nedensellik İlişkisi / Time and 
Frequency-Domain Granger Causality: Turkey and US Cases 

 
 Ara / Break 
15:00 – 15:15 

 
 

12 Ekim 
Perşembe / 

October 12 
Thursday 
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Türkiye Ekonomisi / Turkish Economy 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 3 
15:15 – 16:30 

 
Moderatör: Doç. Dr. M. Halis ÖZER Dicle Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü / University of Dicle, Economics Dep. 

 
Zeki AKBAKAY 

           Sonrasının Türkiye sinde Dalgalanma Korkusu / Fear of Floating in The Post 2000 s Turkey 
*** 

Mehmet Ragıp GÖRGÜN & Abdülkadir BARUT 
Cari Açık, Döviz Kuru, İthalat, İhracat ve Enflasyon İlişkisi: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz / 

Relation Between Current Account Deficit and Exchange Rate, Its Effect on Import, Export and Inflation: 
An Ampirical Analysis for Turkey 

*** 
Seymur AĞAZADE & Numan CAN ALBAYRAK  

Türkiye Sanayi Sektöründe İstihdam, Ücretler ve Emek Verimliliği / Employment, Wages and Labor 
Productivity in Turkish Industrial Sector 

*** 

M. Halis ÖZER & Nevzat NARÇİÇEK 
Bireysel Emeklilik Sistemi, Faizsiz Bankacılık Sisteminde İşleyişi ve Türkiye de Gelişimi / Individual 

Pension System, Functional Banking System and Development in Turkey 
 
 

Ara / Break 
16:30 – 16:45 

 
 

Enerji Ekonomisi / Energy Economics 

Çalıştay  Salonu/ Workshop Hall 3 
16:45 – 17:30 

 
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ALTUNAKAR Dicle Üniversitesi İİBF. Maliye Bölüm Bşk. / University of Dicle, Head of Public Finance Dep. 

 

Burhan DURĞUN & Funda DURĞUN 

Yenilenebilir Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği / 
The Causality Relationship Between Renewable Energy Consumption and Economic Growth:  

Evidence From Turkey 
*** 

Ozan KAYMAK 

Yeşil Ekonomi Kavramı ve Yeşil Ekonomiye Doğru Dönüşüm: Türkiye deki Mevcut Durumun Analizi 
The Concept pf The Green Economy and The Transformation Toward Green Economy: 

The Analyze of The Turkey s Situation 

 

 

 

12 Ekim 
Perşembe / 

October 12 
Thursday 
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Bölgesel İktisat / Regional Economy 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 4 
11:15 – 12:30 

 

Moderatör: Yrd.Doç.Dr. Mehmet KAYA Dicle Üniversitesi İİBF. İktisat Bölümü / University of Dicle, Economics Dep. 
 

Ali Yılmaz GÜNDÜZ & A. Fatih GÜNDÜZ 

Bölgesel Kalkınmada İşsizliğin ve Yoksulluğun Azaltılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü / 
The Role of Civil Instıtations in The Regional Development to Decrease Unemployment and Inflation 

*** 

İbrahim HÜSEYNİ & Reşat SAKUR& Ömer DORU  
Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: Karacadağ Kalkınma Ajansı Örneği / The Role of Regional Development Agencies on Development: Karacadağ Development Agency Sample 

*** 

Özlem EŞTÜRK 

TRA2 (Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır  Bölgesinde İşgücü ve İstihdam / Labor and Employment in The Region of TRA  Kars, Ardahan, Ağrı and Iğdır  
*** 

Oktay GÜVENER & Abdülkadir BİLEN 
Kobilerin Finansal Sorunları: Diyarbakır Örneği / Financial Problems of SMEs: Diyarbakir Example 

 

Öğle Yemeği / Lunch 
12:30 – 13:45 

 

TURİZM / TOURISM 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 4 
14:00 – 15:30 

Moderatör: Yrd.Doç.Dr. Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK 
Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi / University of Artuklu-Mardin, Faculty of Tourism 

 

Sadık SERÇEK & Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK 
Turizm Sektöründe Duygusal Emek: Bir Meta-Sentez Çalışması /  
Emotional Labour in The Tourism Sector: A Study of Meta-Synthesis 

*** 
Aslı Özge ÖZGEN ÇİĞDEMLİ 

Kruvaziyer Turist Motivasyonları: Türkiye yi Ziyaret Eden Kruvaziyer Turistlere Yönelik Bir 
Değerlendirme / Cruise Tourist Motivations: An Evaluation on Cruise Tourists Visiting Turkey 

*** 
Aysen ERCAN İŞTİN & Aslı Özge ÖZGEN ÇİĞDEMLİ 
Kültür Turizminde Sürdürülebilirlik: Mardin Örneği / 

Sustainability in Cultural Tourism: Mardin Sample 
*** 

Ahmet YARIŞ & Şehmus AYKOL 
Toplu Yemek Hizmetlerinde Servis Şeklinin Algılanan Memnuniyet Düzeyine Etkisi / 
The Effect of Institutional Catering Service: Method on The Perceived Level of Satisfaction 

*** 
Şehmus AYKOL & Ahmet YARIŞ  

The Impacts Of Level Of Using Social Media On Restaurant/Cafe Choice Through Social Media 

Ara / Break 
15:30 – 15:45 

12 Ekim 
Perşembe / 

October 12 
Thursday 
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MALİYE / PUBLIC FINANCE 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 4 
15:45 – 17:00 

 
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ALTUNAKAR Dicle Üniversitesi İİBF. Maliye Bölüm Bşk. / University of Dicle, Head of Public Finance Dep. 

 

Osman GEYİK & Derya GEYİK 
Türkiye de e-Vergilendirme Sisteminin Vergi Dairesi ve Mükellefler Açısından İncelenmesi / 

Investigation on The Tax Administration and Taxpayers (Obligations) of E-Taxation System in Turkey 
*** 

Mustafa Can SAMIRKAŞ & Yasemin EZİN 
Varlık Fonlarının Yapısı, İşleyişi, Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri / The Structure and Function 

of Wealth Funds and The Position of Wealth Funds on World and Turkey s Economy 
*** 

Yavuz ACUNGİL & Doğan BOZDOĞAN & Ümit ŞİMŞEK 
Yerel Yönetimlerde Kentlilik Bilinci ile Vergi Bilinci Arasındaki İlişki: Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama / Relationship Between Urbanity Awareness and Tax Awareness in 
Local Governments:  A Practise for Students of Gaziosmanpaşa University 

*** 
Habip DEMİRHAN 

Türkiye de Güç Mesafesinin Hesap Verebilirlik Üzerine Etkisi /  
The Effect of Power Distance on Accountability in Turkey 

 

SOSYOLOJİ / SOCIOLOGY 

Yerel Çalışmalar / Local Studies 
E Salonu / E Hall 

10:45 – 12:00 
 

Moderatör: Prof. Dr. Rüstem ERKAN 
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Bşk. / University of Dicle, Head of Sociology Dep. 

 

Serdar ŞENGÜL 
Diyarbakır Örneğinde Kentsel Dönüşüm ve Gündelik Hayat /  

Urban Transformation and Daily Life in Case of Diyarbakir 
*** 

Vedat KOÇAL 
Bir Sosyo-Ekonomik Değişim Göstergesi Olarak Özel Eğitim Talebi:  Diyarbakır da Orta Sınıflaşma 

ve Özel Okullaşma İlişkisi Örneği / Private Education Interference As A Socio-Economic Change 
Indicative: The Case of Relationship Between Middle-Classification and Private Schooling in Diyarbakir 

*** 
Murat YAMAN & Hakan GÜZELSOY 

Küreselleşme Sürecinde Ekonomik Değişimin Mekânsal Görünümü Olarak Ticaret Merkezleri: 
Han lardan AVM ler Kentine Diyarbakır Örneği / Trade Centers as The Spatial Reflection of Economic 
Change in The Process of Globalisation: The Case of Diyarbakir From Inns  to The City of Shopping Malls 

 
Öğle Yemeği / Lunch 

12:30 – 13:45 
 

12 Ekim 
Perşembe / 

October 12 
Thursday 

13 Ekim 
Cuma / 

October 13 
Friday 
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SİYASET BİLİMİ / POLITICS 

Siyasal Düşünce / Political Thought 

D Salonu / D Hall 
09:30 – 10:45 

 

Moderatör: Doç. Dr. Seyfettin ASLAN 
Dicle Üniversitesi İİBF. Dekan Yrd./ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Bşk./  
Vice Dean, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Head of Politics Dep. 

 
Ahmet İNAN 

Nomokratik Demokrasiye Doğru: Çoğunlukçu ve Çoğulcu Demokrasi Girdabından Çıkış / 
To Nomocratic Democracy: Exit From The Whirlpool of Absolute and Limited Democracy 

*** 
Müslüm KAYACI 

Tartışılan Düşünür: Kısa Bir Machiavelli Değerlendirmesi /  
Controversial Thinker: A Short Machiavelli Appreisement 

*** 
Sıla SABANCILAR EREN 

Liberal, Marksist ve Radikal Feminizm Bağlamında Kadının Varoluşu/  
The Existence of Women in The Context of Liberal, Marxist and Radical Feminism  

 

Ara / Break 
15:30 – 15:45 

 

Türkiye nin Siyasal Yapısı / Turkish Political Structure 

D Salonu/ D Hall 
11:00 – 12:15 

 

Moderatör: Doç. Dr. Gökhan TUNCEL İnönü Üniversitesi İİBF. Dekan Yrd./ Vice Dean, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
University of Inönü, Malatya. 

Yılmaz DEMİRHAN, & Nazım KARTAL,  

15 Temmuz Darbe Girişiminin Ardından Hükümetin Aldığı Tedbirlerin Türk Yönetim Yapısına 
Etkileri: OHAL KHK ları Bağlamında Bir İnceleme / The Effects of The Government s Measures After 
July 15 Coup Attemption on The Structure of Turkish Administration: A Research in The Context of State 

of Emergency  
*** 

Ayşegül KARS KAYNAR 
Milli Güvenlik Kurulu: Yarım Asırlık Askeri Vesayet / National Security Council: Military Tutelage For A 

Half A Century 
*** 

Ahmet KARADAĞ & Gökhan TUNCEL 
Türkiye de Fonksiyonel Muhalefetin Özgünlük ve Özerklik Sorunu / The Problem of Originality and 

Autonomy of Functional Opposition in Turkey 
*** 

Sibel DÜNDAR & Ömer TAYLAN 
İki Laiklik Modeli ve Cumhuriyet Halk Partisi CHP / Two Models of The Secularism and Republican 

People s Party (CHP) 

Öğle Yemeği / Lunch 
12:30 – 13:45 

13 Ekim 
Cuma / 

October 13 
Friday 
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Türkiye nin Yönetim Yapısı / Turkish Governmental Structure 

D Salonu/ D Hall 
14:00 – 15:15 

 
Moderatör: Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ İnönü Üniversitesi İİBF. Dekanı/ Dean, Faculty of Economic and Administrative Sciences,  

University of Inönü, Malatya. 
 

Hamza ATEŞ & Öznur YAVUZ 
Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sisteminde Denetimin Geleceği / Future of Public Auditing Under The 

Presidency System in Turkey 
*** 

Nazım KARTAL & Yılmaz DEMİRHAN 

Türkiye de Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi ve Yeni Sistemin Kamu Yönetimine Yansımaları / 
The Presidential Government System in Turkey and The Impacts of The New System on Public 
Administration 

*** 

Oğuz ERSÖZ 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi / Presidential Government System 
 
 
 

Siyasal Sosyoloji / Political Sociology 
 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 1 
09:30 – 10:30 

 
Moderatör: Doç. Dr. Naciye YILDIZ 

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü / University of Dicle, Sociology Dep. 
 

Ulaş BİNGÖL 
Post-Modernizmin Çok Seslilik ve Çok Kültürlülük Yanılgısı /  Misconception of Postmodernism on 

Polyphony and Multicultralism 
*** 

Enver AKIN 
Çok Kültürlülüğün Kökeni ve Yönetim Sistemlerinin Oluşumuna Etkisi / The Origin of 

Multiculturalism and Its Effect on The Formation of Administration Systems 
*** 

Leyla BİNGÖL & Nazlı KAYA  
Modern İktidarın Bir Nesnesi Olarak Siyasallaştırılmış Yaşam ve Temsil Sorunu / The Politicalized 

Life as an Object of Modern Power and Representation Problem 

 
 

Ara / Break 
10:30 – 10:45 

 
 
 
 
 
 

13 Ekim 
Cuma / 

October 13 
Friday 
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Siyasal Psikoloji / Political Pyschology 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 1 
10:45 – 11:45 

 

Moderatör: Dr. M. Emin KURT 
               Dicle Üniversitesi İİBF. Sağlık Yönetimi Bölümü / University of Dicle, Healthcare Management Dep. 
 

Musa ÖZTÜRK 
Fetö Üzerinden İslâmî Cemaatlere Bakıştaki Toptancı Retoriğin Eleştirisi /  

The Critic of The Generalized Rhetoric on The Islamic Communities in The Context of Fetö   
*** 

Ömer ERGÜN 
Laiklik İlkesinin Müslümanlarca Kabul Edilebilirliği /  
Acceptability of The Principle of Secularism By Muslims 

*** 

Seyfettin ASLAN & Müslüm KAYACI 
Sosyal Sermaye Unsurlarından Güven ve Bir Karşılaştırma: Türkiye-Almanya /  
Trust As a Social Capital Construct and A Compraison Between Turkey and Germany   

 
 

Öğle Yemeği / Lunch 
12:30 – 13:45 

 
 

Siyasal İletişim / Political Communication 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 1 
14:00 – 15:00 

 
Moderatör: Doç. Dr. Ahmet TARCAN 

Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Bşk. / 
University of Dicle, Faculty of Communication, Head of Public Relations and Publicity Dep. 

 
Sinem AYANOĞLU 

Türkiye de Medya Sistemi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz /  
A Comparative Analysis on The Turkish Media in Turkey 

*** 
İbrahim Halil YAŞAR & Hasan ALTİNCİK 

Halkla İlişkilerin Web Sitelerinde Kullanım Amacına Göre Değerlendirilmesi: Türkiye de 
Bakanlık Siteleri Üzerine Bir İnceleme / Evaluation of Public Relations According to Purpose of 

Use On Web Sites: A Review On The Web Sites of Ministries in Turkey 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 Ekim 
Cuma / 

October 13 
Friday 
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Siyasal Katılım / Political Participation 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 2 
09:30 – 10:30 

 
Moderatör: Doç.Dr. Hakan SAMUR 

Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Bşk. 
University of Artuklu/Mardin, Head of Political Sciences and IR Dep. 

 
Elif GÖZLER ÇAMUR 

Citizen Participation, Deliberation And Constitution Making /  Yurttaş Katılımı, Müzakere ve Anayasa Yapımı 
*** 

Abdüllatif TUNCAY 
Türkiye de Politika Belirleme Sürecinde Sivil Toplum /  

Civil Society in Policy Making Process in Turkey 
*** 

Korkmaz YILDIRIM & Yunus Emre AYNA 
The Role Of NGOs  On Environmental Governance: A Case From Turkey /  Çevre Yönetişiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Türkiye Örneği 

 
Ara / Break 

10:30 – 10:45 
 

Küreselleşme Çalışmaları / Globalization Studies 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 2 
10:45 – 11:45 

 
Moderatör: Prof. Dr. Muammer CENGİL 
University of Hitit/Çorum, Faculty of Theology 

 

Muammer CENGİL 
Küreselleşme Bağlamında Din ve Kimlik İlişkisi / 

Relationship Between Religion and Identity in the Context of Globalization 
*** 

Naciye YILDIZ 
Küreselleşme Sürecinde Demokrasi Tartışmaları / Democracy Debates in The Globalization Process 

*** 

Murat TOPRAK & Mehmet TAYANÇ 

Küreselleşme İle Ulus-Devlet Arasındaki İlişkinin Kimlik Olgusuna Yansıması /  
The Reflection of Relationship Between Globalization and Nation-State On Identity 

 
 

Öğle Yemeği / Lunch 
12:30 – 13:45 

 

 

 

13 Ekim 
Cuma / 

October 13 
Friday 
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER /  INTERNATIONAL RELATIONS 

Türkiye Çalışmaları / Turkish Studies 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 2 
14:00 – 15:00 

 
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Serhun AL  İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / 

University of Izmir Economy, Political Sciences and IR Dep. 

 
Mevlüt AKÇAPA 

Türkiye-Rusya İlişkilerinde Doğalgaz Faktörü: Türk Akımı Örneği /  
The Natural Gas Factor in Turkey-Russia Relations: The Case of Turkstream 

*** 
Ferat KAYA 

Türkiye nin Avrupa Birliği Çevre Politikasına Uyumu /  
Turkey’s Adaption to The European Union’s Environment Policy 

*** 
Fatma SARIASLAN 

Türkiye-İsrail İlişkilerinde Ekonominin Belirleyiciliği /  
The Determination of Economy on Turkey-Israel Relations 

 
 

Ortadoğu Çalışmaları / Middle Eastern Studies 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 3 
09:30 – 10:45 

 
Moderatör: Arş. Gör. Vedat KOÇAL Dicle Üniversitesi İİBF. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl. 

/ Res. Assist., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences,  

 
Bekir HALHALLİ 

Suriye deki Kürt Siyasi Partileri: Geçmiş Mücadeleleri ve Gelecek Beklentileri /  
Kurdish Political Parties in Syria: Past Struggles & Future Expectations 

*** 

Serhun AL 
Milliyetçilik Ekseninde Güvenlik Kavramının Milli ve İnsani Boyutlarının  

Kuzey Suriye Örneği ile Analizi / Nationalism and Security: Analysis of Northern Syria Based On The 
Consepts of National Security Versus Human Security  

*** 

Vedat KOÇAL & Hakan GÜZELSOY 
Kürdistan Bölgesinde Siyasal Yönetimin Otorite ve Meşruiyet Kaynakları Bakımından Tarihsel 

Evrimi ve Güncel Dönüşümü: Barzanî Liderliğinin Weberyan Bir Analizi / 
Historical Evolution and Actual Transformation of Political Administration in Kurdistan Region in Terms Of Authırity and Legitimacy Sources: A Weberian Analysis of Barzanî Leadership 

 
Ara / Break 

10:30 – 10:45 

13 Ekim 
Cuma / 

October 13 
Friday 
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Dış Politika – Diplomasi / Foreign Policy- Diplomacy 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 3 
10:45 – 11:45 

 
Moderatör: Doç.Dr. Hakan SAMUR 

Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Bşk. 
University of Artuklu/Mardin, Head of Political Sciences and IR Dep. 

 
Ferat KAYA 

Avrupa Birliği nin Dış Politikada Yürüttüğü Güç Politikası /  
The Concept of Power Into The EU s Foreign Policy 

*** 
Serkan GÜNDOĞDU & Handan BOYALI 

Kamu Diplomasisi / Public Diplomacy 
*** 

Celal İNCE 
Uluslararası Göç Yönetiminde Belirleyici Olan Dinamikler ve Değişen Uygulamalar / Fundemantal 

Dynamics and Practises in International Migration Management 
 
 

Öğle Yemeği / Lunch 
12:30 – 13:45 

 
 

YÖNETİM BİLİMİ / ADMINISTRATION 

Kamu Yönetimi / Public Administration 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 3 
14:00 – 15:00 

 

Moderatör: Arş. Gör. Ömer TAYLAN Dicle Üniversitesi İİBF. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl. 
/ Res. Assist., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences 

 
Osman GEYİK & Elif AKGÜN 

Kamu Sektöründe Etkin Yönetim Kavramının Uluslararası Şeffaflık ve Opasite Endeksi Kapsamında 
Değerlendirilmesi / Evaluation of Effective Management in Public Sector Within The Scope of 

International Transparency and Opacity Index 
*** 

Gülfer BÜYÜKTAŞ GAYIR 
Kamu Organizasyonlarında Etik Liderlik ve Psikolojik Sermaye İlişkisi Üzerine Bir İnceleme /  

A Review on Ethical Leadership and Psychlogical Capital Relationship in Public Organizations   
 
 
 
 
 
 
 

13 Ekim 
Cuma / 

October 13 
Friday 
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Eğitim Yönetimi / Educational Administration 

Çalıştay  Salonu / Workshop Hall 4 
09:30 – 10:45 

 

Moderatör: Prof. Dr. İdris KADIOĞLU Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi / University of Dicle, Faculty of Educational Sciences 
 

Sevim BAKIR KAYA & Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK, & Mehmet KAYA,  
Eğitim-Öğretimin Tavanında da Cam Tavan  Yükseliyor /  

Glass Ceiling  is Also Rising on Education and Teaching 
*** 

Ozan Deniz YALÇINKAYA 
Küresel Bağlamda Yükseköğretimde Yabancı Dil Derslerinde İdeolojik Yaklaşımlar: Türkiye Örneği 

/ İdeological Approaches in Foreign Language Courses in Higher Ediucation Within Global Context: 
Turkey Example 

 *** 
Bünyamin HAN 

Eğitim Yönetimindeki Bazı Uygulamaların Postmodern Paradigmalar Açısından İncelenmesi /  
Investigating of Some Applications in Educational Administration in Terms of Postmodern Paradigms 

*** 

Nurettin BELTEKİN & Tuba TUĞRUL 
Öğretmen İstihdamı Sorunu: Mardin Örneği / Teacher Employment Problem: Mardin Example 

 
 

Ara / Break 
10:45 – 11:00 

 
 

Yerel Yönetim / Local Administration 

Çalıştay  Salonu/ Workshop Hall 4 
11:00 – 12:00 

 
Moderatör: Arş. Gör. Ömer TAYLAN Dicle Üniversitesi İİBF. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl. 

/ Res. Assist., University of Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences,  

 
Adem ÇAYLAK, & Adnan AKIN & Mahmut ŞAYLIKAY 

Yeni Komün Yönetimi Anlayışı: 
Sevilla-Marinaleda ve Tunceli Dersim  Ovacık Yönetimlerinin Karşılaştırmalı Analizi /  

New Communal Administration Interpretation: Comparative Analysis of Sevilla-Marinaleda and Tunceli 
(Dersim) Ovacik Administrations 

*** 
Özgür ALTINDAĞ 

Türkiye de Sosyal Hizmetin Yerelleşme İhtiyacı /  
The Need of Localization of Social Work in Turkey 

 

 
 

Öğle Yemeği / Lunch 
12:30 – 13:45 

13 Ekim 
Cuma / 

October 13 
Friday 
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TARİH / HISTORY 

Çalıştay  Salonu/ Workshop Hall 4 
14:00 – 15:00 

 

Diyarbakır Çalışmaları / Diyarbakir Studies 

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. M. Salih ERPOLAT 
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Bşk. 

University of Dicle,  Head of History Dep. 
 

Didem ŞAHİN & Meral HALİFEOĞLU 
Diyarbakır Sinemalarının Kentsel ve Toplumsal Yaşama Katkıları /  

Contributions of Cinemas On Urban and Social Life in Diyarbakir 
*** 

Faruk EVRENK 

Toplumsal Mekânın Üretiminin Sosyolojik Dekonstrüksiyonu: Diyarbakır Merkez Camileri Örneği / 
The Sociological Deconstruction of The Production of Social Place: The Case of Diyarbakir Mosques  

*** 

Abdullah CENGİZ & Ömer TAYLAN 

 Nolu Şeriyye Sicili Bağlamında Diyarbekir  Çermik Kazasının Sosyal Yapısı Üzerine Bir 
Değerlendirme / An Evaluation on The Social Structure of Çermik/Diyarbekir  

According to Court Record no 405 

 
 
 

KAPANIŞ / CLOSING SESSION 
 

D Salonu / D Hall 
15:30 – 16:15 

 
Genel Değerlendirme ve Tartışmalar / General Evaluations and Discussions 

Kapanış ve Teşekkür Konuşmaları /Closing and Thanks Speeches  

Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN 
Dicle Üniversitesi İİBF. Dekan Yrd./ Sağlık Yönetimi Bölümü Bşk./  

Vice Dean, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Head of Healthcare Management Dep. 

 
Doç. Dr. Seyfettin ASLAN 

Dicle Üniversitesi İİBF. Dekan Yrd./ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Bşk./  
Vice Dean, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Head of Politics Dep. 

 
 

 

 

 

13 Ekim 

Cuma 



 

30 

 

 

ÖZETLER / ABSTRACTS 

İŞLETME / BUSINESS 

İşletme Yönetimi / Business Management 

Ömer Osman DURSUN & Cenk AKSOY, Havaalanlarına Olan Talep Kapsamında Kapasite ve Gecikme 
Sorunlarının İncelenmesi / Investigation of The Capacity and Delay Problems In The Scope of The Airport 
Demand                   39 

Cenk AKSOY & Yunus YILMAZ, Havacılık Sektöründe Çalışanların Adalet, Güven ve Bağlılık Algıları 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / The Investigation of The Relationship Between Perceptions of 
Organizational Justice, Trust and Commitment of Employees in The Aviation Sector           40 

Metin IŞIK, & Ayhan YALÇINSOY & Abdulkadir BİLEN, Güç Mesafesi ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma / A Research on The Relationship Between Power Distance 
and Organizational Cynicism                 41 

Mustafa SABSABİ & Mohammad Khair HAJİİBRAHİM & Nour KHAMIS , The Role Of Applying Just in 
Time (JIT) Systems in Improving Financial and Non-Financial Performance in Modern Industrial 
Environment in Gaziantep / Gaziantep teki Modern Sanayi Ortamında Finansal ve Finansal Olmayan Performansın Geliştirilmesinde Tam Zamanlı Sistemlerin JİT  Uygulanmasının Rolü          42 

Finans / Finance 

Özcan DEMİR & İrem TANYILDIZI & Ayşe OKTAY, Z Kuşağının Finansal Okuryazarlık Düzeyini 
Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma / A Study On The Determination Of The Level of the Financial Literacy of 
Generation Z             43-44 

Yunus YILMAZ & Mehmet TUNCE, Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Dicle Üniversitesi İİBF. 
Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma / Determination of the Level Of Financial Literacy: A Research on the 
Students of the Faculty of Economic and Administrative Sciences of the University of Dicle   45-46 

Mehmet Emin KARABAYIR & Abdulkadir BARUT, Bankalarda Kârın Kalıcılığı: Ampirik Bir Çalışma/ 
Persistence of Profit in Firms: An Empirical Study on Istanbul Stock Exchange                          47 

Ismail KALASH & Mustafa SABSABİ & Ahmad SIDKI, Cash Holdings And Future Operating Performance: 
Evidence From Turkey / Aktif Mevcudu ve Gelecekteki Faaliyet Performansı: Türkiye den Bir Örnek         48 
 

Sermaye Piyasaları/ Capital Markets 

Abdülkadir BARUT & Fahrettin PALA, Ülke Riski ve Hisse Senedi Fiyatı İlişkisi: E-  Ülkeleri İçin Yeni Nesil 
Bir Ekonometrik Analiz / Relationship Country and Stock Price: A New Generation Economymetric 
Analysis for E-7 Countries                 49 

Emine KAYA & Cumali MARANGOZ, Dinamik Stokastik Genel Denge Modelli Temelli Teknoloji Şokları ve 
Hisse Senedi Piyasası İlişkisi İçin Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir İnceleme     50-51 

Müslüm POLAT & Ahmet USLU, İşletmelerin Finansal Performanslarının Hisse Senedi Fiyatı Üzerindeki 
Etkisi / The Effect of The Financial Performances of The Enterprises on The Share Current Price        52 

Emine KAYA & Bengü AÇDOYURAN, Finansal Dolarizasyon Unsurları Olarak Kredi Dolarizasyonu İle Hisse 
Senedi Getirileri Arasındaki İlişki / The Relationship Between Stock Return and Credit and Deposit 
Dollarization as Components of Financial Dollarization              53 
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Muhasebe / Accounting 

Abdulkadir BİLEN & Muzaffer BAYRAM, TM  Kapsamında İnsan Kaynakları ve Muhasebesi / The 
Consept And Accounting of Deerred Tax Within The Scope of TMS 12 Income Tax Standart          54 

İbrahim ÇENBERLİTAŞ,  TMS  Gelir Vergisi Standardı Kapsamında Ertelenmiş Vergi Kavramı ve 
Muhasebeleştirilmesi / The Concept and Accounting of Deferred Tax Within The Scope of TFRS 12 Income 
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HAVAALANLARINA OLAN TALEP KAPSAMINDA KAPASİTE VE GECİKME 

SORUNLARININ İNCELENMESİ 
Ömer Osman DURSUN 

Cenk AKSOY ** 

Özet 

Ulaşımın hız kazandığı günümüzde hızlı ve güvenilir bir ulaşım sistemi olan havayollarına olan talep 

her geçen gün daha da artmaktadır. Hava trafiğinin artması beraberinde uçakların yeryüzündeki 

kesişim noktası olan havaalanlarına olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Hava trafiğindeki artış mevcut 

havaalanlarının kapasitesinin yetersiz kalmasına veya yeni havaalanlarının yapımına sebep olmaktadır.  

Her geçen gün yolcu sayısının artması havaalanlarında trafiğin yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Artan 

hava trafiği havaalanı kapasite sorunlarını dolayısıyla gecikmeleri beraberinde getirmektedir. 

Havaalanlarında havayolu trafiğinden kaynaklanan gecikmelerin aşılması ve önüne geçilmesi için 

uygun hub noktalarının belirlenmesi ve slot tahsisinin yapılması gerekmektedir. Çalışmada 

havaalanlarında kapasite kaynaklı gecikmelerin önüne geçmek için hub belirlenmesi ve slot tahsisi 

gibi çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Havaalanı, Hava trafiği, Slot, Hub. 

INVESTIGATION OF THE CAPACITY AND DELAY PROBLEMS  
IN THE SCOPE OF THE AIRPORT DEMAND 

Abstract 

Today, the demand for airlines, which are fast and reliable transportation systems, is increasing day by 

day. The increase in air traffic brings together the need for airports which are th einter section points of 

aircrafts on the earth. The increase in air traffic causes insufficient capacity of existing airports or 

construction of new airports. Every past day increasing number of passengers has leaded to 

intensification of traffic in airports. Increased air traffic causes delays because of airport capacity 

problems. It is necessary to determine the appropriate hubpoints and slotal location in order to 

overcome and avoid the delays caused by air traffic in the airports. In the study, various solution 

suggestions such as hub identification and slotting were presented to avoid capacity-based delays at 

airports. 

Keywords: Airport, Air Traffic, Slot, Hub. 
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HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET, GÜVEN VE 
BAĞLILIK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Cenk AKSOY 

Yunus YILMAZ** 

Özet 

Bu çalışmada, havacılık sektöründe çalışanlarınörgütsel adalet, örgütsel güven ve örgütsel bağlılık 

algıları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Modeli test etmek amacıyla demografik 

değişkenler dışında 14 soruluk bir anket kullanılmıştır. Bu anketler Türkiye’nin Güneydoğu bölgesi 

illerinde havacılık sektöründe çalışan personele dağıtılmış ve analiz için 447 anket kullanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın amacı doğrultusunda çeşitli istatistik metot ve test 

teknikleri (frekans dağılımı, t-testi, anova, regresyon, korelasyon) kullanılarak SPSS 18.0 istatistik 

paket programı yardımıyla değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmada çalışanların örgütsel adalet, örgütsel güven ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasında pozitif 

güçlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışan algılarının bazı demografik değişkenlere 

göre farklılaştığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven, Örgütsel Bağlılıkve Havacılık Sektörü. 

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTIONS OF 
ORGANIZATIONAL JUSTICE, TRUST AND COMMITMENT OF EMPLOYEES IN THE 

AVIATION SECTOR 

Abstract 

This study aims to identify the relationship between employee perceptions of organizational justice, 

organizational trust and organizational commitment. A 14-items questionnaire except demographic 

questions was used to test the model. The survey was delivered to aviation sector employees in the 

Southeastern Anatolia Region of Turkey and a total of 447 completed questionnaires were used for 

analysis. The data obtained in the study were analyzed with SPSS 18.0 statistical software packages by 

using various statistical methods and testing techniques (frequency distribution, t-test, anova, 

regression and correlation) for the purpose of research. It was foundthattherewas a strong positive 

relationship between organizational justice, organizational trust and organizational commitment. It has 

also been found that the latents were differs by some demographic variables of employees. 

Keywords: Organizational Justice, Organizational Trust, Organizational Commitment, Aviation 
Sector. 
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GÜÇ MESAFESİ İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 
Metin IŞIK 

Ayhan YALÇINSOY** 

Abdulkadir BİLEN*** 

Özet 

Araştırmanın amacı işgörenlerin örgütsel bağlılığını zayıflatan, performansını düşüren, motivasyonunu 

engelleyen örgütsel sinizmin örgüt kültüründen mi kaynaklandığını tespit etmektir. Bu maksatla 

Gaziantep Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firma çalışanları üzerinde anket uygulaması 

yapılmıştır. Örgüt kültürü ve örgütsel sinizmin demografik değişkenlere göre farklılıklarını tespit 

etmek için yapılan testler sonucunda anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca yapılan regresyon analizi 

sonucuna göre örgütsel sinizmin alt boyutlarının örgütsel kültür alt boyutlarından etkilendiği yani 

örgüt kültürünün örgütsel sinizmin nedeni olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Erkeklik, Dişilik, Güç Mesafesi, Belirsizlikten Kaçınma, Sinizm, 
Örgütsel Sinizm. 

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN POWER DISTANCE AND 
ORGANIZATIONAL CYNICISM 

 Abstract  

The aim of this study is to determine whether the cause of organizational synicism is organizational 

culture. For this aim, a survey has been applied to employees working in companies where in 

Gaziantep. According to the result of the analyze which is oriented to determine if there is significant 

differentiation of organizational culture and organizational cycnism to demographic variables, 

significant differences has been detected. Moreover, according to the result of regression analysis, it is 

concluded that organizational cynicism subdimensions are influenced by organizational culture 

subdimensions, that is, organizational culture is the cause of organizational cynicism. 

Keywords: Organizational Culture, Masculinity, Femininity, Power Distance, Uncertainty Avoidance, 
Cynicism, Organizational Cynicism. 
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THE ROLE OF APPLYING JUST IN TIME (JIT) SYSTEMS IN IMPROVING FINANCIAL 

AND NON-FINANCIAL PERFORMANCE IN MODERN INDUSTRIAL ENVIRONMENT IN 
GAZIANTEP 

Mustafa SABSABİ 

Mohammad Khair HAJİİBRAHİM** 

   Nour KHAMIS*** 
Abstract 

The aim of this research is to examine the role of applying just in time (JIT) system in improving 

financial and non- financial performance for a sample of industrial firms working in the industrial 

environment in Gaziantep. The main hypothesis that have been investigated in this research postulates 

that there are a statistically significant relationship between the applying of  just in time (JIT) and 

improvement in financial performance ,as well as non- financial performance. It is found that 

industrial firms will achieve improvement in both non-financial and financial performance when they 

applying just in time (JIT) system. Furthermore, there are substantial differences between the views of 

this study sample members regarding that due to the variable of work. 

Keywords: Just in Time (JIT) System, Non- Financial Performance, Financial Performance. 

GAZİANTEP’TEKİ MODERN SANAYİ ORTAMINDA FİNANSAL VE FİNANSAL 
OLMAYAN PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİNDE TAM ZAMANLI SİSTEMLERİN 

(JİT) UYGULANMASININ ROLÜ 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, Gaziantep şirketlerinde endüstriyel ortamda çalışan bir numune şirketlerin 

finansal ve finansal olmayan performansın geliştirilmesinde tam zamanlı sistemlerin (JİT) 

uygulamasının Rolünü araştırmaktır. Bu araştırmada tartışılan ana hipotez, finansal ve finansal 

olmayan performansın geliştirilmesi ile tam zamanlı sistemlerin arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişkinin varsayımı, ayrıca araştırma endüstriyel şirketlerin tam zamanlı sistemlerin (JİT) 

uygulandığında finansal ve finansal olmayan performansın gelişeceğini işaret etmiştir. Bunun yanı 

sıra, Bu konuyla ilgili olarak bu araştırmada numune üyelerinin görüşleri arasında önemli farklılıklar 

olduğunu ve bunun nedeni ise çalışma değişkenine bağlıdır. 

Anahtar Kelimeler: Tam Zamanlı Sistemler, Finansal Olmayan Performans, Finansal Performans. 
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Z KUŞAĞININ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR 

ÇALIŞMA 
Özcan DEMİR 

İrem TANYILDIZI** 

Ayşe OKTAY*** 

Özet 

Finansal okuryazarlık;  genel anlamda finansal uygulamalar ve piyasalar hakkında bilgi sahibi olmayı 

ve sağlıklı finansal kararlar verebilmeyi ifade etmektedir. Sadece birey ve toplum açısından değil aynı 

zamanda sermaye piyasalarının gelişmesi açısından da finansal okuryazarlık önem arz etmektedir. 

Sermaye piyasalarının gelişebilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi için günümüzde finans 

eğitimi çalışmaları büyük bir önem kazanmıştır. 

Bu çalışmada güdülen amaçlarımıza temel teşkil edecek ilke,  çalışmaya konu olan hedef kitlenin 

finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi, diğer bir ilkemiz de, bütçe yönetimi konusunda bilgi 

ve davranışlarını belirlemeye çalışmaktır. Çalışmamızda, Elazığ’da ikamet eden tesadüfi örnekleme 

yöntemine göre seçilmiş 286 katılımcıya anket formu verilmiş, yanıtlar birebir yüz yüze görüşülerek 

alınıp uygun istatiksel programlar ve Anova tekniği uygulanarak değerlendirilmiş ve sonuçlar ortaya 

konulmuştur. Analiz sonucunda finansal okuryazarlık konusunda katılımcıların temel düzeyde 

bilgilerinin olduğu ancak karmaşık ve bilgiyi gerektiren araç, ürün ve teknikler konusunda 

yetersizliklerin olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda bireyler açısından yatırım araçlarını tanıma ve 

yatırım yapma konusunda bilgi eksikliği olduğu, hisse senedi, tahvil, yatırım fonu gibi menkul 

değerlerin kullanımının düşük olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Çalışmamız, Z kuşağındaki erkeklerin finansal okuryazarlık düzeyinin kadınlara göre daha yüksek 

olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Kredi kartı ve internet bankacılığı kullanımının okuryazarlık 

düzeylerinde etkili olduğu görülmüştür. Z kuşağının finansal okuryazarlıkla ilgili en fazla bilgiye 

sahip oldukları alanın bireysel bankacılık konusu olduğu, en az bilgiye sahip oldukları alanın ise 

yatırım konusu olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca katılımcıların güncel finans bilgileri konusunda daha 

fazla duyarlılığa sahip oldukları tespit edilmiştir. Çalışmamızda, Z kuşağının finansal okuryazarlık 

düzeyi hakkında akademik ve diğer ilgili kesimlere bilgi vermek ve alanda yapılacak çalışmalara katkı 

sağlamak hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Finans Eğitimi, Finansal Okuryazarlık, Elazığ. 
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A STUDY ON THE DETERMINATION OF THE LEVEL OF THE  

FINANCIAL LITERACY OF ‘GENERATION Z’ 

Abstract 

Financial literacy usually means having information about financial applications and markets and 

being able to make reasonable financial decisions. Financial literacy is important not only for the 

individual and society but also for the development of capital markets. Today, financial education 

studies have gained a grea timportance for developing the capital markets and expanding the investor 

base.  

The purpose of this study is both to determine the financial literacy levels of the target group which is 

the subject of the study and to try to determine the knowledge and behavior about the budget 

management in another prime. In our study, a questionnaire was given to 286 participants that were 

selected according to the random sampling method living in Elazığ. The responses were asesse by 

face-to-face interviews and evaluated with appropriate statistical programs and Anova technique. As a 

result of the analysis, it was determined that the participants had basic knowledge about financial 

literacy but they were insufficient about the complex and informative tools, products and techniques. 

At the same time, it has been determined that there is a lack of information on individuals to recognize 

and invest in investment instruments and that the use of securities such as stocks, bonds, mutual funds 

is low. In the study, the financial literacy level of men in the Z axis was higher than that of women. 

The use of credit cards and internet banking has been found to be effective at the level of literacy. It 

has been observed that Z age has the most knowledge about financial literacy as an individual banking 

issue and the least knowledge able area is investment. It has also been found that participants have 

greater sensitivity to current financial information. 

Our aim is to inform academican do their interested parties about the level of financial literacy of the 

Generation Z and contribute to the work to be done in the field. 

Keywords: Finance Education, Financial Literacy, Elazig. 
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FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: 

Dicle Üniversitesi İİBF. Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma 

Yunus YILMAZ 

Mehmet TUNCE** 

Özet 

Finansal okuryazarlık, tüketicilerin parayı kullanması ve yönetmesinde bilinçli olarak değerlendirmede 

bulunmasını, finansal kaynakların seçiminde ve kullanımında doğru kararlar verebilmesini sağlayan 

yeterlilik düzeyidir. Tüketicilerin tasarruflarını arttırmak, karşılaşabilecekleri finansal krizleri daha iyi 

yönetebilmek ve sağlıklı finansal kararlar alabilmeleri için önemlidir. Günlük yaşamımızın bir parçası 

haline gelmiş başta kredi kartı kullanımı olmak üzere uzun vadeli alışveriş kredileri, bankacılık 

hizmetleri, bireysel emeklilik gibi uygulamaların çoğalması, çeşitliliğinin ve dolayısı ile 

karmaşıklığının artması finansal okuryazarlık düzeyini de arttırmayı gerekli kılmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, Dicle Üniversitesi öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyini ölçmek, 

davranış ve tutumlarının finansal okuryazarlık ile ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmada Dicle 

Üniversitesi öğrencilerine bir anket uygulanmış, finansal okuryazarlık düzeyleri farklı demografik 

özellikleri açısından incelenmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin finansal okuryazarlık ile ilgili 

sorulara verdikleri cevaplara göre finansal okuryazarlık düzeylerinin orta seviyede olduğu 

görülmüştür. Öğrencilerin temel bankacılık konusunda daha fazla bilgiye sahip oldukları görülürken 

buna karşın tasarruf ve yatırım ise en az bilgi sahibi oldukları konular olarak görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Finansal Bilgi, Dicle Üniversitesi. 

DETERMINATION OF THE LEVEL OF FINANCIAL LITERACY: A RESEARCH ON THE 
STUDENTS OF THE FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES OF 

UNIVERSITY OF DICLE 

Abstract 

Financial literacy is the level of competence that allows consumers to make evaluations consciously in 

using and managing money and to make right decisions in the selection and use of financial resources. 

It is important for consumers to increase their savings, to better manage the financial crises they may 

encounter and to make sound financial decisions. The facts that applications such as long-term 

shopping credits, especially credit card usage, which have become a part of our everyday life, banking 

services and individual pension have increased and that their diversity and consequently their 

complexity have increased have made it necessary to increase the level of financial literacy. 
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The purpose of this study was to measure the financial literacy level of the students of the faculty of 

economics and administrative sciences of Dicle University and to reveal the relationship between their 

behaviors and attitudes and financial literacy. In the study, a questionnaire was applied to students of 

the faculty of economics and administrative sciences of Dicle University, and their financial literacy 

levels were examined in terms of their different demographic characteristics. The answers given to the 

questionnaire were analyzed in the SPSS package program. As a result of the research, it was seen that 

the financial literacy levels of the students were at middle level according to the answers they gave to 

the questions about financial literacy. It was seen that students had more knowledge about basic 

banking. It was also seen that savings and investment were the subjects about which the students had 

knowledge at the least level. 

Keywords: Financial Literacy, Financial Knowledge, University of Dicle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

 
 

BANKALARDA KÂRIN KALICILIĞI: AMPİRİK BİR ANALİZ  

 Mehmet Emin KARABAYIR 

                                               Abdulkadir BARUT** 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da (BİST) faaliyet gösteren 39 firma için kârın kalıcılığının 

incelenmesidir. Bu amaçla 39 şirketin 2008-2016 dönemi verileri toplanmış ve çeşitli testlere tabi 

tutulmuştur. Doğru analiz yönteminin seçilebilmesi için öncelikle Yatay Kesit Bağımlılığı Testi 

yapılmış ve sonuç olarak seride yatay kesit bağımlılığı olmadığı tespit edilmiştir. Yatay kesit bağımlığı 

olmadığı durumlarda daha güvenilir sonuçlar veren birinci nesil Birim Kök Testleri  (Levin-Lin-Chu 

Panel Birim Kök Testi, Lm-Peseran-Shin Panel Birim Kök Testi ve Bretitung Panel Birim Kök Testi) 

kullanılmıştır. Sonuç olarak hem aktif kârlılığının (ROA) hem de özkaynak karlılığının (ROE), 

incelenen 39 firma için kalıcı olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kârın Kalıcılığı, Aktif Kârlılığı, Özkaynak Kârlılığı, BİST. 

PERSISTENCE OF PROFIT IN FIRMS:  
AN EMPIRICAL STUDY ON İSTANBUL STOCK EXCHANGE 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the persistence of profit for 39 companies operating in İstanbul 

Stock Exchange (BİST). For this purpose, we collected the data of 39 companies for 2008-2016 period 

and conducted various tests. In order to select the correct analysis method, we conducted the Cross 

Sectional Dependence Test and determined that there is no cross-sectional dependency of the series. 

Then we used the first-generation Unit Root Tests (Levin-Lin-Chu Panel Unit Root Test, Lm-Peseran-

Shin Panel Unit Root Test and Bretitung Panel Unit Root Test), which are generally used when there 

is no cross-sectional dependence, to provide more reliable results. As a result, we found that both 

return on assets (ROA) and return on equity (ROE) are persistent for the 39 firms studied. 

Keywords: Persistence of Profit, ROA, ROE, BIST. 
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CASH HOLDINGS AND FUTURE OPERATING PERFORMANCE:  
EVIDENCE FROM TURKEY 

Ismail KALASH 

Mustafa SABSABİ** 

Ahmad SIDKI*** 

Abstract 

The aim of this research is to examine the effect of cash management on future operating performance 

for a sample of firms listed in Istanbul stock exchange during the period from 2015 to 2016. The main 

hypothesis that have been investigated in this research postulates that cash has an optimal level which 

balances the marginal costs and marginal benefits of holding cash, and any deviation from this optimal 

level will reduce the future operating performance. It is found that the deviations from the optimal 

level of cash don't reduce the operating performance. Furthermore, we find that firms with high levels 

of cash and firms with excess cash tend to perform better. 

Keywords: Cash Management, Future Operating Performance. 

NAKİT MEVCUDU VE GELECEKTEKİ FAALİYET PERFORMANSI: 
TÜRKİYE’DEN BİR ÖRNEK 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, nakit yönetiminin gelecekteki işletme performansı üzerindeki etkisini 

incelemektir. Araştırmada BİST’te imalat sektöründe faaliyet gösteren 47 firmaların 2015-2016 yıllara 

ait verilerinden faydalanmıştır. Bu çalışmanın ana hipotezi, Nakit, marjinal maliyetleri ve marjinal 

faydalarını dengeleyen optimal bir seviyeye sahiptir ve bu optimum seviyeden sapma gelecekteki 

işletme performansını azaltacaktır. Ampirik analiz sonuçlarına göre nakit seviyesinden sapmaların 

işletme performansını düşürmediği tespit edilmiştir. Üstelik yüksek nakit seviyesine ve nakit fazlasına 

sahip olan firmalar daha yüksek performansı göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nakit Yönetimi, Gelecek Faaliyet Performansı. 
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ÜLKE RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATI İLİŞKİSİ:  
E-7 ÜLKELERİ İÇİN YENİ NESİL BİR EKONOMETRİK ANALİZ 

Abdülkadir BARUT 

Fahrettin PALA** 

Özet 

Bu çalışmanın amacı E-7 ülkeleri için  (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Türkiye, Meksika, 

Endonezya) ülke riski ile hisse senedi fiyatı arasındaki nedensellik ilişkisinin incelenmesidir. Bu 

amaçla E-7 ülkelerinin 2002:M1-2015:M12 dönemi verileri Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) panel 

nedensellik analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda; hisse senedi fiyatlarından ülke riskine doğru, 

Çin ve Endonezya dışında diğer ülkeler için tek yönlü nedensellik tespit edilirken, ülke riskinden hisse 

senedi fiyatlarına doğru ise sadece Meksika için tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ülke Riski, Hisse Senedi Fiyatları, E-7. 

RELATIONSHIP COUNTRY RISK AND STOCK PRICE: A NEW GENERATION 
ECONOMYMETRIC ANALYSIS FOR E-7 COUNTRIES  

Abstract 

The aim of this study is to examine the causal relationship between the country risk and the stock price 

for the E-7 countries (Brazil, Russia, India, China, Turkey, Mexico, Indonesia). For this purpose, data 

of E-7 countries in 2002: M1-2015: M12 period were analyzed by Emirmahmutoğlu and Köse (2011) 

panel causality analysis. As a result of analysis; In other countries outside of China and Indonesia, 

one-way causality was determined from stock prices to country risk, while causality was detected, and 

only one-way causality relationship was found forMexico if country risk was correct for stock prices. 

Keywords: Country Rısk, Stock Price, E-7. 
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DİNAMİK STOKASTİK GENEL DENGE MODEL TEMELLİ TEKNOLOJİ 

ŞOKLARI VE HİSSE SENEDİ PİYASASI İLİŞKİSİ İÇİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE 
BİR İNCELEME 

Emine KAYA* 

Cumali MARANGOZ** 
Özet 

Bu çalışmada, Yeni Keynesyen Dinamik Stokastik Genel Denge modelinden elde edilen temel iktisadi 

şoklardan biri olan teknoloji şoklarının hisse senedi piyasası üzerindeki etkisini araştırma 

amaçlanmıştır. Dinamik Stokastik Genel Denge modelleri, makroekonomik modellemede yoğun 

kullanılmakla birlikte, politik analizler için dünya çapında Merkez Bankaları tarafından 

kullanılmaktadır. Ünlü Lucas kritiği, politik değerlendirme amacıyla kullanılan firmaların ve 

hanehalkının davranış optimizasyonunun dikkate alınması gerektiğini savunmaktadır. Nitekim Yeni 

Keynesyen Dinamik Stokastik Genel Denge modeli firmaların ve hanehalkının davranış 

optimizasyonunu dikkate almasından ötürü, hisse senedi getirilerini açıklamak için kullanılacak olan 

risk faktörlerinden teknoloji şoklarını hesaplamada tercih edilmiştir. Çalışmada, Yeni Keynesyen 

Dinamik Stokastik Genel Denge modeli tahmini Bayesyen Yaklaşım çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Ardından hisse senedi piyasası ve teknoloji şokları arasındaki ilişki Granger nedensellik analizleri ile 

araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, teknoloji şoklarından hisse senedi getirilerine doğru tek taraflı 

nedensellik olduğunu göstermektedir. Teknoloji şokları gibi iktisadi şokların yüksek volatiliteye sahip 

olması, yatırım fırsatlarında yatay kesitsel sıçramalara sebep olabilecek ve bu piyasa riskinin 

artmasıyla hisse senedi getirilerinde düşüş ve yükselişlere neden olabilecektir. Bu durum teknoloji 

şoklarından hisse senedi piyasasına olan nedensellik ilişkisini doğrular özellik taşıyabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Keynesyen Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli, Teknoloji Şokları, 
Hisse Senedi Getirileri. 

AN INVESTIGATION ON TURKISH ECONOMY FOR THE RELATIONSHIP 
BETWEEN STOCK MARKET AND TECHNOLOGY SHOCKS BASED ON DYNAMIC 

STOCHASTIC GENERAL EQUILIBRIUM MODEL 

Abstract 

In this study, it is aimed to research the effect of technology shocks as a basic economic shocks 

obtained from New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium model on stock markets. 

Dynamic Stochastic General Equilibrium models are used by Central Banks worldwide for political  
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analysis in addition to macroeconomic modeling intensively. The famous Lucas critique argues that 

behavioral optimism of firms and households must be taken into consideration for political evaluation. 

So, New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium model has been preferred in calculating 

technology shocks from the risk factors that will be used for explaining stock returns because of taking 

into consideration of behavioral optimism of firms and household. In the study, predicting New 

Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium model was carried out within framework 

Bayesian Approach. Then, the relationship between technology shocks and stock market was 

investigated by Granger causality analysis. Obtained findings indicate that there is a causality relation 

from technology shocks to stock returns. High volatility economic shock ssuch as technology shocks 

can cause horizontal crosss ections ininvestment opportunities and this rising market risk can cause 

increasings and decreasings. This situation can be attributed to the causality relationship from the 

technology shocks to the stock market. 

Keywords: New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, Technology Shocks, 
Stock Returns.  
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İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ  
HİSSE SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Müslüm POLAT 

Ahmet USLU** 

Özet 

Hisse senetlerinin en önemli özelliklerinde biri yatırımcılarına sermaye kazancı sağlamasıdır. 

Dolayısıyla firmaların hisse senetlerinin getiri seviyelerinin yüksekliği bireysel ve kurumsal 

yatırımcıların yatırım kararlarını ve hisse senedi fiyatını etkileyen önemli bir faktör olduğu 

söylenebilmektedir. Bu çalışmada, BIST’e işlem gören Otel ve Lokanta işletmelerinin finansal 

performansının hisse senedi fiyatı üzerindeki etkisi güncel bir panel veri analiz yöntemi olan CCE ile 

araştırılmıştır. Bu işletmelerin Ocak 2011-Eylül 2016 dönemlerine ait üçer aylık verilerin kullanıldığı 

analizler neticesinde CCE tahmincisi ile elde edilen sonuçlara göre analize tabi tuttuğumuz oranların 

PD(Piyasa Değeri) ile anlamlı bir ilişkilerinin olmadığı anlaşılmaktadır. Korelasyon katsayıları 

incelendiğinde, İşletmelerin PD (Piyasa Değeri) ile AB, ADH, BORAK arasında negatif yönlü bir 

ilişki geri kalan değişkenler SB, CO, AK, NK, OK ile pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Delta Title ve Delta Titleadj testlerinden elde edilen sonuçlara göre modelin %1 önem seviyesinde 

heterojen olduğuna karar verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hisse Senedi, Finansal Performans, Piyasa Değeri. 

THE EFFECT OF THE FINANCIAL PERFORMANCES  
OF THE ENTERPRISES ON THE SHARE CURRENT PRICE 

Abstract 

One of the most important features of stocks is that they make capital gains to investors. Therefore, it 

can be argued that the high level of return of stocks of firms is an important factor affecting the 

investment decisions of individual and institutional investors and the price of stocks. In this study, the 

effect of the financial performance of hotels and restaurants traded on BIST on stock price was 

investigated by CCE, an up-to-date panel data analysis method. On the basis of the analysis of the 

quarterly data for the January 2011-September 2016 of these enterprisesAccording to the results 

obtained with the CCE estimator, it is understood that the ratios we have analyzed do not have a 

meaningful relation with PD (Market Value). When the correlation coefficients are examined, it is 

understood that there is a negative relationship between the PD (Market Value) of the enterprises with 

the AB, ADH, BORAK and the remaining variables seem to be positively correlated with SB, CO, 

EC, NK, OK. According to the results obtained from Delta Title and Delta Titleadj tests, it was 

decided that the model was heterogeneous at 1% significance level. 

Keywords: Stocks, Financial Performance, Market Value. 
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FİNANSAL DOLARİZASYON UNSURLARI OLARAK KREDİ DOLARİZASYONU VE 
MEVDUAT DOLARİZASYONU İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Emine KAYA* 
Bengü AÇDOYURAN** 

Özet 

Bu çalışmada finansal istikrar unsurlarından olan bankacılık sektörü ve hisse senedi piyasası ile 

finansal dolarizasyon üzerinde durulmaktadır. Finansal dolarizasyon, yerleşiklerin varlık ve 

yükümlülük tutmaları şeklinde tanımlanmaktadır. Öyle ki dolarizasyon ile hisse senedi piyasaları 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi dolarizasyon için önlem almak açısından önemarzetmektedir. 

Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, finansal dolarizasyon unsurları ve hisse senedi getirileri arasındaki 

ilişkiyi Türkiye ekonomisi için tespit etmektir. Bu kapsamda finansal dolarizasyon unsurları olarak 

kredi dolarizasyonu ve mevduat dolarizasyonu ile BIST 100 endeks getirisi değişkenleri kullanılmış ve 

bu değişkenler arasındaki ilişki için VAR modeli kurulmuş, ardından Granger nedensellik analizi 

gerçekleştirilmiştir. Nedensellik analizi bulguları, BIST 100 endeks getirisi değişkeninden kredi 

dolarizasyonu ve mevduat dolarizasyonu değişkenlerine doğru nedensellik ilişkisi olduğuna 

işaretetmektedir. Bu durumda ulusal paraya olan güvenin artması ile yükselebilen borsa performansına 

bağlı olarak dolarizasyonun azalması durumu aslında hisse senedi piyasasından finansal dolarizasyona 

doğru olan nedensellik ilişkisini destekler niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Kredi Dolarizasyonu, Mevduat Dolarizasyonu, Hisse Senedi Piyasası.  

THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK RETURN AND CREDIT AND DEPOSIT 
DOLLARIZATION AS COMOPONENTS OF FINANCIAL DOLLARIZATION 

Abstract 

In this study, it is focused on stock return and banking sector, one of component of financial stability, with 

financial dollarization. Financial dolarization is defined as keeping property and liability of settled public. 

So, determinig reletionship between stock market and dollarization is important for taking precautions of 

dollarization. Hence, the purpose of this study is to determine the relationship between financal 

dollarization components and stock returns for Turkey economy. Within this scope, credit and deposit 

dollarizations as components of financial dollarizationand BIST 100 index return variables were used and 

VAR model was set up for relationship between these variables, then causality analysis was applied. 

Causality analysis findings indicate that there is causality relationship from BIST 100 index retun to credit 

and deposit dollarization variables. In this state, the case of decreasing dollarization based on exchange 

market performance by increasing the confidence on domestic currency supports actually causality 

relationship from stock market to financial dollarization.  

Keywords: Credit Dollarization, Deposit Dollarization, Stock Market.  

                                                           
*Arş.Gör. Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 
emine.kaya001@hotmail.com. 
**Arş.Gör., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, bengu-cetin-
42@hotmail.com. 



 

54 

 

 
TMS 38 KAPSAMINDA İNSAN KAYNAKLARI VE MUHASEBESİ 

Abdulkadir BİLEN 

Muzaffer BAYRAM** 
Özet 

Yaşadığımız çağın en belirgin özelliği “değişim”dir. Günümüzde bu değişim ve gelişmelere bağlı 

olarak bilgi yoğun, teknik beceri gerektiren sektörler ve işletmelerin önemi artmıştır. İşletmelerin 

sahip oldukları kaynaklar / varlıklar, klasik anlayışın kavramsal çerçevesini çizdiği tanımlarla ifade 

edilmeyecek anlamlar kazanmıştır. İşin gereği olan fiziksel kaynakların yanında iyi eğitimli, 

deneyimli, yaratıcı, takımla çalışabilen, yenilikçi, iyi insan ilişkileri olan, örgütsel bağlılığı ve iş 

tatmini yüksek, işletme hedeflerini içselleştirmiş, sorumluluk alabilen insan kaynağına sahip 

işletmeler, küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmekte, ön plana çıkabilmektedirler. 

Bu çalışmada insan kaynakları muhasebesi ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı 

incelenmiş, insan kaynakları muhasebesi için bir yaklaşım geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Muhasebesi, TMS 38, İnsan Kaynağı, Maddi Olmayan Duran 
Varlıklar, İnsan Sermayesi, Muhasebe Standartları. 
 

HUMAN RESOURCES ACCOUNTING IN SCOPE OF TAS 38 

Abstract 

The most distinguished characteristic of our era is “change.”  Nowadays, the importance of those high-

tech and service-intensive sectors and organizations has increased in line with this change and 

developments.  Organizational resources/assets have gained meaning which cannot be explained by 

the conceptual framework as outlined by ou rtraditional understanding.  In addition to the physical 

assets, organizations that have employees with good educational back ground, professional expertise, 

imagination, job satisfaction, loyalty, good inter personal skills, who are effective team players, 

innovative, and take ownership and responsibility towards organizational goals, are able to “standout” 

and with stand global competition. This article is an examination of human resources accounting and 

TAS 38 (Turkish Accounting Standard 38) – Intangible Assets Standards, and it is an effort to develop 

an approach for human resources accounting.  

Keywords:  Human Resources Accounting, TAS 38, Human Resources, intangibleassets, Human 
Capital, Accounting Standarts. 
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TMS 12 GELİR VERGİSİ STANDARDI KAPSAMINDA  

ERTELENMİŞ VERGİ KAVRAMI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

İbrahim ÇENBERLİTAŞ 

Özet 

Uluslararası muhasebe standartları gelişen ticari işlemlerin doğal bir sonucu ortaya çıkmış bir 

kavramdır. Uluslararası muhasebe standartları kurulu tarafından yayınlanan bu standartlar sürekli 

olarak güncellenirler. Bu standartlar özellikle bir ülkedeki büyük ölçekli şirketlerin diğer ülkelerin 

büyük ölçekli şirketleri ile ticari ilişkilerinde ortak bir dil olması bakımından ayrıca önem arz 

etmektedir. Bu standartların 12. si olan Gelir Vergileri Standardı işletmelerin gelir vergilerini nasıl 

muhasebeleştireceğini bildiren standarttır. Çalışmada gelir vergileri, vergiye tabi gelirler üzerinden 

hesaplanan gelir vergileri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bununla beraber gelir vergilerinin ya da vergiye 

tabi gelirlerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili örneklere de yer verilerek ilgili örnek muhasebe kayıtları 

yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: TMS, TFRS, TMS 12 Gelir Vergisi. 

THE CONCEPT AND ACCOUNTING OF DEFERRED TAX  
WITHIN THE SCOPE OF TMS 12 INCOME TAX STANDARD 

Abstract 

International accounting standards are a concept that emerged as a natural result of developing 

commercial transactions. These standards issued by the International Accounting Standards Board are 

constantly updated. These standards have further importance in terms of being a common language 

especially in the trade relations of large-scaled companies in a country with the large-scaled 

companies of other countries. The Income Taxes Standard, which is the 12th of these standards, is the 

standard that informs how businesses will account their income taxes. In the study, information was 

provided about income taxes, income taxes calculated on taxable income. In addition, examples 

related to the accounting of income taxes or taxable incomes were also included and the relevant 

sample accounting records were made.  

Keywords: IAS, IFRS, IAS 12 Income Taxes. 
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TFRS 13 ÇERÇEVESİNDE GERÇEĞE UYGUN DEĞER YAKLAŞIMLARI 

İbrahim ÇENBERLİTAŞ 

Özet 

Dünya ticaretinin gelişmesine bağlı olarak ülkelerin birbirleri ile olan ticari ilişkileri de gelişmiştir. Bu 

gelişmişliğin bir sonucu olarak ülkelerin muhasebe işlemlerinde ortak bir dil kullanılması ihtiyacı 

doğmuştur. Bu ihtiyaca bir cevap olarak Uluslararası muhasebe standartları kurulu tarafından 

yayımlanan UMS /UFRS (uluslararası muhasebe standartları / uluslararası finansal raporlama 

standartları) kapsamında UFRS 13 Gerçeğe uygun değer ölçümü standardı da yayımlanan bu 

standartlardan biridir.  

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardının değerleme yöntemlerini konu edinen bu çalışmada söz 

konusu değerleme yöntemlerine yer verilmiş olup “Piyasa Yaklaşımı” yöntemi üzerinde 

yoğunlaşılmıştır. Çalışma örneklerle genişletilmiş olup piyasa yaklaşımı yöntemi ile düzeltilen 

kalemlerin Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun bir şekilde muhasebe kayıtları yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Gerçeğe Uygun Değer, Uluslararası Muhasebe Standartları, Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartları. 

FAIR VALUE APPROACH IN THE FRAMEWORK OF IFRS 13 

Abstract 

Based on the development of world trade, the commercial relations of the countries with each other 

also have developed. As a result of this development, countries have need to arise at using a common 

language in their accounting transactions. In response to this need, with in the scope of IAS / IFRS 

(International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards) issued by the 

International Accounting Standards Board IFRS 13 The fair value measurement standard is also one of 

these published standards. 

Valuation methods are included in this study which deals with valuation methods of the Reasonable 

Value Measurement Standard and it has been focused on the "Market Approach" method. The study is 

extended with examples, accounting records have been prepared in accordance with International 

Accounting Standards for items that are restated by the market approach method. 

Keywords: Fair Value, International Accounting Standarts, International Financial Reporting 
Standarts. 
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROAKTİF KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE 
KARİYER HEDEFLERİ VE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Zeliha TEKİN 

Erdal EKER** 

Özet 

Proaktif kişilik yapısına sahip kişiler, iş yaşamlarındaki amaçlarına ulaşmak için devamlı olarak çaba 

sarf eder ve kendilerini geliştirmek isterler. Buradan hareketle, bu çalışmanın amacı, kariyer hedefleri 

ve girişimcilik eğiliminin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini ve girişimcilik 

eğilimi, kariyer hedefleri ile proaktif kişilik özelliği arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. 

Sosyal bilimler alanında eğitim görmekte olan 100 meslek yüksekokulu öğrencisi üzerinde yapılan 

araştırmada, SPSS 24 ve AMOS 21 programları kullanılmış; araştırma değişkenlerinin güvenirlikleri 

Cronbach Alpha katsayılarına bakarak saptanmaya çalışılmıştır. Kruskal Wallis-H ve Mann- Whitney 

U non-parametrik testleri ile Regresyon ve Korelasyon analizleri neticesinde, öğrencilerin proaktif 

kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri arasında doğru yönlü ve orta düzeyde bir ilişki tespit 

edilmiştir. Ayrıca girişimcilik eğiliminin ve kariyer hedefinin; öğrencilerin eğitim gördükleri bilim 

dalı, cinsiyet gibi demografik özelliklere göre de az da olsa farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Proaktif Kişilik Özellikleri, Kariyer Hedefi, Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSPECTIVE PERSONALITY AND CAREER 
OBJECTIVES-ENTREPRENEURSHIP INTENTION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS 

Abstract 

In order to achieve their goals in work life, individuals with proactive personality improve themselves 

continuously and are always in struggle for the improvement. The purpose of this study examines a 

significance differences in career objects and entrepreneurship intentions according to the 

demographic characteristics and correlation between the proactive personality and career objects, 

entrepreneurship intentions. The study populations was held on 100vocational school students 

studying in social sciences. The data which contained in study was analyzed in SPSS 24 and AMOS 

21programmes. Reliabilities of research variables have been attempted to be found out by considering 

Cronbach Alpha coefficient.Non-parametric tests Kruskall Wallis-H and Mann-Whitney U and 

Correlation, Regression Analyses were used to analyze the data. As a result of this study, it has been 

discovered that proactive personality trait do increase career objects and entrepreneurial intention. It’s 

found that education field, and gender, make difference on an individual’s propensity to 

entrepreneurship. 

Keywords: Proactive Personality, Career Objects, Entrepreneurship, Entrepreneurship Intentions. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN 
BİR ARAŞTIRMA: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Ramazan ASLAN 
Yasemin EZİN** 

Özet 

Küreselleşmenin neticesinde ortadan kalkan sınırlar, ülkeler arası rekabeti artırmaktadır. Yeni üretim 

alanlarının oluşturulması veya mevcut üretim alanlarının büyütülmesi için girişimcilere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Özellikle büyümekte olan ülkelerde girişimcilik kavramının önemi bu sebeple gittikçe 

artmaktadır. Bu çalışmada geleceğin girişimci adayları olan üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri 

göz önünde bulundurularak girişimcilik eğilimlerinin tespiti ve üniversitelerdeki girişimcilik dersleri 

ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik bir çalışma yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda girişimci ve 

girişimcilik kavramları açıklanmış, girişimciliğin önemi üzerinde durulmuştur.  Araştırmanın 

örneklemini, 2016-2017 bahar yarıyılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Girişimcilik dersi alan 

son sınıf öğrencileri ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Girişimcilik dersi alan öğrenciler 

arasından tesadüfî yöntemlerle seçilmiş, 119 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı 

olarak araştırmada kullanılan anket formu 3 bölümden oluşmakta olup formda toplamda 37 soru yer 

almaktadır. Verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılarak “t testi”  ve “anova testi“ 

kullanılmıştır. Sonuç olarak elde edilen bulgular yorumlanarak tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi. 

A RESEARCH ON DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF 
UNIVERSITY STUDENTS: THE CASE OF ADIYAMAN UNIVERSITY 

Abstract 

Open borders due to globalization leads to increased competition between countries. Entrepreneurs are 

needed now than more than ever, to create new production areas or to expand existing production 

areas. Therefore, the importance of entrepreneurship is especially increasing in developing countries. 

The main aim of this study is to determine the tendencies of students with the potential of being future 

entrepreneur candidates in the different academic programs and their opinions on entrepreneurship 

courses in universities. For this purpose, a survey, which consist of three parts has been carried out and 

the data was obtained by the survey. This study applied to 119 students, who took entrepreneurship 

lesson in Faculty of Economics and Administrative Sciences and Vocational School in Adiyaman 

University in 2016 – 2017 academic year. The obtained data were analyzed by t-test and ANOVA. 

The resulting findings were analyzed. 

Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurship, Entrepreneurial Tendency. 
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TURİZM SİHRİNİN YANSIMASI:  
KAŞ’TAKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN GÜÇLENME DENEYİMLERİ 

Yonca ALTINDAL** 
Özet 

İstihdamın özel bir alanı olarak girişimcilik olgusu son yıllarda sıkça tartışılmaya başlanmıştır. Kadın 

girişimciliği ise bu bağlamda çok daha özel bir alana gönderme yaparak 1970’lerin sonlarından 

itibaren sorgulanmıştır. Bu olgu, neo-liberal politikaların yoksulluğa bir çözüm arama modeli olarak 

ortaya çıkmıştır. Ancak kadın deneyimleri emek sahasına taşındığında; kendi işinin hem patronu, hem 

işçisi olabilmek için verilen mücadele alanı ataerkil yapı nedeniyle oldukça zordur. Turizm alanı da 

kadın girişimcilerin fazlaca rol aldığı önemli bir ekonomik sektördür. Bu alan bir yandan eşitsiz güç 

ilişkilerinin var olduğu, öte yandan kadınların seslerini duyurabildikleri ikilemli yapıyı ifade 

etmektedir. Bu çalışmada, Kaş’ta yaşayan ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren 1 Temmuz 

2014-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında derinlemesine mülakat ile gerçekleştirilen 10 kadın 

girişimcinin girişimci olma serüvenlerini, iş, yaşam ve aile yaşantılarını ve kadın girişimci olma 

deneyimlerini konu edinmektedir. Görüşmeler feminist metodoloji temel alınarak ve toplumsal 

cinsiyet eşitliği temelli bakış açısıyla gerçekleştirilmiş doktora çalışmasının kısmi bulgularını 

içermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Kadın Girişimci, Emek Piyasası, Turizm, Kaş. 

REFLECTION OF THE MAGIC OF TOURISM: 
EMPOWERMENT EXPERIENCES OF WOMEN ENTREPRENEURS FROM KAŞ  

Abstract 

The entrepreneurship has been frequently discussed as a special field of Employment in recent years. 

Women's entrepreneurship has been questionedsince thelate 1970s, referring to a more specific field in this 

context. The phenomenon of female entrepreneurship has emerged as a model of neo-liberal policies to find 

a solution to the poverty. But, when women's experiences are carried to the field of labor, the field of 

struggle for being both a patron and a worker of their own business is very difficult due to patriarchal 

structure. Tourism is an important economic sector in which female entrepreneurs play a major role. This 

area reflects the dilemma in which unequal power relations exist, but women can raise their voices.  

The subject of this study is the entrepreneurial adventures, work and family lives of 10 women 

entrepreneurs who are living in Kaş and active in the accomodation sector. The women were interviewed 

in-depth between 1 July 2014-30 August 2015. The interviews are based on feminist methodology and 

include partial findings of a doctoral study based on a gender equality-based perspective. 

Keywords: Entrepreneur, Women Entrepreneur, Labour Market, Tourism, Kaş. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İÇERİSİNDE KADINA BİÇİLEN ROLLERİN 
İNCELENMESİ VE OLUŞTURULAN SINIRLARI AŞABİLEN “GİRİŞİMCİ KADINLAR” 

Bahar BURTAN DOĞAN* 

Gamze BAŞBOĞA** 
Özet 

Araştırmanın amacı, Türkiye’de kadınların çalışma hayatına adım atmasıyla başlayan zorlu süreçler ve 

karşılaştıkları problemler karşısında geliştirdikleri baş etme süreçlerini toplumsal cinsiyet ekseninde 

ele almaktır. Toplumsal cinsiyet rollerini benimsemek zorunda kalan kadınların bu rollerin geliştirdiği 

kalıp ve sınırları zorlayarak değişimci yanlarını ortaya koyan ve ayakları yere basan bireyler olarak var 

olmak istekleri ve çabaları incelenmiştir. Araştırma kapsamında toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal 

sınırlar, kadın istihdam alanları, ataerkillik gibi kavramlar üzerinde durulmuştur. Araştırma nitel 

yöntemlerle gerçekleştirilmiş olup çalışma grubunu ise Diyarbakır ili Jiyan Semt Pazarında çalışan 

kadınlar oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 5 kadın çalışan ile yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği ile yüz yüze derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Kadınların çalışma hayatına girme 

süreçlerinin her katılımcı için farklılık gösterdiği görülmekle birlikte, katılımcıların cinsiyetlerine 

biçilen rollerden kaynaklı benzer zorluklar yaşadığı ve halen bu zorluklarla başa çıkma yöntemleri 

geliştirmeye çalıştıkları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Rolleri, Toplumsal Sınırlar ve Eşitsizlikler. 

THE RESEARCH OF THE ROLES PROVIDED TO WOMEN IN THE SOCIAL GENDER ROLES 
AND “THE WOMEN ENTREPRENEURS” WHO GET BEYOND THE LIMITS VERGED 

Abstract 

The aim of the research is to deal with the difficult processes that started with the step of women in 

working life in the Turkey and the processes of coping with the problems they face in terms of gender. 

Women who have had to adopt gender roles have examined the willingness and efforts to exist as 

individuals who put their entrepreneurial side and push their feet to the forefront by pushing the patterns 

and boundaries developed by these roles. Within the scope of the research, concepts such as gender roles, 

social borders, areas of women’s employment, patriarchy are emphasized. The research has been carried 

out with qualitative methods and the work group is working women who are operating in Diyarbakır 

province Jiyan District Market. In context of the research, face-to-face interviews were conducted in-depth 

with five female employees and a semi-structured interview technique. Although the process of entering 

women’s working life differs for each participant, participants have experienced similar difficulties due to 

their gender roles and currently trying to develop ways to cope with these difficulties. 

Keywords: Gender, Gender Roles, Social Borders and Inequalities. 
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MARKA BAĞIMLILIĞININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: 
DİYARBAKIR İLİNDE CEP TELEFONU KULLANICILARI ÜZERİNDE  

BİR ARAŞTIRMA 
                                    Nurettin MENTEŞ 

        Halil İbrahim ŞENGÜN** 

Merve DİNÇER*** 
Özet 

Bu çalışmada, marka bağımlılığının satın alma davranışları üzerindeki etkileri incelenmek istenmiştir. 

Diyarbakır ilinde yaşayan cep telefonu kullanıcıları üzerinde bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu 

araştırma kapsamında 2017 yılında, 500 cep telefonu kullanıcısına yüz yüze anket yöntemi 

uygulanmış ancak 464 anket kullanılabilir düzeyde bulunmuştur. Elde edilen veriler SPSS anket 

programına yüklenmiş ve analizi yapılmıştır. Bu çalışmada güvenilirlik analizinin yanında t-Testi ve 

tek yönlü Anova testi uygulanmıştır. 

Bu araştırma neticesinde, bireylerin tercih ettiği cep telefonu markası ile bireylerin yaşları arasında; 

katılımcıların marka tercihleri ile cep telefonu markası arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Apple 

tercih edenler Samsung ve LG tercih edenlere göre markalarına daha fazla bağlıdırlar. 36-45 yaş 

arasındakilerde marka sadakati 16-25 yaş arasındakiler göre daha fazladır. Kişilerin gelirleri ile marka 

bağlılığı arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Bağımlılığı, Sadakat. 

THE EFFECT OF BRAND LOYALTY ON PURCHASING BEHAVIORS:                       
A RESEARCH ON MOBILE PHONE USERS IN DIYARBAKIR PROVINCE 

Abstract 

In this study, it was intended to examine the effects of brand loyalty on purchasing behaviors. A study 

was carried out on mobile phone users living in Diyarbakır province. Within the scope of this research, 

face-to-face survey method was applied to 500 mobile phone users in 2017, but 464 questionnaires 

were found useable. The obtained data were loaded to SPSS survey program and analyzed. In this 

study, t-Test and ONE WAY ANOVA test, as well as reliability analysis, were applied. 

As a result of this research, significant differences were found between the mobile phone brands 

preferred by individuals and their age, and between the brand preferences of the participants and the 

mobile phone brand. Those who prefer Apple are more loyal to their brands compared to those who 

prefer Samsung and LG. Brand loyalty is higher in those between the ages of 36-45 compared to those 

between the ages of 16-25. A significant difference was not found between the incomes of the people 

and their brand loyalty.  

Keywords: Brand, Brand Loyalty, Loyalty. 
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Halil İbrahim ŞENGÜN 

Nurettin MENTEŞ** 
Merve GÜNEŞ*** 

Özet 

Bu çalışmada, Diyarbakır ili Bismil ilçesindeki tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını değerlendirmek 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda yüzyüze anket yöntemi ile 450 katılımcıya 2017 yılının Mart ayında birtakım 

sorular yöneltilmiştir.  Örneklemin demografik yapısını ortaya koymak ve sosyo ekonomik özelliklerini 

tespit etmek için ilk olarak yüzde ve frekans oranları belirtilmiştir. Ayrıca bağımlı ve bağımsız değişkenler 

arasındaki nedensel ilişkileri belirlemek için çapraz tablolar yapılmış, ki kare testi ile sonuçlar test 

edilmiştir. Ayrıca hazcı tüketim alışkanlığı ve bilinçli tüketim alışkanlığı olarak belirlenen bağımlı 

değişkenlerin cinsiyet,  medeni durum, meslek, öğrenim durumu gibi değişken grupları arsında nasıl 

değiştiğinin tespiti için bağımsız örneklem t-Testi ve tek yönlü Anova testi uygulanmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre kredi kartı ile alışveriş yapanların nakit alışverişi tercih edenlere alışveriş yaparken hazlarına 

yenik düştükleri görülmüştür. Gelir artıkça markanın insan kişiliğini yansıttığına olan inanç oranı da 

artmaktadır. Bekârlar evlilere göre; yüksekokul mezunları ilköğretim mezunlarına göre daha fazla hazcı 

davranmaktadır. Ayrıca genel olarak gelir seviyesi arttıkça alışveriş konusunda katılımcıların daha hazcı 

oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Küreselleşme, Tüketim Kültürü, Tüketim Toplumu. 

EVALUATION OF CONSUMPTION HABITS IN THE GLOBALIZATION PROCESS 

Abstract 
In this study, it was aimed to evaluate the consumption habits of consumers in Bismil district of Diyarbakır 

province. Within this scope, a number of questions were posed to 450 participants in March of 2017 with 

face to face survey method.  At first, the percentages and frequency ratios were expressed to reveal the 

demographic structure of the sample and to determine its socio-economic characteristics. In addition, cross 

tabulations were made to determine causal relationships between dependent and independent variables, and 

the results were tested by chi-square test. Moreover, independent sample t test and ONE WAY ANOVA 

test were applied to determine how dependent variables determined as hedonic consumption habit and 

conscious consumption habit change between variable groups such as gender, marital status, profession and 

state of education. According to the findings obtained, it was seen that those who do shopping by credit 

card were overwhelmed by their pleasure while shopping compared to those who prefer cash transactions. 

The ratio of the belief that the brand reflects human personality increases as the income increases. Single 

people act more hedonistically than married people, and college graduates act more hedonistically than 

primary education graduates. In addition, it was determined that participants were more hedonist on 

shopping as income level generally increased. 

Keywords:  Consumption, Globalization, Consumer Culture, Consumer Society.  
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BEYİN-MÜZİK İLİŞKİSİ: TÜKETİCİLERİN REKLÂM MÜZİKLERİNE TEPKİLERİNİN 
NÖROPAZARLAMA İLE İNCELENMESİ 

Atilla YÜCEL 
Yunus Emre GÜR** 

Özet 

Nöropazarlama, bilinçaltının sayısallaştırılmış tepkilerinin, özellikle, kişinin düşünce yapısını 

etkileyen, dikkat, ilgi ve duygusal çekim, görsel, işitsel, gibi duyu organları aracılığıyla tercihler 

üzerindeki etkilerinin ölçümlenmesi olarak ifade edilmektedir. Bir diğer ifade ile tüketicilerin satın 

alma karar mekanizmasını etkileyen duyusal uyarıcıların beyindeki kontrol alanlarıyla ilişkisini ortaya 

koymaktadır. Nöropazarlama; bu uyarıcıların tüketici karar mekanizması üzerindeki etki seviyelerini 

ölçümlemekte, elde edilen veriler çerçevesinde tüketiciyi ve tüketici karar verme mekanizmasını 

anlamaya çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı, müzik-beyin etkileşimlerine ilişkin yeni bilgileri 

paylaşmak ve müziğin beynimizdeki yolculuğuna nörobilim açısından bakmaktır. Bu bağlamda, Bu 

araştırmada 30 gönüllü katılımcı üzerinde Electroencephalography- EEG-EPOC cihazı kullanılarak 

reklam müziklerinde verilmek istenen mesajlara tüketicilerin nasıl tepki verdikleri ve müşterinin 

bilinçaltındaki düşünceleri anlaşılmaya çalışılacaktır. Yapılacak bu çalışmada aşağıdaki sorulara cevap 

aranacaktır: -Reklam müzikleri tüketicinin tercihi etkiler mi? -Reklam müziklerine tüketici nasıl tepki 

vermektedir? –Tüketiciler dinledikleri müzik ile marka arasında duygusal bağ kurar mı? 

Anahtar Kelimeler: Beyin, Müzik, Nöropazarlama, Reklam, Marka. 

BRAIN-MUSIC RELATIONSHIP: CONSUMERS’ REACTIONS TO ADVERTISING MUSIC 
THROUGH NEUROMARKETING 

Abstract 
Neuromarketing is expressed as the measurement of the effects of the digitized responses of the 

subconscious, especially on the preferences, through sensory organs such as attention, interest and 

emotional attraction, visual, auditory, affecting one's thinking structure. In other words, it relates to the 

control areas in the brain of sensory stimulants that affect the purchasing decision mechanism of 

consumers. But neuromarketing; These stimuli measure the impact levels on the consumer decision 

mechanism and try to understand the consumer and consumer decision making mechanism within the data 

obtained. The aim of this study is to share new information about music-brain interactions and to look at 

the neuroscience of music's journey in our brains. In this context, in this study, 30 respondents will try to 

understand how consumers react to the messages they want to give in advertising music by using 

Electroencephalography- EEG-EPOC device and their conscious thoughts. The following questions will be 

answered in this work:- Is the effect of the consumer preference of commercial music?-How does the 

consumer react to commercial music?-Thanks to emotional ties between the music they listen to and the 

brand? 

Keywords: Brain, Music; Neuromarketing, Advertising, Brand. 
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NÖROPAZARLAMA ÇERÇEVESİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET TEMALI 
KAMU SPOTLARININ EEG ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 

Nurcan YÜCEL 
Koray GÜNDÜZ** 

Yavuz ATLI*** 
Özet 

Günlük yaşamda bireylerin en çok karşılaştıkları bir tutundurma bileşeni olan reklamlar insan 

davranışlarını büyük oranda etkilemektedirler. Toplumu bilgilendirici, eğitici ve uyarıcı etkisi olduğu 

düşünülen kamu veya sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlatılan kamu spotu olarak adlandırılan 

reklamlar yayınlanmaktadır. Bu çalışmada, toplumsal sorunlardan biri olan kadına şiddet temalı kamu 

spotlarının,  amacına ulaşıp ulaşmadığı nöropazarlama teknikleriyle araştırılacaktır. Nöropazarlama, 

birbirinden farklı disiplinler olan, psikoloji, sosyoloji, pazarlama ve nörolojiyi bir araya getiren, 

insanların karar verirken “rasyonel olmayan”, “irrasyonel olan kararlarını” inceleyen bir alan olarak 

ifade edilmektedir. Ayrıca, katılımcıların demografik özelliklerine göre kamu spotlarına bakış açıları 

ele alınarak farklılıklar ortaya konulmaya çalışılacaktır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak beyin 

dalgalarını ölçen EEG tekniği kullanılacaktır. EEG yöntemi ile katılımcıların beyin dalgaları 

incelenerek mesajlara, slaytlara ve uyarıcılara verdikleri tepkiler gözlemlenecektir. Elde edilecek 

veriler nöropazarlama teknikleri ile yorumlanarak kamu spotlarının etkinliği tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nöropazarlama, EEG Analiz Yöntemi, Nöropazarlama Araştırmaları, Kamu 
Spotu. 

INVESTIGATION OF PUBLIC SPOTS BASED ON VIOLENCE AGAINST WOMEN  
IN THE FRAMEWORK NEUROMARKETING BY EEG ANAYLSIS METHOD 

Abstract 
Ads, which are a compromise component of the individual's daily lives, affect human behavior in a large 

way. Prepared by public or non-governmental organizations thought to be informative, educational and 

stimulating for society, public space ads are being broadcast. In this study, will be investigated by means of 

neuropsychiatric techniques in which the public spots of violence against women, one of the social 

problems, reach their purpose. Neuromarketing is expressed as an area that examines "non-rational", 

"irrational decisions" when people make decisions, bringing together different disciplines, psychology, 

sociology, marketing and neurology. In addition, differences will be tried to be discussed by considering 

the points of view on public spots according to the demographic characteristics of the participants. In the 

study, the EEG technique, which measures brain waves will be used as a data collection method. By using 

the EEG method, the participant's brain waves will be examined and the responses given to the messages, 

slides and stimuli will be observed. Obtained data will be discussed with neuropathic techniques and the 

effectiveness of public spots will be discussed. 

Keywords: Neuromarketing, EEG Analysis Method, Neuromarketing Researches, Public Spot. 
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EKONOMİK KRİZLER VE EKONOMİNİN KISIR DÖNGÜSÜ ÜZERİNE 

                                 Bahar BURTAN DOĞAN  

Mehmet KAYA** 
Özet 

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 2008 Küresel İktisadî Krizi’nin yaşanması akabinde iktisatçılara bu 

krizi neden daha önce öngöremedikleri sorusunu yöneltmiş ve gerekli önlemlerin alınmasına öncülük 

edemediklerine işaret ederek sitem etmiştir. Pek çok iktisatçı sorulan soruya ve yapılan eleştiriye 

tatminkâr bir cevap verememiştir. Her ne kadar 2008 Küresel İktisadî Krizi yaşanan ilk ve son 

ekonomik bunalım olmasa dahi, son tahlilde suçlunun iktisatçılar mı yoksa iktisat bilimi mi olduğu 

sorusu yeniden gündeme gelmiştir. Kapitalizmin kalbi sayılan ABD ve Avrupa’da meydana gelmesi 

bağlamında son otuz yılda yaşanan iktisadî krizlerden farklılaşan bu kriz, acil tedbirlerin alınmaması 

durumunda ABD’de bile ekonomik çöküş riski doğuracak kadar ciddi olarak nitelendirilmiştir. Diğer 

taraftan, serbest piyasa savunucularının, piyasanın sıradan dengesizlik halleri veya dalgalanmaları 

gibi alışılagelmiş değerlendirmelerinin anlamını yitirmesi ile de geçmişteki örneklerden ayrıştığı öne 

sürülmekle birlikte, 2008 Küresel İktisadî Krizi için de çözüm önerisi bağlamında ilk etapta 1980’den 

bu yana devletin minimalize edilmesine yönelik uygulamaların sonlandırılması, Keynes yâd edilerek 

devletin ekonomiye müdahalesine cevaz verilmesi seçenekleri gündeme gelmiştir. Buna paralel olarak 

bir yandan da sistemin kendisinden ziyade politikalar, en çok da finansal sistem sorgulanmış, Adam 

Smith’in öğretisi 1929 Büyük Buhranından sonra olduğu gibi bekleme odasına alınmıştır. Söz konusu 

eğilim hemen hemen herkeste “Biz bu filmi daha önce görmüştük” duygusu ile senaryo değişmemekle 

birlikte sadece aktörlerin değiştiği, çoğu kişinin de senaryodan ziyade aktörlere odaklanılması 

gerektiği savını beraberinde getirmiştir. Son krizle birlikte hem aktörler, hem senaryo-sistem 

tartışılmaya başlanmış olup bu çalışmada bahse konu tartışmalara katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İktisadî Kriz, Keynesçilik, İktisat Politikaları, Kriz Yönetimi. 

A REVIEW ON ECONOMIC CRISES AND THE VICIOUS CIRCLE OF THE ECONOMY 

Abstract 

After the 2008 global economic crisis, Queen of England II. Elizabeth directed the economists the 

question of why they could not foresee this crisis before, and reproached that they could not lead the 

necessary precautions to be taken. Many economists have failed to provide a satisfactory answer to the 

question and the criticism. Although the 2008 Global Economic Crisis is not the first and last  
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economic crisis to be experienced, th equestion of whether the offender was the economist or the 

economist at the end of the crisis came to the fore again. This crisis, differentiating from the economic 

crises experienced in the last thirty years in the US and Europe, the heart of capitalism, is 

characterized by a serious risk of economic collapse even in the United States if emergency measures 

are not taken.  On the other hand, it has come to the fore that free market advocates have been 

differentiated from past examples by the loss of meaning of ordinary assessments such as market 

imbalances o rfluctuations, the termination of applications for minimizing the state since 1980 in the 

first stage of the 2008 Global Economic Crisis and allowing the state to intervene in the economy 

reminiscencing to Keynes. Parallel to this, the system itself has been questioned by far-reaching 

policies, most often the financial system, and Adam Smith's doctrine was taken to the waiting room as 

after the 1929 Great Depression. The aforementione dinclination has ledal most everybody to the 

feeling of "We have seen this movie before", the scenario does not change, but that only the actors 

have changed and most of them have to focus on the actors. However, with this last crisis, both the 

actors and the scenario-system have begun to be discussed and it is aimed in this study to contribute to 

the aforementioned debates. 

Keywords: Economic Crisis, Keynesianism, Economic Policy, Crisis Management. 
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GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE MAL PİYASA ETKİNLİĞİ VE İHRACATTA ÜRÜN 

ÇEŞİTLENDİRİLMESİ 

Seymur AĞAZADE 

Özet 

Gelişmekte olan ülkeler açısından ihracatta ürün çeşitlendirmesi, uzun dönemde istikrarlı büyümeye 

katkı sağlayabilecek bir niteliktedir. Diğer yandan, ekonomik karar alıcılar çeşitli sektörlerde rekabeti 

ve piyasaların etkin şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik tedbirler almanın ya da reformlar yapmanın 

yanı sıra çeşitli şekillerde ortaya çıkabilen müdahaleci sanayileşme politikaları da izleyebilmekteler. 

Bu çalışmada 19 geçiş ekonomisinin 2006-2015 yıllarına ait mal piyasası etkinlik endeksi ve ihracatta 

yoğunlaşma endeksi birlikte incelenmiştir. Serpilme diyagramı ve korelasyon analizi mal piyasası 

etkinliği endeksinin yüksek olduğu ülkelerde ihracat yoğunlaşma endeksinin düşük olduğunu gösterir. 

Korelasyon analizi de mal piyasası etkinlik endeksi ve ihracat yoğunlaşma endeksinin düşük düzeyde 

negatif korelasyona sahip olduğunu gösterir. 

Anahtar Kelimeler: Mal Piyasası Etkinlik Endeksi, İhracat Yoğunlaşma Endeksi, Geçiş Ekonomileri. 

GOOD MARKETS EFFICIENCY AND PRODUCT DIVERSIFICATION                      
OF EXPORT IN TRANSITION ECONOMIES 

Abstract 

Export product diversification is an important issue that can contribute to the long run stable growth of 

developing countries. On the other hand, economic decision makers are taking measures or realize 

reforms to ensure competitiveness and more efficient markets in various sectors. But countries also 

can implement various forms of interventionist industrialization policies. In this study using data for 

19 transition economies from 2006 to 2015, good market efficiency index and export concentration 

index were examined together. The spreading diagram and correlation analysis show that the export 

concentration index is low in countries where the goods market efficiency index is high. Correlation 

analysis also shows that the goods market efficiency index and the export concentration index have a 

low negative co-movement. 

Keywords: Good Markets Efficiency Index, Export Concentration Index, Transition Economies. 
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A RE-EXAMINATION OF THE UNEMPLOYMENT HYSTERSISIS IN THE US STATES 

Burcu ÖZCAN 

Abstract 

There are three approaches regarding the movement of unemployment series over time, namely 

hysteresis hypothesis, natural rate hypothesis, and structuralist approach. The hysteresis hypothesis 

points out that unemployment series follow unit root process. The natural rate hypothesis indicates 

unemployment series being stationary while structuralist view implies stationarity in unemployment 

series with breaks. In this study, we apply Fourier based unit root tests to examine if state- level 

unemployment series in the USA follow hysteresis effect. The results differ for each state, and thus 

different state-level policy implications could be suggested.  

Keywords: Unemployment Hysteresis, Fourier Unit Root Tests, United States of America.  

İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN ABD EYALETLERİ İÇİN YENİDEN İNCELENMESİ 

Özet 

İşsizlik serisinin zaman boyunca izlemiş olduğu yol ile ilgili histeri hipotezi, doğal oran hipotezi ve 

yapısalcı yaklaşım şeklinde üç görüş söz konusudur. Histeri hipotezi, işsizlik serisinin birim kök süreci 

izlediğini vurgulamaktadır. Doğal oran hipotezi ise işsizlik serisinin durağan olduğuna işaret ederken, 

yapısalcı yaklaşım kırılmalar ile birlikte işsizlik serisinin durağan olduğunu vurgulamaktadır. Bu 

çalışmada Fourier LM ve RALS-LM birim kök testleri ile Amerika Birleşik Devletleri’nin 50 eyaleti 

için işsizlik serilerinin histeri etkisinde olup olmadığı incelenmektedir. Sonuçlar her bir eyalet için 

farklılaşmaktadır ve bulgular önemli ekonomi politikası çıkarımları ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kavramlar: İşsizlik Histerisi, Fourier Birim Kök Testleri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD). 
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GÖRÜNMEZ EL’İN MODERN YAKLAŞIMLARI 
Sema Yılmaz GENÇ 

Onur Can BAYRAKTAR** 
Özet 

Adam Smith’in 18. yy’da ortaya attığı görünmez el kavramı, toplumların kendi çıkarlarına dayalı 

olarak hareket ettikleri ya da etkileşim kurduklarında beklenmeyen kazanımların ortaya çıkması fikrini 

ifade eder. Adam Smith serbest piyasa ekonomisindeki rasyonel öz çıkarların ekonomik büyümeye ve 

refaha nasıl gittiğini açıklar. Devletin serbest piyasadaki rolünü en az seviyede tutsa da onu tamamen 

yok saymaz, devlete önemli görevler verir. Devlet, toplumu iç ve dış tehlikelere karşı koruyacak güçlü 

bir orduyla otoritesini sağlayacaktır. Devlet toplumun refahı için; güvenli, adil, hak ve özgürlüklerin 

korunduğu bir ortam sağlamakla yükümlüdür. Her yönden güçlü bir devlet, toplumsal düzenin 

sağlanması ve ekonomik refahın artması yönünden belirleyici unsur olacaktır. Günümüz ekonomisinin 

de temelini oluşturan iş bölümü, sermaye, emek, tutum ve kar kavramları görünmez elin işleyişinde 

temel öğeleri oluşturur. Üretimin artması ve iktisadi büyüme iş bölümüyle oluşur.  Görünmez el 

kuramında üretimin temel unsuru emektir. Sermaye birikimini de emek oluşturur. Adam Smith, 

değerin kaynağının tamamen emek olduğu görüşünü ortaya koyar;  bu kavram gelişerek ve kendini 

yenileyerek emek-değer paradoksu olarak günümüz ekonomisinin alt yapısını oluşturur. 

Anahtar Kelimeler: Adam Smith, Görünmez El, Devlet, İş Bölümü, Emek, Değer. 

MODERN APPROACHES OF ‘INVISIBLE HAND’ 

Abstract 

The invisible hand concept that Adam Smith put forward in the eighteenth century expresses the idea 

that societies emerge unexpected gains when they act or interact based on their own interests. Adam 

Smith explains how rational self-interest in the free market economy is about economic growth and 

refinance. It does not completely ignore the role of the state in the free market, but gives important 

tasks to the state. The state will ensure its authority with a strong army that will protect the society 

against internal and external threats. For the welfare of the state society; Safe, fair, rights and 

freedoms. A strong state in all directions is a determining factor in ensuring social order and 

increasing economic prosperity. The division of labor, capital, labor, attitude and profit, which form 

the basis of today's economy, are the basic elements of the invisible hand. Increase in production and 

economic growth occur with division of labor. Invisible hand theory is the main element of 

production. Capital accumulation also forms labor. Adam Smith suggests that the source of value is 

total labor; This concept develops and renews itself and constitutes the substructure of today's 

economy as a labor-value paradox. 

Keywords: Adam Smith, Invisible Hand, Government, Division of labor, Labor, Value. 
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3. HAVALİMANININ EKONOMİK VE STRATEJİK ETKİSİ 

Vedat Veli ÇAY 

Ömer Osman DURSUN** 

Özet 

Transit yolcuların sıklıkla tercih ettiği Avrupa’daki lokasyon merkezlerinin başında Frankfurt, 

Amsterdam, Londra ve Paris gibi yoğun talep gören havalimanları gelmektedir. Bu durum bu 

merkezlerdeki ülkeler açısından önemli bir gelir kaynağıdır. Yapılması planlanan 3. Havalimanıyla 

birlikte Avrupa’daki aktarma merkezlerini geride bırakacak olan İstanbul, transit yolcu sayısı 

açısından bölgedeki ülkeler arasında rekabeti oldukça kızıştıracaktır. Dünyanın en büyük havalimanı 

olacak olan 3. Havalimanı, Türkiye’yi Avrupa’nın en büyük havacılık lokasyon merkezine çevirecek 

altyapıya sahip mega bir projedir. Bu çalışmada 3.Havalimanı projesinin ulusal ve uluslararası hava 

taşımacılığı açısından önemine vurgu yapılarak ekonomik ve stratejik etkisi ifade edilmiştir. Bu 

kapsamda bölgedeki mega havaalanlarına sahip lokasyon merkezleriyle ile 3.Havalimanına kavuşacak 

İstanbul lokasyon merkezi mevcut ve potansiyel durumları açısından karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 3.Havalimanı, Lokasyon Merkezi ve Havacılık Sektörü. 

ECONOMIC AND STRATEGIC EFFECTS OF 3rdAIRPORT 

Abstract 

Frequently preferred by transit passengers are major airports in Europe, such as Frankfurt, Amsterdam, 

London and Paris. This is an important source of income for the countries in these centers. Istanbul, 

which will leave the transit centers in Europa together with the planned Airport 3, will be very 

competitive among the countries in the region in terms of number of transit passengers. The third 

airport, which will be the world's largest airport, is a mega-project within frastructure that will turn 

Turkey into Europe's largest aviation location. In this study, economic and strategic effects were 

expressed by emphasizing the importance of the 3rd Airport Project in terms of national and 

international air transport. In this context, the location centers which have mega airports in the region 

and Istanbul location center which will have the 3rd airport are compared in terms of current and 

potential situations. 

Keywords: 3rd Airport, Location Centers andAviation Sector. 
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ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ’NÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ 

Yasemin EZİN 

Mustafa Can SAMIRKAŞ** 

Özet 

Yaşanan uluslararası tecrübeler ülkelerin gerek ticari, ekonomik gerekse siyasi stratejilerini belirlerken 

çeşitli alternatiflerinin bulunması gerekliliği ortaya koymaktadır. Türkiye’nin son on yıllık süreci 

dikkate alındığında, 2008 yılında yaşanan küresel finansal krizle birlikte Avrupa’da yaşanan talep 

daralması, 2015 yılında Rusya’yla yaşanan kriz, İsrail, ABD, Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliğiyle 

zaman zaman yaşanan güvenlik, siyasi ve ekonomik gerginliklerle birlikte Türkiye’nin yeni pazarlar 

bulması, ekonomik ve siyasi ittifaklar edinmesi gerekliliği yoğun şekilde dillendirilmektedir. Özellikle 

küresel finansal kriz sonrasında Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerin artırılması 

yönündeki yoğun çabaları ekonominin çeşitlendirilmesindeki önemli atılımlar olarak belirtmek 

mümkündür. Bununla birlikte son yıllarda Şanghay İşbirliği Örgütünün de hem ekonomik hem de 

siyasi olarak Türkiye için potansiyeli araştırmalara konu olmaya başlamıştır. 

1996 yılında Çin ve Rusya öncülüğünde Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan tarafından üye ülkeler 

arasında güvenin arttırılması, sınır bölgelerinin silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik 

edilmesi amacıyla kurulan “Şanghay Beşlisi” 2001 yılında Özbekistan’ın da dahil olmasıyla Şanghay 

İşbirliği Örgütü’ne dönüşmüştür. Türkiye’ye 2012 yılında örgütle belirli alanlarda sınırlı işbirliği 

yapılmasına imkan sağlayan diyalog ortaklığı statüsü verilmiş ve 2017 yılında Bakanlar Kurulu 

kararıyla onaylanan muhtıra ile Türkiye’nin diyalog ortaklığı süreci tamamlanmıştır.  

2000’li yılların başından itibaren örgütün lokomotif ülkeleri olan Çin ve Rusya Türkiye’nin ithalatı 

içinde önemli bir paya sahipken, örgüt kapmasındaki ülkelere yapılan ihracat ise sınırlı kalmaktadır. 

Hem Türkiye hem de Şanghay İşbirliği Örgütü açısından ortaklıktan beklenen, taraflar arasında 

güvenlik, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğinin geliştirilmesidir. Bu bağlamda çalışma 

kapsamında Şanghay İşbirliği Örgütü ülkelerinin Türkiye ekonomisine mevcut katkıları ve potansiyel 

etkileri ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Şanghay İşbirliği Örgütü, Türkiye, Türkiye Ekonomisi. 
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THE EFFECTS OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION ON THE 
TURKISH ECONOMY 

Abstract 

The international experiances show that countries need to find various alternatives when designate 

commercial, economic and political strategies. Considering last ten years of Turkey; the global 

financial crisis in 2008 which caused the shrinking demand in Europe, the crisis with Russia in 2015, 

the security, political and economic fallafoul of USA, Israel, some European countries and EU shows 

that Turkey needs to find new markets and economic and political alliance. It can be said that the 

intensive efforts to increase relations with the Middle East and North African countries, especially 

after the global financial crisis, are important break throughs in diversifying the economy. However, in 

recent years, the Shanghai Cooperation Organization’s economical and political potantial for Turkey 

has started become researcing issue. 

The Shanghai Five established by Kyrgyzstan, Tajikistan and Kazakhstan under the leadership of 

China and Russia in 1996. The aim of this organisatio to promote mutual trusta mong Member States, 

disarmament of border regions and regional cooperation and the Shanghai Five was transformed into 

the Shanghai Cooperation Organization with the inclusion of Uzbekistan in 2001. In 2012, Turkey has 

been granted a dialogue partnership status that allows limited cooperation with the organization and 

the dialogue partnership process of Turkey has been completed through cabinetdecree in 2017. Since 

the beginning of the 2000s, China and Russia, which are locomotive countries of the organisation, 

have a significant share in Turkey’s imports but exports to the organization’s countires are so limited. 

The expectations of this partnership for both part to develop and increase the coopertion about 

security, economical and cultural area.In this context, the current contribution of Shanghai 

Cooperation Organization countries to the Turkish economy and their potential effects will be tried to 

be revealed. 

Keywords: Shanghai Cooperation Organization, Turkey, Turkish Economy. 
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TÜRKİYE VE ABD ÖRNEĞİNDE  

ZAMAN VE FREKANS BAZLI NEDENSELLİK İLİŞKİSİ 
Remzi GÖK 

Özet 

Bu çalışmada, Türkiye ve ABD örnekleminde borsa endeksi ile makro ekonomik değişkenler arasında 

zaman bazında ve frekans bazında nedensellik ilişkisi incelenmiştir. İncelenen 2005-01 ve 2017-03 

dönemi için aylık borsa endeksi, petrol fiyatı, tahvil faizi, tüketici fiyat endeksi (CPI), sanayi üretim 

endeksi (IP) ve reel efektif döviz kuru (REER) değişkenleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre 

zaman bazlı Toda-Yamamoto (1995) Granger testine göre Türkiye örneğinde, borsa ile SUE ve REER 

değişkenleri arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunurken, ABD için sadece SUE ve borsa 

değişkenleri için “H0” hipotezi her iki yön için reddedilmiştir. Diğer taraftan frekans bazlı Breitung-

Candelon (2006) nedensellik test sonuçlarına göre Türkiye örneğinde endeksten diğer bazı 

değişkenlere doğru ilişki saptanırken, ABD borsası ile bazı değişkenler arasında çift yönlü ve tüm 

frekans boyunca nedensellik bulunmuştur. Zaman bazlı koşullu model sonuçlarına bakıldığında 

Türkiye değişkenleri için nedensellik ilişkisi çift yönlü kaybolurken, ABD örneğinde mevcut ilişki 

teyit edilmiştir. Ancak frekans bazlı nedenselliğe bakıldığında finansal değişkenlerden Bist100 

endeksine doğru çift yönlü ilişki sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Toda-Yamamoto, Breitung-Candelon, Borsa, Tahvil Faizi, Petrol.  

TIME AND FREQUENCY-DOMAIN GRANGER CAUSALITY: 
TURKEY AND US CASES 

Abstract 

This paper investigates the causal relationship between stock market indices and macroeconomic 

variables using both time-domain and frequency-domain causality tests. The data sets are monthly 

series of stock markets, oil (brent/WTI), 10-Yr government bond rates, consumer price index, 

industrial production index and real effective exchange rates, spanning the period from January 2005 

and March 2017. Time-domain Toda- Yamamoto causality test reveals that, for Turkey case, two 

bidirectional causal relationship exist between stock market and REER and IP variables while the null 

hypothesis, “H0”, is rejected for SP500 and IP model for both ways. Frequency-domain approach 

results, furthermore, indicate some unidirectional causality from SM to the other variables for TR case 

whilst they show bidirectional causality for all frequencies for US case. From the conditional view for 

time-domain, the causality results are no longer valid for Turkey however it is verified for US. Finally, 

some two-way frequency-domain causality results are obtained for Turkey. 

Keywords: Toda-Yamamoto, Breitung-Candelon, Stock Markets, Bond Rates, Oil. 
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2000 SONRASININ TÜRKİYE’SİNDE DALGALANMA KORKUSU 

Zeki AKBAKAY 

Özet 

Türkiye, 2000 ve 2001’de yaşadığı finansal krizlerin ardından, sabit döviz kuru rejimini terk ederek 

2002’de enflasyon hedeflemesi rejimini kabul etmiş ve buna bağlı olarak da döviz kurunu serbest 

dalgalanmaya bırakmıştır. Calvo ve Reinhart’a göre (2002) dalgalı kur rejimi uyguladığını söyleyen 

ülkelerin birçoğu aslında “dalgalanma korkusu” olgusu yaşamakta ve bu yüzden de döviz kuruna 

müdahale etmektedirler.  

Bu çalışmanın amacı, enflasyon hedeflemesi dönemi boyunca Türkiye’de dalgalanma korkusunun 

olup olmadığını araştırmak ve dalgalanma korkusu var ise bunun temel nedenlerini ortaya koymaktır.  

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Dalgalanma Korkusu, Türkiye. 

FEAR OF FLOATING IN THE POST 2000’S TURKEY  

Abstract 

After the 2000 and 2001 crisis, Turkey has abandoned the exchange rate peg regime and adopted the 

inflation targeting regime, and allowed its exchange rate to free float accordingly. According to Calvo 

and Reinhart (2002), because of the “fear of floating” phenomena, most countries that claim they 

implement a floating exchange rate regime indeed don’t allow their exchange rates to float and 

intervene to the exchange rate market.  

This study aims to research whether there was a fear of floating in Tukey during the inflation targeting 

period, and to underline the main reasons, if there was a fear of floating. 

Keywords: Exchange Rates, Fear of Floating, Turkey. 
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CARİ AÇIK, DÖVİZ KURU, İTHALAT, İHRACAT VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: Türkiye İçin 
Ampirik Bir Analiz 

Mehmet Ragıp GÖRGÜN 

Abdülkadir BARUT** 

Özet 

Bu çalışmanın amacı; Cari açık veren bir ekonomideki döviz kuru artışının ithalat, ihracat, enflasyon 

ve dış ticaret açığı üzerine etkisinin ekonometrik olarak incelenmesidir. Bu amaçla Türkiye’nin 1980-

2015 verileri toplanmış ve en küçük kareler yöntemi ile farklı modeller oluşturtmuştur. Oluşturulan 

modellerde döviz kuru artışının ithalatı enflasyonu ve dış ticaret açığını artırdığı, döviz kurundaki 

artışın ihracatı azalttığı ve son olarak ise döviz kurunun enflasyonu artırdığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret açığı, Döviz Kuru, Enflasyon.  

RELATION BETWEEN CURRENT ACCOUNT DEFICIT AND EXCHANGE RATE, ITS 
EFFECTS ON IMPORT, EXPORT AND INFLATION:  

AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR TURKEY                                                    

Abstract 

The purpose of this study is; It is the econometric examination of the effect of exchange rate increase 

on an import, export, inflation and foreign trade deficit in an economy that gives a current account 

deficit. For this purpose, 1980-2015 data of Turkey were collected and different models were created 

by the least squares method. In the models that were created, it was determined that the increase in 

exchange rates increased the import inflation and foreign trade deficit, the increase in the exchange 

rate decreased the exports, and finally the exchange rate increased the inflation.  

Keywords: Foreign Trade Deficit, Exchange Rate, Inflation.    
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TÜRKİYE SANAYİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM, ÜCRETLER VE EMEK VERİMLİLİĞİ  

Seymur AĞAZADE 
Numan Can ALBAYRAK** 

Özet 

İktisat teorisinde ücretler, emek verimliliği ve istihdam arasındaki ilişkinin doğasına yönelik farklı 

yaklaşımlar mevcuttur. Neoklasik yaklaşım rekabetçi koşullar altında ücretlerin emeğin marjinal fiziki 

ürün değerine eşit olduğunu öngörür. Fakat etkin ücret teorileri ve performans ölçekli ödeme 

yaklaşımı ücret ve emek verimliliği arasındaki ilişkiye yönelik farklı mekanizmaları dikkate alarak 

farklı sonuçlara ulaşır. Benzer şekilde, istihdam ile emek verimliliği ve ücretler arasında da farklı 

sonuçlar öngören görüşler vardır. Bu çalışmada 2005Q1-2016Q3 dönemi için Türkiye imalat 

sanayinde ücretler, emek verimliliği ve istihdam arasındaki ilişki Johansen ve Juselius (1990) eş 

bütünleşme testi ve hata düzeltme modeli çerçevesinde incelenmiştir. Elde edilen bulgular uzun 

dönemde ücret artışlarının istihdamı azaltıcı ve emek verimliliğindeki artışın ise istihdamı artırıcı 

yönde etkilediğini gösterir. Bu, neoklasik iktisadın emek talebinin emek maliyetleri ve emeğin 

marjinal fiziki ürün değeri tarafından belirlendiği ilkesini destekleyici niteliktedir. Kısa döneme ilişkin 

sonuçlar ise tahmin edilen hata düzeltme modeli bulgularına dayanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İstihdam, Ücretler ve Emek Verimliliği, Johansen Eşbütünleşme, Hata Düzeltme 
Modeli. 

EMPLOYMENT, WAGES AND LABOR PRODUCTIVITY  
IN TURKISH INDUSTRIAL SECTOR 

Abstract 

There are different theoretical approaches in economics related to the nature of relationship between wages, 

labor productivity and employment. Neoclassical theory predicts that, under competitive conditions, wages 

are tend to equalize to the value of marginal physical product of labor. However, efficient wage theories 

and performance based payment systems, taking into account different mechanisms of relationship between 

wages and labor productivity, lead to different conclusions. Similarly, there are different theoretical 

outcomes related to the relationship of employment-labor productivity and employment-wages. This study, 

using quarterly data for the period from Q1 2005 to Q3 2016, examines the relationship between wages, 

labor productivity and employment for Turkish manufacturing industry. The econometric approach is based 

on the Johansen and Juselius (1990) cointegration test and error correction model. Findings related to the 

long period show that wage increases have decreasing and productivity growth have increasing effect on 

employment. This conclusion support the neoclassical principle that labor demand is determined by the 

labor cost and by the value of marginal physical product of labor. Short run conclusions of the study are 

based on the findings of error correction model. 

Keywords: Employment, Wages and Labor Productivity, Johansen Cointegration, Error Correction 
Model. 
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BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ, FAİZSİZ BANKACILIK SİSTEMİNDE İŞLEYİŞİ  

VE TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ 

 M. Halis ÖZER* 

Nevzat NARÇİÇEK** 

Özet 

İnsanlar uzun yaşayacağını ya da uzun yaşayabileceğini düşünerek geleceklerini bir şekilde rahat 

yaşayabilmek için bir takım arayışlar içinde olurlar. Sosyal güvenlik sistemi de devletler nezdinde 

vatandaşları için bu amaçla hayata geçirilmiş bir proje. Gönüllülük esasına dayanan bireysel emeklilik 

sistemi de bu düşüncenin bir tezahürüdür. Çünkü öz itibariyle bir nevi sosyal güvenlik sistemlerinin 

tamamlayıcısı bir özelliğe sahiptir. İlerleyen yaşlarda insanlar daha da rahat edebilmek için sosyal 

güvenlik sistemine ilaveten bireysel emekliliği tercih etmektedirler. Bu bağlamda bu çalışmada 

bireysel çalışma sisteminin tarihçesi ve çalışma sistemi irdelenerek faizsiz bankacılık sistemi 

çerçevesinde işleyişi incelenmektedir. Ayrıca bireysel emeklilik sisteminin Türkiye’deki gelişimi ele 

alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Katılım Bankacılığı, Türkiye. 

INDIVIDUAL PENSION SYSTEM, FUNCTIONAL BANKING SYSTEM AND 

DEVELOPMENT IN TURKEY 

Abstract 

People are searching for a way to live comfortably in their future, thinking that they can live long or 

long. The social security system is a Project that has been passed on to its citizens for he purpose of 

this purpose. The individual pension system based on volunteerism is also a manifestation of this 

thinking. Because it inherently has the complementary nature of a kind of social security system. In 

the coming years, people prefer individual pensions in addition to the social security system in order to 

be more comfortable. In this context, in this study, the history and the working system of the 

individual working system are examined and the functioning within the framework of the interest free 

banking system is examined. The development of the individual pension system in Turkey is also 

covered. 

Keywords: Individual Pension System, Participation Banking, Turkey. 
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YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDA 
NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Burhan DURĞUN 
Funda DURĞUN** 

Özet 

Dünya üzerinde çoğunluğu genelde siyasi istikrarsızlıkların yaşandığı Ortadoğu’da bulunan birincil enerji 

kaynakları olan petrol, doğalgaz ve kömür hızla tükenmektedir. Tükenebilir kaynaklara olan yüksek 

bağımlılık yakın gelecekte enerji arz güvenliği sorunu ile karşı karşıya kalınacağını göstermektedir. 

Yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek olan Türkiye’nin ekonomisinin yeşil ekonomiye evrilip 

yenilenebilir kaynaklara ağırlık vermesi hem enerji arz güvenliği riskini hem de cari açığı azaltıcı etki 

yapacaktır. Bu çalışmada 1980-2015 dönemine ait kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılaile kişi başına 

yenilenebilir enerji tüketimi (hidroelektrik dahil) serileri arasındaki nedensellik ilişkisi zaman serisi analizi 

yardımıyla incelenmiştir. Serilere öncelikle ADF ve Ziwot-Andrews birim kök testleri uygulanmış ve 

düzey değerlerinde birim kök içerdikleri görülmüştür. 1. farkları alındığında durağan olan serilerin ARDL 

sınır testi sonuçları serilerin %5 anlamlılık düzeyinde eşbütünleşik olduğunu ortaya koymuştur. 

Eşbütünleşik serilere Toda-Yamamoto nedensellik testi uygulanarak yenilenebilir enerji tüketiminden 

büyümeye doğru tek yönlü nedensellik olduğu bulunmuştur. Bu sonuç yenilenebilir enerji tüketimindeki 

artışların ekonomik büyüme sağlayacağını ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, ARDL Sınır Testi, Toda-Yamamoto. 

THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION AND 
ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM TURKEY 

Abstract 

Oil, natural gas and coal, the primary energy sources in the Middle East, where the majority of the world is 

experiencing political instability in general, are rapidly depleting. High dependence on consumable 

resources indicates that you will face the problem of energy supply security in the near future. The fact that 

Turkey, which has a high potential of renewable energy, will focus its economy on gren economy and 

renewable resources will have both a risk of energy supply security and a current deficit. In this study, the 

causality relationship between percapita gross domestic product (GDP) and percapita renewable energy 

consumption (including hydropower) for the period 1980-2015 was examinedby means of time series 

analysis. Firstly, ADF and Ziwot-Andrews unit root tests were applied to the series and they were found to 

containunitroot in level values. The results of the ARDL bound test for variables that were stationary when 

their first differences were taken showed that the variables were co-integrated at a level of significance of 

5%. Toda-Yamamoto causality test was applied to cointegrated series and it was found that unilateral 

causality relationship from renewable energy consumption to growth. These results show that increases in 

renewable energy consumption will provide economic growth. 

Keywords: Renewable Energy, ARDL Bound Test, Toda-Yamamoto. 
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YEŞİL EKONOMİ KAVRAMI ve YEŞİL EKONOMİYE DOĞRU DÖNÜŞÜM: 
TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUMUN ANALİZİ 

Ozan KAYMAK 
Özet 

Küresel boyutta, kaynakların her geçen gün azalması, çevresel kirlilik, küresel iklim değişikliği ve 

sosyal adaletsizliğin yaygınlaşması gibi durumlar, gelecek nesillerin ciddi sosyal ve çevresel risklere 

maruz kalacaklarını göstermektedir. Yeşil ekonomi kavramı, doğal kaynakları koruyacak ve 

geliştirecek ekonomik politika ve stratejilerin ışığında, gelecek nesillerin sosyal ve çevresel anlamda 

daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmalarını hedeflemektedir. Bunu yaparken, kaynak verimliliğinin 

artırılması ve sürdürülebilirlik konularını esas almaktadır. Bu çalışmada, yeşil ekonomi ve yeşil 

ekonomiyle ilgili kavramların geniş bir şekilde tanımlanması, dünyadaki bazı ülke ve bölgelerde yeşil 

ekonomiye doğru ekonomik dönüşüm süreçleri ile ilgili bilgi verilmesi, Türkiye’nin yeşil ekonomi 

dönüşümünde hangi aşamada olduğu ve izlenmesi gereken stratejiler neler olduğunun tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Yeşil ekonomi hakkında dünyada yapılan akademik çalışmalar geniş bir şekilde 

incelenmiş, özellikle enerji sektöründeki küresel kuruluşların bazı ülkeler üzerinde yaptıkları 

yenilenebilir enerji sağlama kabiliyetlerinin analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Türkiye’nin sahip 

olduğu kaynaklar belirtilerek, yeşil ekonomiye doğru dönüşümünü başlatan güçlü ekonomiler ile 

ekonomik göstergeler esas alınarak kıyaslamalar yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Ekonomi, Sürdürülebilirlik, Yenilenebilir Enerji. 

THE CONCEPT OF THE GREEN ECONOMY AND THE TRANSFORMATION TOWARD 
GREEN ECONOMY: THE ANALYZE OF THE TURKEY’S SITUATION 

Abstract 
On a global perspective, the situations such,  the resource reduction day by day, environmental pollution, 

global climate change and the growing up on social inequity, shows that the future generations will have 

critical social and environmental risks. The concept of the green economy aims that the future generations 

will have a more livable environment by defining economic politics and strategies which protect and 

improve the natural resources. It bases on the development source efficiency and sustainability. In this 

study I aim that, a wide definition of the green economy and the concepts which is related with green 

economy, making information about some countries and regions economic transformation toward green 

economy, and the determination of the politics and strategies which is have to be followed by Turkey and 

the Turkey’s situation on the green economy transformation process. I analyze on a wide perspective the 

academic studies about the green economy in the world and the studies about producing renewable energy 

capabilities which is made by global energy institutions on the some countries. With determining Turkey’s 

sources, I compare the transformation process with the strong economies and Turkey by base on the 

economic indicators. 

Keywords: Green Economy, Sustainability, Renewable Energy. 
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BÖLGESEL KALKINMADA İŞSİZLİĞİN VE YOKSULLUĞUN AZALTILMASINDA SİVİL 
TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ 

Ali Yılmaz GÜNDÜZ 
A.Fatih GÜNDÜZ** 

Özet 

Çalışmanın amacı/kapsamı: İşsizlik, yoksulluğun en önemli nedenlerinden biridir. İnsanların 

yoksullaşması herhangi bir işte çalışmıyor olmalarından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla işsizlik 

sorunu, ülkenin ekonomik kalkınmasının önünde ki en büyük engeldir. Bu nedenle yoksulluk 

sorununun emek piyasası açısından değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Çalışmanın yöntemi: Bu çalışmada yoksulluğu önleme görevinin devlet ve STK işbirliği ile en iyi 

şekilde yerine getirilebileceği savunulmaktadır. Buna göre devlet yoksulluğu önleme politikalarının 

oluşumunda ve uygulanmasında önemli bir görev üstlenirken, STK’nın da yoksulluk sorununun 

izlenmesinde etkin bir rol oynayabileceği konusu incelenmektedir. Özetle yoksulluğun ve işsizliğin 

azaltılmasında devlet ve STK’ların önemi vurgulanmaktadır. Çalışmanın bulguları/beklenen bulguları 

– Yoksulların kapasitelerini geliştirmek için sağlık ve eğitim alanlarında iyileştirmelerde bulunmak 

yoksulluk ve işsizliğin azaltılması için önemli bulgulardır. Çalışmanın orijinalliği/katkısı, bu alanda 

yapılan çalışmaları inceleyerek yoksulluğun azaltılmasından sorumlu yetkili organlara yeni bilgiler 

sunmaktır. Bu nedenle bu alanda yapılan çalışmalardan farklı bir çalışma olacağı kanaatindeyim. Aynı 

şekilde yoksulluğun azaltılmasının ekonomik kalkınmaya önemli katkıları olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Kalkınma, İşsizlik, Yoksulluk ve Eğitim. 

THE ROLE OF CIVIL INSTUTATIONS IN THE REGIONAL DEVELOPMENT TO DECREASE 
UNEMPLOYMENT AND INFLATION 

Abstract 

Even though unemployment and poverty are quite complicated concepts, by the helps of middle term and 

long term development plans applied those two matters can be controlled. Poverty is shortage of total 

income to compensate minimum physical requirements like food, beverage, shelter, clothing and etc. 

needed for existence of human life. As poor is the person who earns under a specific income level and 

cannot supply the mentioned basic requirements. Unemployment is one of the most important reasons of 

poverty. Problem of unemployment is one of the most important obstacles in front of countries’ economic 

development and stabilization target. When fight against poverty is mentioned, firstly the government 

policies come to mind. Governmental policies are known as socio-economic policies as well. Non-

governmental organizations is another establishment which comes forward and appears to be more 

important by each year in the fight against poverty. In this study, policies that would be followed by 

governmental and non-governmental organizations’ for preventing the poverty will be tried to examined. 

Keywords: Regional Development, Unemployment, Poverty, Education. 
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BÖLGESEL KALKINMADA KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ:  

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI ÖRNEĞİ 
İbrahim HÜSEYNİ 

Reşat SAKUR** 

Ömer DORU*** 
Özet 

Tüm ülkelerin en belirgin temel amacı ekonomik büyüme ve bölgesel kalkınmadır. Bu amaca ulaşmak 

için, ülkelerin kaynak ve imkânlarını en verimli şekilde kullanmaları gerekmektedir. Hemen her 

ülkede doğal bir merkez etrafında yoğunlaşan ekonomik ve sosyal faaliyetler, bu doğal merkez dışında 

kalan bölgelerin daha az gelişmesine ortam sağlayarak, bölgeler arası gelişmişlik farklarının ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Kalkınma ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları 

arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel 

potansiyeli harekete geçirmek üzere kurulmuştur.  

Çalışmamızda, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın bölgesel kalkınma üzerine yaptığı pozitif etkileri 

araştırarak söz konusu ajansın 2009 – 2016 yılları arası bütçe raporları ve faaliyet raporları ışığında 

bölgede gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmekte olduğu yatırım ve projeleri analiz edip bunların bölge 

kalkınması üzerindeki etkisini analiz ettik. Elde edilen sonuçlara göre Ajans performans yönünden 

projeleri destekleme konusunda istekli ve mali yönden uygun bir bütçe kullanımı sağlamıştır. 

Desteklenen projelerin yatırıma dönüşme performansı yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa, Diyarbakır. 

THE ROLE OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY ON DEVELOPMENT: 
KARACADAĞ DEVELOPMENT AGENCY SAMPLE 

Abstract 

The most prominent aim of all countries is economic growth and regional development.  It is 

necessary to use the resources and facilities of the countries in the most efficient way in order to 

achieve this goal. Economic and social activities, which are concentrated around a natural center, 

cause to emerge regional development differences. This is accomplished by providing an environment 

in which the regions outside the natural center are less developed. The development agencies are set 

up for develop a business alliance between the public sector, the private sector and non-governmental 

organizations and ensure the efficient and effective use of resources and to mobilize local potential.  
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In our work, we analyzed the investments and projects carried out in the region in the light of the 

agency's budget reports and activity reports for 2009-2016 and their effect on regional development, in 

order to investigate the positive effects of the Karacadag Development Agency on regional 

development. According to the results obtained, the Agency has been willing to support the projects in 

terms of performance and to use an appropriate budget in the financial direction. Supported projects 

have high deposit conversion performance. 

Keywords: Regional Development, Karacadag Development Agency, Şanliurfa, Diyarbakir. 
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TRA2 (KARS, ARDAHAN, AĞRI VE IĞDIR) BÖLGESİNDE İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 

Özlem EŞTÜRK 
Özet 

İstihdam ekonomik büyümenin en temel belirleyicilerindendir. İstihdamdaki artış, üretimi artıracak ve 

böylece ekonomik büyüme sağlanacaktır. Literatürde Türkiye'de istihdam yaratmayan bir büyümeye ilişkin 

çeşitli çalışmalar mevcuttur. Türkiye'de işgücüne katılım oranları AB ve OECD ülkelerine göre yaklaşık 

%20 daha azdır. AB ve OECD ülkelerinde işgücüne katılım oranları %71 düzeyinde iken Türkiye'de bu 

oran %51 düzeylerindedir. Kadınların işgücüne çok fazla dahil olmaması, vergi ve primlerin yüksek 

olması, yeni iş olanaklarının kısıtlı olması işgücüne katılımda gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmamıza yol 

açmıştır. Bunun yanı sıra, kayıt dışı istihdamın da çok etkisi vardır. Kalkınma sürecinde, hemen her ülkenin 

tüm bölgelerinde gelişme aynı anda yaşanmamaktadır. Yatırım alanlarının ve sektörlerin gelişmiş yerlerde 

yoğunlaşması günümüzde bölgeler arası hatta iller arası gelişmişlik farklarını ortaya çıkaran en temel 

sebeptir. Türkiye'deyatırımların batı bölgelerinde yoğunlaşması istihdam bakımından batı bölgelerini daha 

cazip hale getirmiştir. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan TRA2 bölgesi olarak adlandırılan ve 

Türkiye nüfusunun %8'ini oluşturan Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı illeri yatırımlar açısından batı bölgelerine 

göre çok daha zayıf olmasına rağmen 2013 TÜİK verilerine göre %54,4 olarak en yüksek istihdam oranına 

sahiptir. Bölgede işsizlik oranı Türkiye ortalamasının oldukça altında ve 2004 yılı itibariyle %1.8gibi çok 

düşük düzeylerde iken 2010yılında %10,3 düzeyine yükselmiştir. 2013 yılında ise %6.7 ye gerilemiştir. 

İşsizlik oranları Türkiye ortalamasının gerisinde olmasına rağmen son yıllarda bölgede işsizliğin arttığı 

görülmektedir. Bir ülkedeki istihdamın yapısı, ülkenin gelişmişlik durumunu göstermektedir. İstihdamdaki 

artış üretimi artırarak ekonomik büyümeyi sağlamaktadır. Nüfus artışı, krizler, sosyal ve siyasi olaylar, 

istihdam sağlayan yatırımların yetersizliği Türkiye ekonomisinin kırılgan bir yapıya sahip olması işsizliğin 

artmasına yol açmaktadır. TRA2 bölgesinde yetersiz yatırımlar, iklim ve doğa koşulları nedeniyle göçler 

artmakta ve GSMH'ya katkı bakımından ülkenin en geri bölgeleri arasında yer almaktadır. Bölge sahip 

olduğu doğal zenginlikleri, zengin kültürel mirası, ticaret, lojistik ve turizm alanları ile çok önemli bir 

potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin değerlendirilememesi yeni istihdam yaratmada bölgenin geride 

kalmasına yol açmıştır.  Çalışmada, TRA2 Bölgesinde iktisaden faal nüfusu oluşturan işgücü, istihdam ve 

işsizlik göstergelerinin 2004-2013 yılları itibariyle analizi yapılarak bölge bazında mevcut durum 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, TRA2 Bölgesinde işgücü ve istihdam yapısının 

mevcut durumu Türkiye'deki diğer bölgelerle karşılaştırarak neler yapılmasına dair çözüm önerileri 

sunmaktadır. Çalışmanın amacına ilişkin olarak Türkiye ve TRA2 Bölgesine ilişkin temel işgücü 

göstergeleri, istihdamın sektörel dağılımı ve işteki durumuna göre istihdam yapısı temelinde 2004-2013 

yıllarına ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. TRA2 Bölgesinde ve Türkiye'de işgücü ve istihdam 

durumunun çeşitli istatistiki tablo ve grafiklerle yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İstihdam, İşgücü, TRA2 Bölgesi, İşsizlik. 
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LABOR AND EMPLOYMENT IN THE REGION OF TRA2 (KARS, ARDAHAN, AĞRI, IĞDIR) 

Abstract 

Employment is the main determinant of economic growth. The increase in employment will increase 

production and thus provide economic growth. There are various studies in the literature about a growth 

that does not create employment in Turkey. Labor participation rates in Turkey are about 20% lower than 

in EU and OECD countries. Labor participation rates in the EU and OECD countries are 71% while this 

rate is 51% in Turkey. Low participation of women in the labor force, the high taxes and premiums, and the 

limited availability of new jobs have led to the lag behind the developed countries in the labor force 

participation. Besides that, unregistered employment is also very influential. In the development process, 

development does not occur at the same time for all regions of almost every country. Concentration of 

investment areas and sectors in developed places is the most fundamental reason that reveals the difference 

between the regions and even between the provinces. The concentration of investments in western regions 

of Turkey has made western provinces more attractive in terms of employment. Located in the 

Northeastern Anatolia Region, Kars, Ardahan, Iğdır and Ağrı, which is called as TRA2 region, constitute 

8% of Turkey's population, have the highest employment rate of 54.4% according to the 2013 Turkstat 

data, even though they are much weaker than western regions in terms of investments. While the 

unemployment rate in the region was well below the Turkey's average in 2004 from a very low level of 

1.8%, it rose to 10.3% in 2010 and decreased to 6.7%. in 2013. Although unemployment rates are below 

the Turkey's average, unemployment has increased in the region in recent years. The structure of 

employment in a country indicates the status of development of a country. The increase in employment 

leads to economic growth by increasing production. Population growth, crises, social and political events, 

inadequate investments that creates employment andfragile structure of Turkish economy.leads to an 

increase in unemployment. Due to insufficient investments, climate and natural conditions in the TRA2 

region, migration is increases and it is the less favoured region of the country in terms of contribution to 

GNP. The region has a very important potential with its natural riches, rich cultural heritage, trade, logistics 

and tourism areas. However, the inability to assess this potential has left the region behind in creating new 

jobs. 

In the study, it is aimed to evaluate the current situation in the TRA2 region by analyzing the labor force, 

employment and unemployment indicators which constitute the active population during the period of 

2004-2013. In addition to this, the TRA2 region offers a solution for what to do by comparing the current 

situation of the labor force and employment structure with the other regions in Turkey. Regarding the 

purpose of the study, the main labor force indicators for Turkey and TRA2 region, the sectoral distribution 

of employment and the employment status based on the position of the employer, were evaluated for the 

years 2004-2013. In TRA2 region and in Turkey, labor force and employment situation are interpreted with 

various statistical tables and graphs. 

Keywords: Employment, Labor Force, TRA2 Region, Unemployment. 
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KOBİLERİN FİNANSAL SORUNLARI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 

Oktay GÜVENER 

Abdulkadir BİLEN** 
Özet 

Ekonominin temelini oluşturan ve dünya’nın her ülkesinde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de son 

derece önemli bir konuma sahip olan KOBİ’ler, faaliyetlerini yürütürken birçok sorunla karşılaşırlar. 

Finansman, KOBİ’lerin karşılaştığı en önemli sorunların başında gelmektedir. Finansal sorunları 

kuruluş aşamasında başlamakta, ham madde temini ve üretimde de devam etmektedir. Bu 

çalışmamızda Diyarbakır İli örneğinde KOBİ’lerin finansal sorunlarının kaynakları, bu sorunları nasıl 

çözmeye çalıştıkları, kullandıkları finansman araçları ve diğer sorunları araştırılmıştır. Bu amaçla ilgili 

Diyarbakır ilinde rastgele seçilmiş yüz KOBİ ile anket yapılmıştır. Araştırmada başta finansman 

eksikliği olmak üzere birçok sorunları olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmada, Diyarbakır İli örneğinde KOBİ’lerin finansal sorunlarının kaynakları, bu sorunları nasıl 

çözmeye çalıştıkları, kullandıkları finansman araçları ve diğer sorunları araştırılmıştır. Çalışmada, nitel 

araştırma yöntemlerinden Anket tekniği kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kobi, Finansman, Finansal Sorun, Diyarbakır.  

FINANCIAL PROBLEMS OF SMES: DIYARBAKIR EXAMPLE 

Abstract 

SMEs which are the base of economy and have also an extremely important position in the economy 

of our country as in every country of the world, are faces many problems within a period of their 

operating time. Financing is one of the most important problems faced by SMEs. Starting from the 

financial standpoint, the raw material base and production are also continuing. In this study, in the 

case of Diyarbakır Province, sources of financial problems of SMEs, the means they tried to solve 

these problems, the financial means they used and other problems were investigated. For this purpose, 

randomly selected in the province of Diyarbakır   A survey was conducted with hundred SMEs.As a 

result of the study, they have not been sufficiently financing and have many problems particularly lack 

of financing. In this study, the sources of financial problems of SMEs in Diyarbakır Province, how 

they tried to solve these problems, the financial tools they used and other problems were investigated. 

In this study, the sources of financial problems of SMEs in Diyarbakır Province, how they tried to 

solve these problems, the financial tools they used and other problems were investigated. 

Questionnaire technique was used in the study. 

Anahtar Kelimeler: SME, Finance, Financial Problem, Diyarbakir.  
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TURİZM SEKTÖRÜNDE DUYGUSAL EMEK: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI 

Sadık SERÇEK 

Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK** 
Özet 

Duygusal emek kavramı, çalışanların iş hayatlarında kendilerinden beklenen duyguları göstermelerini 

ele almaktadır. Çalışmanın amacı, turizm sektöründe duygusal emeğe ilişkin yapılan tezlerin 

bulgularından yola çıkılarak meta-sentez yöntemi ile bir çıkarıma ulaşmaktır. Araştırmada, Yüksek 

Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinin veri tabanında yer alan turizm alanında duygusal emek ile 

ilgili yapılan 16 yüksek lisans ve doktora tezi ele alınmıştır. Çalışmaların her biri içerik analizine tabii 

tutularak çalışmaların teması, çalışmanın amacı, yöntemi, örneklemi ve elde edilen sonuçlar 

bağlamında incelenmiştir. Araştırmada, çalışmaların temaları incelendiğinde duygusal emeğin farklı 

konular ile ilişkisinin ele alındığını; özellikle duygusal emek ve tükenmişlik ilişkisi konusunda daha 

fazla çalışmanın olduğu, daha sonra ise duygusal emek ve iş-aile çatışmasının ele alındığı tespit 

edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; otelcilik sektöründe çalışanlar, yüksek oranda duygusal emek 

çabası içerisinde oldukları gözlemlenmiştir. Duygusal çelişki düzeyi arttıkça memnuniyet artmaktadır. 

Müşteri memnuniyetini artırmak için empatik davranan işgörenlerin hizmet kalitesi düzeyinin 

artırılmasında önemli rolü bulunmaktadır. Duygusal emek ve tükenmişlik arasındaki ilişki 

incelendiğinde yüzeysel davranış ile duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma arasında anlamlı ve 

pozitif yönlü ilişki olduğu görülmektedir. Araştırma kapsamında duygusal emek ile iş-aile çatışması 

arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bu sonuçlar ışığında duygusal emek düzeyi arttıkça işletmelere 

fayda sağlayacağı söylenebilir. Burada önemli olan işgörenlerin çalışma şartlarını iyileştirerek olumlu 

gerçek duygularını göstermelerini sağlamak olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, Meta-Sentez, Derin Duygu, Duygusal Çaba.  

EMOTIONAL LABOUR IN THE TOURISM SECTOR: A STUDY OF META-SYNTHESIS 

Abstract 

Emotional labour concept deals with the emotions that employees expect form their life.  The aim of 

the study is to reach an extraction by means of meta-synthesis method by finding out the findings of 

theses made about emotional labor in the tourism sector. In the research, 16 graduate and doctoral 

theses related to emotional labor in the field of tourism which is included in the database of Higher 

Education Council National Thesis Center were handled. Each of the studies is analyzed in terms of 

the content of the work, the purpose of the work, the method, the sample and the results obtained.  

When the themes of the studies were examined, it was determined that the relation between emotional  
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labor and different subjects was examined, especially there are more studies about motional labor and 

burnout relations and then the emotional labor and work-family conflict were examined. As a result of 

the research; Employees in the hospitality industry were observed to be involved in a high emotional 

labor effort. Employees who are empathetic to increase customer satisfaction play an important role in 

increasing the quality of service. When the relationship between emotional labor and burnout is 

examined, it is seen that there is a meaningful and positive relationship between superficial behavior 

and emotional burnout and indifference.  Within the scope of the research, a meaningful relationship 

was found between emotional labor and work-family conflict. It can be said that these results will be 

beneficial to businesses as the level of emotional labor increases. What is important here is to ensure 

that workplaces show positive real feelings by improving working conditions of the employees. 

Keywords: Emotional Labour, Meta-Synthesis, Profound Feelings, Emotional Effort. 
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KRUVAZİYER TURİST MOTİVASYONLARI: TÜRKİYE’Yİ ZİYARET EDEN 

KRUVAZİYER TURİSTLERE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME 

Aslı Özge ÖZGEN ÇİĞDEMLİ 

Özet 

Alternatif bir turizm türü olarak değerlendirilen kruvaziyer turizm sürekli gelişen bir endüstri olarak 

günümüzdeki yerini almıştır. Kruvaziyer turizmde en büyük yolcu hareketliliği Karayipler’den sonra 

Akdeniz bölgesinde gerçekleşmektedir. Akdeniz çanağında yer alan ve çok sayıda doğal limana sahip 

bir ülke olarak; Türkiye’de kruvaziyer turizmin geliştirilmesi ve Türkiye’nin kruvaziyer turizm 

pazarından elde edeceği payın artırılması için, kruvaziyer turizm pazarındaki turist profilinin 

tanımlanması gerekmektedir. Kruvaziyer turizm pazarının analizinin yapılması için öncelikle 

ziyaretçilerin hangi itici güçle (motivle) kruvaziyer tur satın aldığının belirlenmesi önem taşır. Bu 

amaçla mevcut çalışmada, Türkiye’yi ziyaret eden kruvaziyer turistlere yönelik anket tekniği 

uygulanmış olup,  kruvaziyer turist motivasyonları açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca, motivasyonun 

kruvaziyer turistlerin yaş, eğitim düzeyi, gelir, medeni durum gibi demografik değişkenler açısından 

farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Kruvaziyer Turizm, Seyahat Motivasyonları, Demografik Değişkenler. 

CRUISE TOURIST MOTIVATIONS:  
AN EVALUATION ON CRUISE TOURISTS VISITING TURKEY 

Abstract 

Cruise tourism which is considered as an alternative type of tourism is a developing industry steadily. 

The two biggest market of cruise tourism respectively Caribbeans and Mediterrannean in terms of 

passenger mobility. The tourist profiles in current situation of cruise market should be defined in a 

clear way in order to increase and develop the share of Turkey as a country located in Mediterranean 

region and having many natural harbours. Therefore, analyzing cruise tourism market is of crucial 

importance and together with necessity to explain the motivation of travelers in selecting and 

purchasing a cruise trip. In this context, this study will try to identify the motivations of cruise tourist. 

Moreover, this study aim to determine whether motivational factors of cruise tourist differ in terms of 

demographic variables such as age, education level, income and marital status. By using quantitative 

methods, surveys applied to cruise visitors to Turkey.  

Keywords: Tourism, Cruise Tourism, Travel Motivations, Demographic Variables.  
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KÜLTÜR TURİZMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: MARDİN ÖRNEĞİ 

Aysen ERCAN İŞTİN1 

Aslı Özge ÖZGEN ÇİĞDEMLİ** 

Özet  

Sanat, dil, tarih, din, mimari yapı, yaşam tarzı gibi etkenleri içine alan geniş bir kapsama sahip kültür, 

birçok ülke tanıma amacıyla insanları seyahat etmeye yönelten önemli bir destinasyon çekim gücüdür. 

Bu bağlamda, farklı milletlere ait olan kültürel değerleri yerinde görüp, tanıma fırsatı sağlayan kültür 

turizmi, kültürel mirasın korunmasında bir araç haline getirilerek sürdürülebilirlik ilke ve politikaları 

ile geliştirilirse, kültürel değerlerin küreselleşme karşısında yok olması engellenebilir. Aksi halde, 

yörelerin sahip olduğu kültürel varlıklar üzerinde olumsuz etkiler yaratarak kültürel varlıkların 

bozulmasına neden olabilir. Çalışmanın amacı Mardin İli’nin mevcut kültür turizmine yönelik 

ürünlerinin belirlenmesi ve sahip olduğu kültürel mirasın sürdürülebilir bir turizm gelişimi 

sağlayabilmesi için öneriler sunulmasıdır. Bu doğrultuda Mardin İli’nde turizm faaliyetleri içinde yer 

alan kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan katılımcılar ile 

yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılacak, elde edilen verilere içerik analizi uygulanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kültür Turizmi, Sürdürülebilirlik, Mardin. 

SUSTAINABILITY IN CULTURAL TOURISM: MARDIN SAMPLE 

Abstract  

Culture is a major destination attraction leading many people to travel for recognizing many countries. 

In this context, if cultural tourism is developed with sustainability principles and policies by becoming 

a tool for the protection of cultural heritage, the destruction of cultural values against globalization can 

be prevented. Otherwise, it can cause to deterioration of the cultural assets creating negative effects on 

them. The aim of study is determined to the products of cultural tourism in Mardin Province and 

offered to the suggestions for providing a sustainable tourism development of its cultural heritage. In 

this direction, a structured interview technique will be used and applied to content analysis for the 

abtained datas. 

Anahtar Kelimeler: Culture Tourism, Sustainability, Mardin. 
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TOPLU YEMEK HİZMETLERİNDE SERVİS ŞEKLİNİN ALGILANAN MEMNUNİYET 

DÜZEYİNE ETKİSİ 
Ahmet YARIŞ 

Şehmus AYKOL** 
Özet 

Toplu yemek hizmeti çok sayıda insanın faydalandığı bir sektör olması nedeniyle araştırması gereken 

bir alandır. Üniversiteler de toplu yemek hizmetinin en fazla olduğu kurumlardandır. Bu araştırmanın 

amacı üniversite yemekhanelerinde verilen toplu yemek hizmeti servis şeklinin ve personel unvanının 

algılanan memnuniyet düzeyindeki etkisini ölçmektir. Bu nedenle servis şekli ve unvan kontrol 

edildiğinde algılanan memnuniyet düzeyinin hangi faktörlerden etkilendiği ve ne düzeyde etkilendiği 

araştırılmıştır. Bunun için tabak servisi hizmeti ve self-servis hizmeti veren iki farklı üniversite 

yemekhanesinde anket yolu ile veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerden memnuniyet düzeyi alt 

faktörlere ayrılmış ve bu faktörler iki yönlü ANOVA analizi ile test edilmiştir. Toplu yemek 

hizmetlerinde algılanan memnuniyet düzeyinin tüm alt faktörlerde personelin hem aldığı servis şekli 

hem de unvanından anlamlı derece etkilendiği belirlenmiş ve bu farklılıkları azaltmak için bazı 

önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Toplu Yemek Hizmeti, Servis Şekli, Memnuniyet. 

THE EFFECT OF INSTITUTIONAL CATERING SERVICE: 
METHOD ON THE PERCEIVED LEVEL OF SATISFACTION 

Abstract 

Institutional catering is a sector where a large number of people work, and this sector is an important 

field to research. University is one of the institutions where institutional catering is provided at most. 

The purpose of this study is to measure the impact of both the catering service method and staff 

position on the perceived level of satisfaction. Therefore, factors and their level, which affect 

perceived level of satisfaction, were investigated on two groups. For the data, a survey was conducted 

in a table service and self-service cafeteria. After gathering data, the satisfaction level was divided into 

sub-factors and these factors were tested by two-way ANOVA. According to the findings all sub-

factors of the perceived level of satisfaction was significantly affected by both service method and 

staff position and in order to reduce these variations some suggestions have been made. 

Keywords: Institutional Catering, Service Method, Satisfaction. 
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THE IMPACTS OF LEVEL OF USING SOCIAL MEDIA ON RESTAURANT/CAFÉ 

CHOICE THROUGH SOCIAL MEDIA 
Şehmus AYKOL 

Ahmet YARIŞ ** 
Abstract 

The purpose of this study is to examine the impact of social media on consumers’ choice of restaurants 

and cafes through social media. Both primary and secondary data sources were used to answer 

research questions. Primary data principally obtained through the questionnaires while as secondary 

data sources, related past studies were utilized as theoretical background and literature review. An 

online questionnaire survey was conducted in February and March 2016.  An invitation message with 

the online questionnaire URL (link) was posted on a number of online people via social media tools 

such as Facebook, Twitter, and Forums. Researchers used the Multiple Linear Regression (MLR) 

approach for testing hypothesis. The analysis showed that three factors; Reliability, Searching for 

Product and Services, and Searching Information did significantly predict value of consumers’ choice 

of restaurant/café on social media while they are on a trip, and two factors; Reliability, and Searching 

for Product and Services did significantly predict value of consumers’ choice of restaurant/café on 

social media while they are in hometown. 

Keywords: Social Media, Restaurant, Café, Choice. 
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TÜRKİYE’DE E-VERGİLENDİRME SİSTEMİNİN VERGİ İDARESİ VE MÜKELLEFLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 
Osman GEYİK 

Derya GEYİK** 

Özet 

Teknolojinin etki alanının genişlemesiyle birlikte her alanda mecburi dönüşümler yaşanmaktadır. 

Devletler bu dönüşümlerde üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek ve meydana gelen 

teknolojik değişimleri takip edebilmek amacıyla çeşitli projeler geliştirmektedirler. Türkiye’ de Maliye 

Bakanlığı 1998 yılından itibaren vergilendirme, ödeme, tahsilât ve denetim gibi uygulamaların web 

tabanlı sistem yapısına geçirilmesi için çeşitli projeler başlatmıştır. Bu projelerle kamu hizmetlerinin 

etkin bir şekilde sunulması, kamu idarelerinin iş yükünün azaltılması ve maliyetlerinin en aza 

indirilmesi, vergi kayıp ve kaçakçılığının önlenmesi, denetim faaliyetlerinin hızlı bir şekilde 

yürütülmesi ve kamu gelirlerinin kısa sürede tahsil edilmesi hedeflenmiştir. Devlet tarafından 

uygulamaya geçirilen projelerle mükellefler üzerindeki iş yükü ve maliyetler minimiz edilerek 

mükelleflerin kamu hizmetlerine hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmeleri sağlanmış ve zaman 

kayıplarının önüne geçilmiştir. Bununla birlikte E-vergileme sistemleri; vergilendirmenin taraflarını 

oluşturan mükellef ve vergi idaresinin birçok maliyetinin azalmasına katkıda bulunmaktadır. Azalan 

maliyetler vergi mükelleflerinin vergiye uyum süreçlerini olumlu yönde etkileyerek, vergi 

yükümlülüklerini yerine getirmesini kolaylaştırmaktadır. Böylece vergiye uyum süreci kolaylaşan 

mükelleflerin vergi kaçırma ve vergiden kaçınma eğilimlerini azaltarak kamu gelirlerinde meydana 

gelebilecek kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada e-vergilendirme süreci; vergi 

idaresi ve mükellefler açısından değerlendirilerek vergiye uyum konusu çerçevesinde incelenmiştir. E- 

vergilendirme sisteminin olumlu ve olumsuz yönleri ele alınmıştır. 

Anahtar Sözcükler: E- Vergilendirme Sistemleri, Vergi Mükellefleri, Vergi Uyumu, Vergi İdaresi. 

INVESTIGATION ON THE TAX ADMINISTRATION AND TAXPAYERS (OBLIGATIONS) 
OF E-TAXATION SYSTEM IN TURKEY 

Abstract 

As the impact area of technology has expanded, compulsory transformations in every field are 

required. States are developing variety of projects to to fulfil their obligations and keep pace with 

technology.  In Turkey, since 1998, many projects have been initiated by Ministry of Finance to 

transform aplications like taxation, payment, collection and audit into a web-based system.  The main 

objective of these projects is to provide public services efficiently, reduce the workload of public  
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administrations and minimize their costs, prevent tax losses and smuggling, carry out audit activities 

quickly and collect public revenues in a short notice. Projects implemented by the state enable 

taxpayers to minimize the workloads and costs and access public services quickly and efficiently as 

well as prevent taxpayers from losing time by enhancing the speed of the workflow. Nevertheless, e-

taxation systems contribute to the reduction of numerous costs of taxpayers and tax administration 

who constitute the two sides of taxation. Reduced costs make it easier for taxpayers to fulfil their tax 

obligations by affecting taxpayer compliance processes in a positive way. Thus, it is aimed to prevent 

a priori looses in public revenues by reducing taxpayers tendencies of tax evasion and tax avoidance.  

In this study, e-taxation process was evaluated in terms of tax administration and taxpayers and 

examined within the framework of tax compliance. The positive and negative aspects of the E-taxation 

system are addressed. 

Keywords:  E-Taxation System, Taxpayers,  Tax Compliance, Tax Administration. 
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VARLIK FONLARININ YAPISI, İŞLEYİŞİ,  

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ 

Mustafa Can SAMIRKAŞ 

Yasemin EZİN** 
Özet 

Varlık fonları, klasik yatırım araçlarının dışında finansal araçlar ve gayrimenkul gibi nispeten riskli 

alanlara da yatırım yapabilme imkânına sahip olan, özellikle ülkeleri uluslararası konjonktürel 

dalgalanmalara karşı dirençli hale getirmek, ülke refahını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 

oluşturulan fonlardır. Devletin sahipliği ve yönetimi altında olan bu fonlar devlet kontrolünde 

olmasına rağmen resmi rezervlerden daha esnek hareket etme özelliğine sahiptir. Bu özelliğinden 

dolayı varlık fonları ekonominin çeşitlendirmesinde önemli bir alternatif olarak özellikle 2000’li 

yıllardan itibaren üzerinde tartışılan bir konu haline gelmiştir. 1950’lerden sonra ortaya 

çıkan,1990’lardan sonra ise sayıları ve yönettikleri varlıkların değeri hızla artan Ulusal Varlık 

Fonları40’tan fazla ülkede kurulmuş ve 2016 yılı itibariyle sayıları 80’e ulaşmıştır. Fon büyüklüğü 

yaklaşık 7,4 Trilyon Amerikan Dolarına ulaşan varlık fonları uluslararası finansal piyasaları 

etkileyecek boyutlara gelmiştir. Bu bağlamda devlet kontrolünde olan büyük miktarlardaki varlık 

fonları uluslararası politik iktisatta da yeni bir araç olarak önemli bir konu haline gelmiştir. Son 

yıllarda küresel anlamda gittikçe artan varlık fonu yatırımlarına Türkiye’de kayıtsız kalmamış ve 26 

Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak “Türkiye Varlık Fonu” kurulmuştur. Petrol ve 

doğal gaz gelirleri, ihracat fazlaları ve bütçe fazlalarına dayanmayan Türkiye Varlık fonunun şimdiden 

klasik varlık fonlarından farklı bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda 

çalışmada Varlık Fonlarının ekonomi için önemi ve Türkiye Varlık Fonu’nun yapısı işleyişi ve 

Türkiye Ekonomisine beklenen katkıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Varlık Fonu, Türkiye, Türkiye Varlık Fonu. 

THE STRUCTURE AND FUNCTION OF WEALTH FUNDS AND THE POSITION OF 
WEALTH FUNDS ON WORLD AND TURKEY’S ECONOMY 

Abstract 

Wealth Funds are especially created to make countries to resistant to international conjuncture 

fluctuations and transfer the country’s prosperity to the future generations. These funds have 

opportunity to invest relativly risky assets differ from classical investement instrumments such as 

financial instruments and real estate. These funds, which are under state ownership and management,  
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have the ability to act more flexibly than official reserves. Because of this feature, wealth funds have 

become an important issue for diversification of the economy, especially since 2000s. 

The National Wealth Funds emerged after the 1950s, their numbers and the assets which they manage 

are increasing rapidly after 1990s. They have been established in more than 40 countries and the 

wealth funds number reached 80 in 2016. The wealth funds, which assets reached about 7,4 trillion 

USD, have come to the fore to affect international financial markets. In this context, this large 

amounts of wealth funds which under the goverment control, are become an important issue for 

political economy as a new tool. Turkey also was not indifferent to the wealth funds investments 

which is graduall yincriesing in global scale and “Turkiye Wealth Fund” was established by publish in 

the official gazette in 08/26/2016. It is possibleto say that the Turkiye Wealth Fund, which is not based 

on oil and natural gas revenues, exports urpluses and budget surpluses, already has a different 

structure from the classical wealth funds. In this context, it has been tried to put forward th 

econtribution of the Wealth Funds to th eeconomy and the structure of the Turkiye Wealth Fund and 

the expected contributions to the Turkish Economy. 

Keywords: Wealth Fund, Turkey, Turkish Wealth Fund. 
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YEREL YÖNETİMLERDE KENTLİLİK BİLİNCİ İLE VERGİ BİLİNCİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİ: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama 

Yavuz ACUNGİL 

Doğan BOZDOĞAN** 

Ümit ŞİMŞEK*** 
Özet 

Ülkemizde 1950’li yıllarda gelişen kentleşme olgusu 1990’lı yıllardan sonra ivme kazanmış ve 

günümüzde % 92.3 gibi yüksek oranlara ulaşmıştır. Hızla gelişen kentleşme olgusuna ülkemizdeki 

kentler aynı hızda uyum sağlayamamış bu durum kentlerde birçok sorunun ortaya çıkmasına yol 

açmıştır. Bu şartlarda yerel yönetimlerin kente yapacağı hizmetler kentlerde yaşanan sorunların 

çözümü konusunda önemli bir etken olmuştur. Yerel yönetimler ise gerek merkezi yönetimden aldığı 

gelirlerle gerekse de yerel bazlı vergilerle bu hizmetleri sunmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda yerel 

halkın ödeyeceği yerel bazlı vergiler direkt olarak yerel halka hizmet olarak döneceği için çok daha 

önemli hale gelmektedir.  

Kentsel sorunların varlığını tümden ve kısa zamanda ortadan kaldırmak zordur. Ancak sorunları en aza 

indirmek mümkündür. Bu da kentte yaşayan bireylerin duyarlılıklarına bağlıdır. Kendini bulunduğu 

kente kendini ait hisseden, kenti sahiplenme duygusu gelişmiş ve kent sorunlarına kayıtsız kalmayan 

kısacası kentlilik bilinci gelişmiş ve kentin gerektirdiği davranış biçimlerini benimsemiş bireylerden 

beklenen de yerel yönetimlerin gelir kaynaklarına katkı sağlaması ve sorumluluktan kaçmamasıdır. 

Vergi kaçırma gibi vergi ahlakına aykırı eylemlerde bulunan bireylerde kentlilik bilincinin de çok 

gelişmediği düşünülebilmektedir. Bu kapsamda, gelişmekte olan bir ülke konumunda bulunan 

Türkiye’de, faal, eğitimli genç nüfusun kentlilik bilinci ile vergi bilincine yönelik bakış açılarının 

tespit edilmesi önemlidir. Zira söz konusu bu genç nüfus geleceğin potansiyel kentli halkı ve vergi 

mükellefidir.  

Bu doğrultuda, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin kentlilik bilinci ile vergi bilinci 

arasındaki ilişkiye bakış açılarının ölçülmesine yönelik anket çalışması yapılacaktır. Çıkacak sonuçlara 

göre bazı değerlendirmeler yapılacak ve bir takım önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kentlilik Bilinci, Vergi Bilinci, Yerel Yönetimler. 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE URBANITY AWARENESS AND TAX AWARENESS IN 

LOCAL GOVERNMENTS: An Practice for Students of Gaziosmanpaşa University 

Abstract 

Urbanization, which developed in the 1950s in our country, gained momentum after the 1990s and has 

now reached a high rate of 92.3%. The cities in our country were unable to adapt at the same pace to 

the rapidly developing urbanization situation, which caused many problems to arise in the cities. In 

these circumstances, the services that local governments will make to the city have been an important 

factor in the solution of the problems in cities. Local governments, on the other hand, are trying to 

provide these services either within come from the central government or with local taxation. In this 

context, the local-based tax that local people will pay for is becoming more important as it will 

directly return to the local public service. 

It is difficult to remove the existence of urban problems altogether and in a short time. However, it is 

possible to minimize the problems. This depends on the sensitivities of the individuals living in the 

city. In short, citizens who feel self-own, have a sense of ownership of the city, do not remainin 

different to urban problems, urbanism is developed and the individuals who have adopted the 

behaviors required by the city are expected to contribute to the income sources of local administrations 

and not escape from responsibility. It may be thought that the urbanization consciousness does not 

develop very much in the individuals who are against the tax morality such as tax evasion. In this 

context, it is important to determine the perspectives of the active, educated young population towards 

urban awareness and tax consciousness in Turkey, which is a developing country. Because this young 

population is the potential citizen of the future and the tax payer.  

In this direction, a questionnaire survey will be conducted to measure the views of the students of 

Tokat Gaziosmanpaşa University regarding the relationship between urbanism consciousness and tax 

consciousness. Depending on the out come, some evaluations will be made and a number of 

suggestions will be made. 

Keywords: Urban Awareness, Tax Awareness, Local Governments. 
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TÜRKİYE’DE GÜÇ MESAFESİNİN HESAP VEREBİLİRLİK ÜZERİNE ETKİSİ 

Habip DEMİRHAN 

Özet 

Yeni Kamu Yönetimi anlayışı ve iyi yönetişim uygulamalarının kamu kesimine uygulanabilirliği 

çerçevesinde hesap verebilirliğin önemi artmıştır.  Hesap verebilirlik, gelişmiş ülkelerde içsel bir 

motivasyonla ortaya çıkarken, gelişmekte olan ülkelerde genel itibariyle uluslar arası kuruluşlardan 

gelen reform direktifleri çerçevesinde şekillenmektedir. Hesap verebilirlik mekanizması üzerinde 

kültürün önemli bir etkisi mevcuttur.   

Çalışmanın ana amacı, Türkiye’de güç mesafesi boyutunun hesap verebilirlik üzerindeki etkileri 

irdelemektir. Çalışmada model olarak Hofstede’nin kültürel boyutlardan teorisinden yararlanılmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre, uluslararası kuruluşlar tarafından önerilen reform paketleri çerçevesinde 

şekillendirilen bir hesap verebilirlik mekanizması ile Türkiye’deki güç mesafesi boyutu arasında 

negatif bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Bir başka ifade ile Türk kültüründeki güç mesafesinin böylesi 

bir hesap verebilirlik mekanizmasını desteklemediği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  İyi Yönetişim, Hesap Verebilirlik, Kültür. 

THE EFFECT OF POWER DISTANCE ON ACCOUNTABILITY IN TURKEY 

Abstract 

The importance of accountability has increased within the framework of applicability of New Public 

Management approach and good governance practices to the public sector. While accountability 

emerges with intrinsic motivation in developed countries, it generally takes place in the developing 

countries within the framework of reform directives of international organizations. The culture has an 

important affect on accountability mechanism.  

The main purpose of the study is to examine the effects of power distance dimension in Turkey on 

accountability. Hofstede’s cultural dimension theory was used as model in the study. According to the 

results it is determined that there is a negative relation between the accountability mechanism shaped 

by the reform packages proposed by the international organizations and the power distance dimension 

in Turkey. In other words, it has been concluded that the power distance in Turkish culture does not 

support such an accountability mechanism.   

Keywords: Good Governance, Accountability, Culture. 
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DİYARBAKIR ÖRNEĞİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GÜNDELİK HAYAT 

Serdar ŞENGÜL 
Özet 

Diyarbakır kenti 2000’li yılların başından itibaren hızlı ve öncekilerden farklı bir kentleşme evresine 

girmiş bulunmaktadır. Güvenlikli siteleri, “mega” alışveriş merkezleri, geniş bulvarları ve bulvarlar 

boyunca dizili kafe ve eğlence merkezleriyle yeni inşa edilen yerleşim alanları kentin geleneksel konut 

ve mimari yapısından radikal bir farklılaşmaya işaret etmektedir. Bu sunum Diyarbakır’da son yirmi 

yılda kentsel alanda meydana gelen söz konusu dönüşümleri gündelik hayat sosyolojisinin sağladığı 

kuramsal ve kavramsal çerçeveler ışığında analiz etmeyi amaçlamaktadır. Kentsel dönüşümün, “yaşam 

biçimleri”, “inanma tarzları”, gündelik hayatta takınılan “üsluplar”, zamansallık yapılarını belirleyen 

hayat “ritimler”i ve“tüketim alışkanlıkları”nda meydana getirdiği değişiklikler sunumda merkeze 

alınacak temel analiz çerçevelerini oluşturmaktadır. Sunum böylesi bir bağlamda, Diyarbakır’ı ve kent 

insanını anlamak üzere geliştirilmiş tarih dışı, soyut açıklama şemalarının yerine gündelik hayat 

deneyimlerine yoğunlaşarak modern hayatın Diyarbakır ölçeğinde üretilme ve tüketilme biçimlerine 

dair saha çalışmalarından da yararlanan bir resim sunmayı amaçlamaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Gündelik hayat, Kentsel Dönüşüm, Yaşam Biçimleri.  

URBAN TRANSFORMATION AND DAILY LIFE IN CASE OF DIYARBAKIR 

Abstract 

Since the early 2000s, the city of Diyarbakır has entered a newphase of urbanization, which is more 

rapid and different than the previous ones. The newly constructed settlement areas with gated 

communities, "mega" malls, wide boulevards, cafes and entertainment centers line up along the 

boulevards point to a radical differentiation from the traditional residential and architectural structure 

of the city. This presentation aims to analyze the transformations in Diyarbakir over the past two 

decades that have taken place in the urban area in the light of theoretical and conceptual frameworks 

provided by the sociology of everyday life. The changes that urban transformation have generated in 

"forms of life", "forms of belief", "modes" in everyday life, life "rhythms" that determine structures of 

temporality, and "consumption habits" constitute the basic analysis frameworks to be followed in 

presentation. In this context, instead of using a-historical and abstract explanation schemes developed 

to understand the people and the city of Diyarbakir, this presentation aims to present a picture on the 

way of production and consumption of modern life in the city by focusing on daily life experience 

with reference to field works.  

Keywords: Everyday Life, Urban Transformation, Life Styles. 
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BİR SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİM GÖSTERGESİ OLARAK ÖZEL EĞİTİM TALEBİ: 

DİYARBAKIR’DA ORTA SINIFLAŞMA VE ÖZEL OKULLAŞMA İLİŞKİSİ ÖRNEĞİ 

Vedat KOÇAL 
Özet 

Küreselleşme süreci, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yapısal değişim ve dönüşümler 

üretmekte, bu yolla, Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısını yeniden biçimlendirmektedir. Bu etkiler, 

ulusal, bölgesel ve yerel ölçeklerde gözlenebilmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi de bu değişim 

sürecinin etkilerinin gözlendiği alanlardan biridir. 1991’de I. Körfez Savaşı sonucunda 36. paralel 

kuzeyindeki bölgenin Birleşmiş Milletler kararı ile Irak merkezî yönetimine yasaklanması, Kuzey 

Irak’ta devlet denetiminden yoksun bir ekonomik pazar ve zamanla onun üstünde varlık kazanan bir 

siyasal yönetim meydana getirmiştir. Bu ekonomik pazar, sınır ticareti ile gelişen dolaşım ağlarıyla, 

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geniş ölçekli bir girişimcilik atılımının ve sermaye 

birikiminin kaynağını oluşturmuştur. Kuzey Irak bölgesi ile doğrudan ticarî ilişkiler kurulmasından bu 

yana, başta ithalat ve ihracat olmak üzere, bölgesel-yerel ekonomik verilerde çarpıcı bir dönüşüm 

eğilimi söz konusudur. Bu bağlamda, üretim biçiminin geleneksel tarımdan ticarete dönüşümü, göç ve 

kentleşme başta olmak üzere, toplumsal değişmenin de ekonomik temelini oluşturmaktadır. Bu 

dönüşüm, özellikle kentleşme, giderek metropolleşme süreçlerinde ve unsurlarında 

gözlenebilmektedir. Diyarbakır şehir merkezi, bu bölgesel dönüşümün en belirgin biçimde 

gerçekleştiği merkezlerden biri, hatta ilkidir.  

Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve onun bir örneklem alanı olarak Diyarbakır şehir 

merkezinde gerçekleşmekte olan ekonomik dönüşüm, dikkat çekici bir gözlem alanı olarak özel eğitim 

kurumlarının artış eğilimi üzerinde ele alınmaktadır. Diyarbakır’da, birkaç yıllık yakın geçmişte 

kurulmuş ve 2017 yılında hizmet vermeye başlayacak olan özel eğitim kurumlarının, ağırlıkla ülkenin 

görece gelişmiş batı yarısında ve özellikle büyük metropollerde kurulu olan, Doğa, Bahçeşehir, Ted, 

Bilfen, Maya, İngiliz Kültür Derneği, Harvard kolejleri gibi, sektörel marka zincirlerinin temsilcisi 

oldukları gözlenmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın konu tercihini belirleyen temel etken, kolejler 

dışında özel dil kurslarının çarpıcı çoğalışıyla da doğrulanan biçimde, özel öğrenim talebinin özellikle 

yabancı dil eğitimi ile ilgili oluşu itibarıyla, bölgenin yerel tarihine özgü resmî dil-Ana dil 

tartışmalarının geleneksel çerçevesi dışına çıkan yabancı dil öğrenimi talebinin, yerelin ve giderek 

bölgenin küreselleşme süreçlerine eklemlenmesini ve bu kapsamda küreselleşmenin bölge üzerindeki 

etkisini ve örnekleyen gözlem alanlarından biri oluşudur. Diğer yandan, özel öğrenim kurumlarına 

kayıtlı öğrencilerle birlikte, kayıt sınavlarına başvurdukları halde kontenjan dışı kalan adayların 

sayıları da dikkate alındığında, hane gelirinden özel öğrenime ayrılan payın toplumsal ölçekteki  
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karşılığı, önemli bir parasal birikimi işaret etmektedir. Yıllık ortalama hane geliri rakamları ile özel 

öğrenim ücretleri arasındaki bir karşılaştırma, bu konudaki tasarruf eğilimini ve büyüklüğünü 

verilendirmektedir. Bu da, bölgeye özgülenen az-gelişmişlik, geri bırakılmışlık, kitlesel yoksulluk gibi 

gelenekleşmiş, yerleşik kalıpların ötesinde yeni bir durum olarak yerel kapitalistleşme dönüşümünü 

örnekleyen belirteçlerden biri olmaktadır. Ayrıca, yerel iş çevrelerinin önemli ölçüde profesyonellik ve 

geleneksel inşaat işlerine oranla çok daha karmaşık yatırım süreçleri ve yönetim işlevleri gerektiren 

özel öğretim sektörüne yatırım yapma tercihindeki yaygınlaşma da, sermaye birikim düzeyinin ulaştığı 

aşamayı  göstermektedir. 

Sonuçta, bu çalışma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde küreselleşme sürecinde yaşanan sosyo-

ekonomik dönüşümü, Politik Ekonomi yönteminin kuramsal ışığı altında ve özel öğretim 

ekonomisinin verileri örneğinde incelemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kapitalistleşme, 
Diyarbakır, Özel Öğretim sektörü.  

PRIVATE EDUCATION INTERFERENCE AS A SOCIO-ECONOMIC CHANGE 
INDICATIVE: THE CASE OF RELATIONSHIP BETWEEN MIDDLE CLASSIFICATION 

AND PRIVATE SCHOOLING IN DIYARBAKIR 

Abstract 

The globalization process, like all over the world, produces structural changes and transformations in 

Turkey as well, thus reforming the socio-economic structure of Turkey. These effects can be observed 

on national, regional and local scales. The Southeastern Anatolia region is one of the areas where the 

effects of this change process are observed. As a result of the First Gulf War in 1991, the prohibition 

of the northern territory of 36th parallel to central regime of Iraq with the United Nations decision, 

brought an economic market in Northern Iraq based on lacking of state control and a political 

administration that gained its presence by the time. This economic market has created a large-scale 

entrepreneurial breakthrough and a source of capital accumulation in Turkey's Southeast Anatolia 

Region through circulation networks developing by cross-border trade. Since the establishment of 

direct commercial relations with the northern Iraqi region, there has been a striking transformation 

trend in regional-local economic data, especially on imports and exports. In this context, the 

transformation of the mode of production from traditional agriculture to trade constitutes the economic 

basis of social change, especially migration and urbanization. This transformation, especially 

urbanization, can be observed in the process and elements of metropolitanization. Diyarbakir city 

center is one of the centers where this regional transformation is most prominent, even the first. 

In this study, the economic transformation taking place in the Southeastern Anatolian Region and 

downtown area of Diyarbakir as a sampling area, is considered on the increasing tendency of private 

education institutions, as a remarkable field of observation. It is observed that, private education  
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institutions established in Diyarbakir in recent years, and also which will start to serve in 2017, are 

representatives of sectoral brand chains such as Doğa, Bahceşehir, Ted, Bilfen, Maya, College of 

British Cultural Association, and Harvard colleges, which are predominantly established in the 

relatively developed western half of the country and especially in large metropolises. In this context, 

the main determinant of the subject choice of the study is, becoming of the foreign language learning 

demands, also confirmed by the dramatic increase in private language courses excluding colleges, and 

which is overflowing outside the traditional frame of the official and native language debates specific 

to local history of the region, as a one of the areas of observation that exemplify the impacts of 

globalization on the region, and in this context, the influence of globalization on the local and 

increasingly the region. On the other hand, when the number of candidates who are not quoted if they 

apply for registration exams considered together students enrolled in private education institutions, the 

reflection of the part of household income seperated for private education on the social measure, 

indicates an important monetary accumulation. A comparison between annual average household 

income figures and private tuition fees gives the saving trend and size in this area. So, this is becoming 

one of the markers that exemplifies the local capitalist transformation as a new situation, beyond the 

traditionalized patterns such as underdevelopment, backwardness, and mass poverty, which are 

assigned to the region. In addition, the prevalence of preferences of the local business community, to 

investment in the private education sector, which requires considerable professionalism and much 

more complex investment processes and management functions compared to traditional construction 

works, is also indicative of the stage of capital accumulation. 

In conclusion, this study aims to examine the socio-economic transformation of the Southeastern 

Anatolia Region in the process of globalization, under the theoretical light of the Political Economy 

method and in the case of the datas of the private education economy. 

Keywords: Globalization, Turkey, Southeast Anatolia Region, Capitalization, Diyarbakir, Private 
Education sector. 
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE EKONOMİK DEĞİŞİMİN MEKÂNSAL GÖRÜNÜMÜ 
OLARAK TİCARET MERKEZLERİ: ‘Han’lardan ‘AVM’ler Kentine Diyarbakır Örneği 

    Murat YAMAN 

         Hakan GÜZELSOY 
Özet 

Üretim fazlası ve tüketim talebi, ticaretin oluşmasına ve tarihsel süreçlerde gelişmesine neden 

olmuştur. İlk zamanlarda insanlar ürettiklerini değiş-tokuş yani takas usulüyle, şehir meydanlarında 

satmakta iken daha sonraları değerli madenlerin para olarak kullanılması, ticaretin işleyişi değişmiştir. 

Böylece üretim sahaları ile tüketim sahaları arasındaki ticari ilişkiler ticaret yollarını meydana 

getirmiştir. Ticaret yollarının geçtiği coğrafyalar üzerinde kervanların taşıdığı malların alınıp satıldığı 

yeni pazarlar oluşmuştur ve bu bölgelerin ekonomik açıdan önemi artmıştır. Tarihsel kara ticaret 

yolları üzerinde gerçekleşen kervan ekonomisi, coğrafi keşiflere kadar, tarım dışında, belirleyici 

önemde ikincil geçim kaynağı olmuştur. Kervan ticaretinin geçiş yollarında yer alan şehirlerin; 

mimari, ekonomik, stratejik açıdan kısacası birçok yönden önemi yüksek olmuştur. Çalışma örneği 

olan Diyarbakır ilinin önemi ve seçilmesi, uzun yıllar boyunca devam eden kara ticaretinin geçiş 

güzergâhı olmasıdır. Ayrıca üretim ve tüketim alanlarının bir arada bulunmasından ötürü büyük bir 

kervansaray kenti olarak adlandırılmıştır. Tarih araştırmaların da ‘Dut Diyarı’ olarak nitelendirilen 

Diyarbakır’da, üretilen ipek ürünlerinin kervan ticaretinin yapıldığı ve bunların Pazarlarda/Hanlarda 

alınıp satıldığı söylenilmiştir.    

Bu çalışmada, küreselleşmenin ekonomik görünümünün yansımasının tezahürü AVM’ler ele alınarak, 

Diyarbakır il örneği seçilmiştir. Kent merkezinde son yıllarda gerçekleşen sosyo-ekonomik değişim 

süreci, Türkiye’nin Osmanlı modernleşmesinden günümüze devam eden ekonomi politik gelişimi 

ışığında ticaret hanlarından AVM’lere geçişin olumlu/olumsuz yönleri, etkileri derinlemesine analiz 

edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Değişme, Küreselleşme, Diyarbakır, Hanlar, Alışveriş Merkezleri. 

TRADE CENTERS AS THE SPATIAL REFLECTION OF ECONOMIC CHANGE  
IN THE PROCESS OF GLOBALISATION:  

The Case of Diyarbakir From ‘Inns’ to a City of Shopping Malls  

Abstract 

Product surplus and demand to consume led to trade in the course of history. In ancient times people 

used to sell their products by the means of exchanging in city squares, however it was changed later by  
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the introduction of metal coins and the function of trade transformed. Accordingly, commercial 

relations occurred between production areas and consumption fields resulted in commercial roads. 

Regions crossed by commercial roads gained a special economic importance and new markets on were 

created around inns where goods and services were sold and bought.  Inn economy which was realized 

on historical/territorial commercial roads remained to be the second most significant source of getting-

by except agriculture until overseas explorations. Cities on the transit roads of inn commerce gained a 

crucial role in terms of architecture, economy and strategy etc. It is the reason to choose Diyarbakir as 

the case that it was for a long time on the transit road of in commerce through land transportation. 

Besides, it was recognised as a caravanserai city due tothe combination of product and consumption 

areas it possessed. Known as “Mulberry Land” in historical studies, it is said that Diyarbakir was the 

place where silk trade was made on markets and inn trade centres. 

In this study, shopping malls as the reflection of economic change in the process of globalisation are 

examined through the case of Diyarbakir. The positive/negative effects of economic developments in 

the city centre, from the Ottoman modernisation up to date, on the transition from inns to shopping 

malls are analysed in detail from a political-economic standpoint. 

Keywords: Economic Change, Globalisation, Diyarbakir, Inns, Shopping Malls. 
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TOPLUMSAL MEKÂNIN ÜRETİMİNİN SOSYOLOJİK DEKONSTRÜKSİYONU: 
DİYARBAKIR MERKEZ CAMİLERİ ÖRNEĞİ 

Faruk EVRENK 
Özet 

Toplumsal bir kategori olarak “mekân” ve onun içinde ve etrafında biçimlenen dini-toplumsal 

gündelik hayat pratikleri, belirli bir toplumsal bilincin ifadesidir. Mekân, üretilmesine belirli 

bir zihniyetin yön verdiği ve yeniden yeniye üretilen bir kategoridir. Bu bakımdan  “mekan” 

nötr bir kavram değildir. Mekânın cinsiyeti, tarihi ya da yaşı ve sağlığı söz konusudur. Bütün 

bu unsurlar, mekânın düzenlenişinde gizil bazen de açık bir biçimde kendisini dayatır. 

Bu çalışma, mekânın üretilmesinin sosyolojik dekonstrüksiyonunu (yapı-bozum),  Diyarbakır 

merkezinde yer alan cami örneklerimi üzerinden yapmaya çalışacaktır. 

Çalışmanın tezi ise, Diyarbakır camilerinin mimari yapılanmalarında, daha çok, cinsiyet 

açısından erkek, sağlık açısından herhangi bir fiziki engeli bulunmayan, yaş açısından 

özellikle genç ve orta yaş kişilere öncelik tanındığıdır. 

 Kamusal dini hayatın merkezi camilerdir. Yapılan gözlem ve araştırmalar sonucunda kadın, 

engelli ve çocukların dini hayatın bu merkezlerinin dışına itildiği bir cami mimarisinin 

varlığından söz edilebilir. Bu durum ise, demokratik ve çoğulcu bir toplum anlayışı ile hiçbir 

surette bağdaşmayan, fırsat eşitliği açısından her kesim ve cinsten bireyin dini hayatını 

yaşamasına engel olan bir tespit olarak ortada durmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Mekân, Sosyolojik Dekonstrüksiyon, Cami, Diyarbakır. 

THE SOCIOLOGICAL DECONSTRUCTION OF THE PRODUCTION OF SOCIAL 
PLACE: THE CASE OF DIYARBAKIR MOSQUES  

Abstract 

The place, as a social category, and the social-religious daily life practises that have been 

formed inside and outside it is a expression of a certain social consciousness. The place is a 

category that has been directed and re-created by a specific mind. So it is not a neutral 

concept. It has been said that there is a gender, history or age and healty situation of place. All 

of this elements, allusively or obviously, have an strong impact on the design of the place.  

In this study, the sociological deconstruction of the production of place of mosques that have 

been in Diyarbakır will has been analyzed.  
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The thesis of the study is that in the building of Diyarbakır mosques there is a more priority of 

men, non-disabled people and young and middle age person.  

Mosques are the center of public religious life. At the end of observations and researchs that, 

it has been argued that there is a exclusion of women, disabled people and children from this 

public religious life centers. That situation is a detection that can not and never comply with  a 

democratic and plural  understanding of society; and in terms of equal oppurtunity, that is a 

barrier for some people to perform their religious practices.  

The place,  as a social category, and the social-religious daily life practises that has been 

formed inside and outside it is a expression of a certain social consciousness. The place is a 

category has been directed and re-created by a specific mind.  So it is not a neutral concept. It 

has been said that there is a gender, history or age and healty situation of place. All of this 

element, allusively of obviously, have an strong impact on the design of the place.  

In this study, the sociological deconstruction of the production of place of mosques that has 

been in Diyarbakır will has been done. The thesis of the study is that in the building of 

Diyarbakır mosques there is more priority of men, non-disabled people and young and middle 

age person.  

Mosques are the center of public religious life. At the end of observations and researchs it has 

been argued that there is a exclusion of women, disabled people and children from this public 

religious life centers. That situation is a detection that can not and never comply with a 

democratic and plural understanding of society; and in terms of equal oppurtunity, that is a 

barrier for some people to perform their religious practices.  

Keywords: Place, Sociological Deconstruction, Mosque and Diyarbakır.  
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NOMOKRATİK DEMOKRASİYE DOĞRU:  
ÇOĞUNLUKÇU VE ÇOĞULCU DEMOKRASİ GİRDABINDAN  ÇIKIŞ 

Ahmet İNAN 
Özet 

Onca farklı yorumlarına ve muğlaklığına rağmen  demokrasi dediğimizde, -en azından Rousseu’dan 

bu yana- halk egemenliğinin kast edildiği, sarahatle açıktır. Halk egemenliği kavrayışına gelene kadar, 

insanlığın bir bütün olarak hangi merhalelerden geçtiğine kuşbakışı bakmak, tebliğimizin daha iyi 

anlaşılmasına katkı sunacaktır. Avcılık toplayıcılıktan sonra, giderek tarıma dayalı yerleşik yaşam 

tarzına geçen insanların oluşturdukları site devletlerdeki yöneticiler, siyasi erklerini tanrısallıkla 

irtibatlandırarak meşrulaştırıyorlardı. Neolitik çağda zuhur eden Tanrı-Krallık sistemlerinin özü, 

Kralların İlahi Hakkı (Divine Rigts of Kings) kavrayışına dayanmaktaydı. Tanrı Krallığın ilk 

çağlardaki en tipik bir örneğine Kur’an’ın Bakara suresinin 258. ayetinde rastlanır. Bu ayette İbrahim 

Peygamber (as)  ile dönemin Tanrı Kralı arasında geçen muhaverede, anılan Tanrı Kralın, kendisini 

yüce Allah ile eş tutarak, istediğini öldürme, istediğini diriltmeye kadir olduğunu, iddia eder.  Bu 

bağlamda mezopotamya  kültür ortamında gelişen ve Alferd Weber’e göre insanlığın beşiği olan 

“vahiy geleneği”nin ana karakteri, Tanrı Krallık sistemlerini red etmesidir. Zira vahiy geleneği, 

Allah’a hiçbir kişi ya da şeyin şirk koşulmaması esası üzere kuruludur. Bu bakımdan Sümer’in Tanrı 

Krallık sistemine karşı İbrahim (as)’ın verdiği mücadele, Sümer’den Eski Mısır’a  geçen Tanrı Krallık 

sistemine karşı Musa (as)’ın verdiği mücadele ve nihayet İsa (as)’ın   “Tanrının hakkını Tanrıya, 

Sezarın hakkını da Sezara verin” (Bkz: Matta İncili) diyerek Roma’lıların Tanrı olarak kabul ettikleri  

Sezar’ın Tanrı olamayacağını ilan ederek yürüttüğü mücadale ve karşılaştığı mezalimler, günümüz 

demokrasisine ulaşma istikametinde atılan fevkalade belirleyici öncü  adımlardandır. Ne var ki euru-

santrist anlayış, vahyin demokrasiye olan bu katkısını hala görmezden gelmektedir. Ortaçağ’da din 

adına kurulan devletlerde, ilk çağlardaki kadar yalın değil ise de, örtük şekillerde  Tanrı Krallık sistemi 

kendisini korumuş; siyasi erk, bir şeklide yine tanrısallıkla ilişkilendirilmiş,  bu dönemin ana 

karakterini  Bizantist model oluşturmuştur. Modernizm sürecinde, Tanrı-İnsan-Evren dengesinde, 

insan lehine ve geriye kalan diğer iki unsur aleyhine olmak üzere vaki olan bozulma sonucunda bu 

defa birey olarak insan, hümanizm adı altında  neredeyse tanrılaştırıldı. Sosyolojizm , akkültürasyon, 

faşizm  bu dönemin çıkmazlarından sadece bir kaçıdır. Hobbes, (ö: 1679) ilk çağların  Tanrı Kralları 

yerine Leviathan’ı yerleştirerek çözüm ararken; Rousseau, (ö: 1778) mutlak çoğunluğa dayalı 

demokrasiyi  geliştirerek çözüm aradı.  Hegel ise, (ö:1831) devleti, tanrının kristalize olmuş iradesi 

sayarak işin içinden çıkmaya çabaladı. Bu dönenim çoğunluğa dayalı mutlak demokrasi anlayışı 

(democratie absolue), çoğunluğun kararını mutlak sayıyor, azınlığa ise  neredeyse yok sayıyordu. 
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Postmodern evrede öne çıkan çoğulcu demokrasi anlayışı ise, çoğunluğun mutlak hakimiyetini red 

ederek,  azınlıkların kültürel ve siyasal haklarının olmasını  ve onlara çoğunluk olma hakkı 

verilmesini, savundu.  Bu durum ise, giderek daha bir karmaşa ve keşmekeşlik üretti.   Ülkemizde, 

1961 anayasası çoğulcu demokrasi anlayışına göre dizayn edilirken, Cumhuriyetten bu yana yapılan 

tüm diğer anayasalar çoğunlukçu demokrasiyi eksen aldı.  Ancak çoğunlukçu demokrasi ile çoğulcu 

demokrasi girdabında bir çok sorunumuz, çözümsüz kaldı. Her iki yöntemin de  temerküz etmiş 

sorunlarımızı nihai olarak çözemediği anlaşıldığından olmalı ki, ülkemizde içinde bulunduğumuz 

2017 yılında yapılan anayasa referandumu ile Türk Tipi Başkanlık sistemine giden yolun önü açıldı. 

Kuşkusuz bu durum, ülkemizin büyümesi için çok önemli tarihi fırsatlar sunmaktadır. Uzun süredir 

istismar edilen ve adına “Kürt Sorunu” denilen sorun, artık ülkemizi bölen bir sorun olmaktan 

çıka(rıla)rak, ülkemizi; misak-ı milli sınırlarına taşırma potansiyeline dönüştüren bir şans faktörü 

haline geldi. Bu yeni sürecin anahtar terimi "Yeni Türkiye" dir. Yeni Türkiye’ye giden yolda, 

PKK’nin küçültücü, bölücü ve kaybet-kaybet siyasetine; daha doğrusu siyasi basiretsizliğine mahal 

kalmayacak, bunun yerine Türkiye’nin  kendi medeniyet bekraundunda var olan “kesrette vahdet” 

 formülü ihya ve inşa edilecektir. Bu yeni konseptte Batı’nın entegrasyon adı altındaki asimilasyonu 

değil; Osmanlı’daki istimâletnâme  geleneği  başat rol oynayacak, böylece bir çok sorun, 

kendiliğinden çözülmüş olacaktır. “Doğu da Batı da Allah’ındır” fetvasınca,  Yeni Türkiye’mizi ille de 

Batı kavramları ile tasvir edecek isek, Yeni Türkiye’yi en iyi betimleyecek Batılı kavram, bundan 

sonra kanaatimce “nomokratik demokrasi” olacaktır. Filvaki Türkiye, çoğunlukçu ve çoğulcu 

demokrasi tecrübelerini aşarak nomokratik demokrasiye doğru attığı adımlarla çağdaş dünya için bir 

rol model olmaya adaydır. Tebliğimizde,  rahmetli Cemil MERİÇ üstadımızın  “Bir Facianın 

Hikayesi” adlı eserinde sözünü ettiği Nomokrasi kavramını merkeze alarak “Nomokratik Demokrasi” 

tezimizi  açımlayacak ve bu eksende ülkemizin halihazır siyasi durumunu tahlil edeceğiz.   

Anahtar Kelimeler: Mutlak Demokrasi, Nisbi Demokrasi, Nomokrasi, Nomokratik Demokrasi, 
Kur'an, İlk Çağ, Orta Çağ, Modernizm, Postmodernizm. 

TO NOMOCRATIC DEMOCRACY:  EXIT FROM THE WHIRLPOOL OF  
ABSOLUTE AND  LIMITED DEMOCRACY 

Abstract 

 Although all  its different  interpretations and ambiguities, when we refer to democracy - since, at least, 

Rousseu - it means the public sovereignty obviously.  Looking up at what stages has passed in the human 

history, up to the conception of popular sovereignty, will contribute to a better understanding of our 

notification. After hunting-gathering period, the people had riched the settled life and in the site states, 

managers start to legitimized by linking their political powers with divinity. The essence of the God-

Kingdom systems that appeared in the Neolithic  age was based on the conception of the Divine Rigts of 

Kings. One of the most typical examples of the early Kingdom of God is found in verse 258 of the Bakara 

chapter (sura) of the Qur'an.  İn the discussion had been passed between  the Prophet Abraham and the  
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King, we saw the King had been equated himself with God.   In this context, the main character of the 

"revelation tradition", which developed in the culture of Mesopotamia  is the rejection of the Kingdom 

Kingdom systems. Becuse the tradition of revelation is based on God's uniquennes.  İn this respect, the 

struggle of Abraham, Moses and Jesus ( soundness be up on them) aganist God Kings, had been 

contributed to the development   of Democracy. However, euro-centralist understanding still comes to 

ignore this contribution of revelation democracy. In the states established in the Middle Ages in the name 

of religion, the system of the Kingdom of God protects itself. Although it is not as simple as it was in the 

early ages; Political power was again associated with the divinity in a way. The main character of this 

period was the Bizantist model. In the process of modernism, as the result of the deteriorating in the 

balance of God-Man-Universe in favor of human beings and against the remaining other two elements, man 

became God. Sociologismy, acculturation, and fascism are just a few of the dead ends of this period. 

Hobbes, (d.1679), looking for a solution by placing the Leviathan in place of the Kings of God in the early 

ages; Rousseau, (d: 1778) called for a solution by developing democracy based on absolute majority. 

Hegel, on the other hand, (d: 1831) accepted  the state as the crystallized will of God. The democratic 

majority based on the majority of this period has seen the absolute majority decision and the minority has 

almost neglected it. The limited  democracy, which emerged in the postmodern phase, refused the absolute 

dominance of the majority and defended the minority's cultural and political rights giving them the right to 

be majority. This, in turn, produced increasingly confusion and chaos. In our country, while the 1961 

Constitution was designed according to the concept of pluralistic/limited democracy, all other constitutions 

made since the Republic took the axis of majoritarian democracy. However, we have many problems and 

remained unsolvable, with the majority democracy and the pluralistic limited democracy. So the 

constitutional referendum held in 2017 and the way to the Turkish Presidency system was opened. 

Undoubtedly this presents very important historical opportunities for our country to grow. This new process 

key term is "New Turkey"  On the way to the new Turkey, wil be lost the PKK's policy of diminishing, 

divisive and losing. But the formula of "the unity in the multitde" that exists in Turkey's own civilization 

backdrop will be built and revivaled. İn this new concept , the assimilation of the West under the name of 

integration wil not act, but the tradition of the Ottoman Empire called "istimâletnâme"  will play a 

dominant role, so many problems will be resolved spontaneously. Both East and West belong to Allah. 

Acording this,  If we are going to portray our new Turkey with the western concepts,  the concept that will 

best describe New Turkey will become "nomocratic democracy" in my opinion. Turkey is trying to become 

a role model for the contemporary world by taking steps towards nomocratic democracy by overcoming the 

experience of majority and pluralistic limited democracy. In our communiqué, the late Cemil MERİÇ 

centered on the concept of Nomokrasi, which was mentioned in his book named "Bir Facianın Hikayesi" 

and we will analyze the current political situations according to "Nomocratic Democracy". 

Keywords: Absolute Democracy,  Limited Democracy, Nomıcracy, Nomocratic  Democracy, Ooran, First 
Age, Middle Age, Modernism, Postmodernism. 
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TARTIŞILAN DÜŞÜNÜR: KISA BİR MACHIAVELLI DEĞERLENDİRMESİ 

Müslüm KAYACI 
Özet 

Günümüzün en tartışmalı ve anlaşılmaktan uzak siyaset bilimi düşünürlerinin başında belki 

Machiavelli gelmektedir. Machiavelli ismi herhangi bir yerde geçtiğinde “amaca ulaşmak için her yol 

mübahtır” sözü sanki düşünürün soy ismiymiş gibi onu takip eder. Bu sözün çağrıştırdıkları ise hemen 

hemen herkesçe aynıdır: siyasetçi, ahlaktan uzak, aklında sürekli şeytanlıklar bulunan, yalancı, 

düzenbaz ve ihtirasları için her şeyi yapandır. Bu yaklaşım, Machiavelli’yi bilmemekten kaynaklanır 

ve tarih huzurunda düşünürün yanlış değerlendirilmesine neden olur. Bu sözlerin aslında Machiavelli 

ile alakası yoktur ve ona zorla söylettirilen sözlerdir. Bu çalışmada Ünlü düşünürün bu ve benzeri 

yanlış algılanmış sözlerini iktidar, siyasal iktidar, meşruiyet ve ahlak kavramları çerçevesinde 

değerlendirilmesi yapılacak, yazara zorla söylettirilmeye çalışılan ve aslında Machiavelli ile alakası 

olmayan yaklaşımlar aydınlatılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Machiavelli, Siyasal İktidar, Ahlâk. 

CONTROVERSIAL THINKER: A SHORT MACHIAVELLI APPRAISEMENT 

Abstract 

Nowadays, Machiavelli is the foremost philosopher among others who is most debated and far away 

from to be understood. The expression of “The end justify means” has been identified with the 

philosopher and followed him for centuries. The things that are associated with this expression is 

almost similar to everyone: politicians/governors are lack of morals, liars, tricksters and they always 

have evilness in their minds and can do anything for their ambitions. However, this approach has been 

resulted for not knowing philosopher’s ideas properly and has caused to evaluate him inaccurately in 

the eye of history. There is no such statement as “The end justify means” in any work of Machiavelli. 

These kind of statements have emerged as a result of interpreting the book “Prince” by other people 

and they weren’t said by Machiavelli himself but were made to be said after his death. In this study, 

the ideas of controversial philosopher will be evaluated within the concepts of power, political power, 

legitimacy and morality and some points which have been made to be said to philosopher by other 

people and in fact have never been asserted by Machiavelli will be emphasized. 

Keywords: Machiavelli, Political Power, Morality. 
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LİBERAL, MARKSİST VE RADİKAL FEMİNİZM BAĞLAMINDA KADININ VAROLUŞU 

Sıla SABANCILAR EREN 

Özet 

Feminizm modern siyasal ideolojiler arasında yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini aşmanın 

politik bir mücadele aracı olan feminizm, kadının siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel var olma 

mücadelesidir. Feminizm tarihsel süreçte dalgalar halinde farklı değerleri öncelemiş ve kadının 

varoluşunda yeni paradigmalar önermiştir. Liberal, Marksist, Radikal, İslami, Siyahi ve Post-feminizm 

başta olmak üzere tüm feminist hareketler, toplumsal cinsiyet rollerine çeşitli eleştiriler getirmişlerdir.  

Bu çalışmada da feminizmin üç ana akımı çerçevesinde kadının var olma mücadelesi, tarihsel ve 

toplumsal gelişmeler çerçevesinde ele alınacaktır. Feminist ideolojiye kuramsal bir katkı yapmanın 

hedeflendiği çalışmada, kadının durumu liberal, Marksist ve radikal feminist hareketler bağlamında ele 

alınarak, öneriler geliştirilecektir.  

Çalışma ile, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına katkı sunulması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Feminizm, Liberal Feminizm, Marksist Feminizm, Radikal Feminizm.   

THE EXISTENCE OF WOMEN IN THE CONTEXT OF LIBERAL, MARXIST AND 
RADICAL FEMINISM 

Abstract 

Feminism is among modern political ideologies. Feminism, a means of political struggle to overcome 

gender inequality, is a woman's political, economic, social and cultural struggle for existence. 

Feminism has anticipated different values in the historical process and has proposed new paradigms in 

women's existence. All feminist movements, especially Liberal, Marxist, Radical, Islamic, Black and 

Post-feminism, have brought various criticisms of gender roles. 

In this study, feminism will be dealt within the framework of historical and social developments in the 

struggle for existence of women in the framework of the three main currents. The study, which aims to 

make a theoretical contribution to feminist ideology, liberal woman's case, by considering in the 

context of the radical Marxist and feminist movements, proposals will be developed.  

The aim of the study is to contribute to the field of Political Science and Public Administration. 

Keywords: Feminism, Liberal Feminism, MarxistFeminism, Radical Feminism. 
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POSTMODERNİZMİN ÇOKSESLİLİK ve ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK YANILGISI 

Ulaş BİNGÖL  
Özet 

Postmodernizm 1970’li yıllardan beri değişik alanlarda gündemi meşgul etmeye devam etmektedir. 

Belirsizlik, tanımsızlık, eklektizm, büyük anlatıların çöküşü, simülasyon gibi ifadelerle birlikte 

betimlenmeye çalışılan postmodernizmin en önemli söylemlerinden biri çok seslilik diğeri çok 

kültürlülüktür. Modernitenin her şeyi tek tipleştiren yaklaşımının aksine postmodernistler, 

farklılıkların birbirine üstünlük kurmadan bir arada bulunabileceğine, bir sesin diğer sesi bastırmadan 

yan yana gelebileceğine inanırlar. Aydınlanmacı aklın yanılgılarının olduğunu, modernitenin evrensel 

değer anlayışının insanı tükettiğini iddia ederek çok kültürlü ve çok sesli bir dünyanın hayalini 

kurarlar. Böyle bir hayale kapılmalarında şüphesiz son yüz elli yılın en büyük anlatısı olan 

Marksizm’in pratikte başarısız olması ve milliyetçiliğin faşizme evirilmesinin büyük etkisi vardır. 

Görünüşte çok seslilik ve çok kültürlük söylemleri küresel barışın sağlanmasında, farklılıkların 

korunmasında, yabancı düşmanlığının önüne geçilmesinde önemli işlevler görür. Fakat Avrupa ve 

Amerika’da artan yabancı düşmanlığı, İslamafobia, küreselleşmenin küçük kültürleri yok etmesi, çok 

seslilik ve çok kültürlülük söylemlerinin birer yanılgı olduğunu düşündürür. Bu bildiride 

postmodernistlerin çok seslilik ve çok kültürlülük yanılgısı ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Çok Seslilik, Çok Kültürlülük, Büyük Anlatılar, Simülasyon. 

MISCONCEPTION OF POSTMODERNISM ON POLYPHONY AND MULTI-CULTURALISM 
Abstract 

Postmodernism has been going on to occupy the agenda in different areas since 1970’s. Polyphony 

and multiculturalism are two important discourses of postmodernism that it is tried describing by 

uncertainty, indefiniteness, eclecticism, collapse ofmeta-narrative, simulation. Postmodernists believe 

that differences stand together without putting superiority and on each other sounds coming along side 

by side without putting pressure on each other, unlike the uniformity of modernity. They imagine a 

multicultural and poliyphony world claiming the enlightened mind has a wrongs and mentality of 

modernity has destroyed a human. Marxism, which it is the biggest meta-narrative in last one hundred 

fifty years, fails in practice and nationalism evolves into fascism is why they image like this. 

Apparently, polyphony and multiculturalism discourses have important functions on the ensuring 

global peace,  in the protection of differences and in the block of xenophobia. Many people think that 

polyphony and multiculturalism are misconception after growing xenophobia, Islamophobia in 

America and Europa. In this paper, postmodernists’s polyphony and multiculturalism misconception 

are being handled. 

Keywords: Postmodernism, Polyphony, Multiculturalism, Meta-narrative, Simulation. 
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ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜN KÖKENİ VE  
YÖNETİM SİSTEMLERİNİN OLUŞUMUNA ETKİSİ 

Enver AKIN 
Özet 

Farklı etnik ve sosyal gurupların bir arada yaşamasına çok kültürlülük denir.  Bugün çok kültürlülük 

milli devletler veya ulus devletler için önemli tehdit olarak görülmektedir. Hatta ulus devlet veya milli 

devlet olmayanlar için de olumlu veya olumsuz sonuçlar yaratabilmektedir. Bu konu üzerine çalışan 

araştırmacılar genellikle batı ülkelerinde göçlerle ortaya çıkan imparatorluk veya sömürge 

döneminden geriye kalan farklı etnik dinsel ve kültürel grupların toplumda yaratıkları sosyal ve siyasal 

sonuçları üzerinde durmaktadır. Ancak, aslında çok kültürlülük, insanların yerleşik hayata geçtiği 

Neolitik dönem ile başlamıştır. Tarım hayatına geçiş ile başlayan süreçte, kurulan köy-kentlere, 

dezavantajlı coğrafyalardan gelenlerin yerleşmeleriyle zorunlu olarak çok kültürlülük oluşmuştur. 

Sürekli büyüyen ve gelişen Neolitik köy-kentlerin hammaddeye olan ihtiyaçları da yerleşimcileri 

koloni amaçlı başka coğrafyalara zorlaması, çok kültürlülüğü yarattığı gibi, bazen de doğal afetler 

sonucunda yerlerini terk edenlerin başka yerleşim alanlarına yönelmesi de çok kültürlülüğü 

yaratmıştır.  

Bu çalışmadaki amaç, arkeolojik ve epigrafik veriler ışığında Neolitik Çağ ile başlayan çok 

kültürlülüğün nedenleri ve sonuçları üzerinde durularak Yakındoğu’da eski insanların-devletlerin bu 

konu ile ilgili nasıl bir yönetim sistemini geliştirdiğini ortaya koyarak modern araştırmacılara katkı 

sunmak olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çok Kültürlülük, Neolitik, Kolonileşme, Yönetim. 

THE ORIGIN OF MULTI-CULTURALISM AND  
ITS EFFECT ON THE FORMATION OF ADMINISTRATION SYSTEMS  

Abstract 

The co-existence of different ethnic and social groups is called multiculturalism. Multiculturalism is 

seen as a important threat to nation states today. It can also create positive or negative consequences 

for nation states or non-nationalstates. Researchers working on this subject generally focus on the 

social and political consequences of the different ethnic, religious and cultural groups that remaining 

from the empire or colonial period that emerge with immigration in the western countries. However, in 

fact, multiculturalism has begun with the Neolithic period, when people have settled down. In the 

process that started with the transition to agricultural life, multiculturalism has necessarily been 

formed by the settlement of those who came from disadvantaged geographies. The needs of the ever-

growing and developing Neolithic villages and towns have also created a multiculturalism as the 

colonists forced the geography of other geographical areas, creating multiculturalism and sometimes 

leaving the place as a result of natural disasters to other settlements. 
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The purpose of this study will be to contribute to the modern researcher by showing how the ancient 

people-states in theNear East have developed a management system related to this subject, focusing on 

the causes and consequences of the multiculturalism that started with the Neolithic Age in the light of 

archaeological and epigraphical data. 

Keywords: Multiculturalism, Neolithic, Colonization, Administration. 
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MODERN İKTİDARIN BİR NESNESİ OLARAK  

SİYASALLAŞTIRILAN YAŞAM VE TEMSİL SORUNU 
                              Leyla BİNGÖL 

Nazlı KAYA** 
                                                 Özet 

Kamusal alanda görünebilirlik durumu, normatif olarak düzenlenen tanınabilirlik koşullarından 

bağımsız değildir. Söz konusu koşullar, toplumsal ve siyasal mekanizmaların işleyişini de içine alan 

bir iktidar tertibine tabidir. Bu çalışmada, normatif tanımlamaların epistemolojik koşullarını açığa 

çıkarmak, söylem düzeyinde üretilen “çerçeveler”in “kamusal alan” daki dolaşımını sorgulamak, 

hukuka tabiiyet ve hukukun dışında bırakılma olgusu üzerinden “temsil edilemezlik” sorununun 

tartışmaya açılması amaçlanmaktadır. Öte taraftan temsil\ temsilsizlik ve iktidar arasındaki doğrudan 

ilişki ‘özne’nin nasıl imal edildiği, epistemolojik olarak hangi yaşamların idrak edilebilir ve hangi 

yaşamların kavrayışımızın dışındaki normlarla tesis edildiği konuları üzerinde temellendirilmiştir.  

Anahtar Kavramlar:  İktidar, Temsilsizlik, Çıplak Hayat, Biyopolitika. 

THE POLITICALIZED LIFE AS AN OBJECT OF MODERN POWER 
AND REPRESENTATION PROBLEM 

Abstract 

The visibility in the public sphere is not independent of recognizability conditions, regulated 

normatively. These conditions are subjected to a power regulation which also includes the functioning 

of social and political mechanisms. In this study, it is aimed to open the epistemological conditions of 

normative definitions, to question the circulation of "frames" produced at the level of discourse in the 

"public space", to open the debate about the problem of "unrepresentability" through the possibility of 

exclusion from law and nationality. On the other hand, it is based on the subjects such as the direct 

link between representability/unrepresentability and power; How the subject is implied,  which lives 

can be perceived and which lives are established with norms outside of our understanding 

epistemologically. 

Keywords: Power, Unrepresentability, Naked Life, Biopolitics.                                                              
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FETÖ ÜZERİNDEN İSLÂMÎ CEMAATLERE BAKIŞTAKİ  

TOPTANCI RETORİĞİN ELEŞTİRİSİ  
Musa ÖZTÜRK 

Özet 

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (bundan sonraki kullanımlarda FETÖ olarak geçecektir) bazı tipik 
özelliklerine bakıldığında; kurucusunun abartılı bir İslamî söylem dili kullandığı, moderniteye karşı 
reaksiyoner bir tavır takınmadığı, diğer İslamî cemaatlerle açıktan açığa çatışmadığı, doğrudan 
siyasetle ilgileniyor görünmemekle birlikte alttan alta siyasal iktidar(lar)la sürekli dirsek temasında 
bulunduğu dikkati çekmektedir. Örgütün İslam’ı kendisine paravan yaparak devşirmiş olduğu gücü 
eğitim müesseseleri, sivil toplum örgütleri, ticari işletmeler ve örgüt bünyesindeki medya organları 
vasıtasıyla yayılmacı ve kuşatıcı bir büyüme stratejisine tevlit etmesi kısa süre içerisinde Türkiye’de 

ve dünyada çok geniş bir toplumsal kabul görür hale gelmesine yol açmıştır. Türkiye’deki diğer İslami 
cemaatlerle açıktan açığa çatışmama stratejisi gütmeleri onları hedef haline gelmekten koruduğu gibi 
kendilerini gizlemelerini de kolaylaştırmıştır. Kırk yıllık süre zarfında İslami kesimin şu veya bu 
nedenle FETÖ’yle ilgili akademik anlamda eleştirel bir literatür oluşturmaktan uzak durduğu, 
oluşturulan literatürün büyük bir kısmının ise örgüt mensupları, sempatizanları veya örgütün gücünden 
nemalanmak isteyenler tarafından maksatlı olarak örgütün ideolojisini meşrulaştırmak için üretildiği 
görülmektedir. Kamuoyunun örgütü, örgüt mensuplarının kaleminden ve onların üretmiş olduğu 
literatür üzerinden tanımak zorunda kalması toplumunbu yapıya karşı yabancılaşmasına yol açmıştır. 
İslamî cemaat görünümlü bu oluşumun devlet tarafından fark edilerek terör örgütleri listesine 

alınmasının ardından 15 Temmuz 2016’da darbeye kalkıştığı bilinmektedir. 15 Temmuz sonrasında 
devletin FETÖ’den arındırılmasına yönelik olarak yürütülen operasyonlar neticesinde örgütün gerçek 
yüzünün ve niyetinin net olarak ortaya çıkması toplumda dini cemaatlere karşı şüpheleri arttırmıştır. 
İslami cemaatlere toptancı bakış açısıyla yaklaşılması İslami cemaatleri zan ve töhmet altında bıraktığı 
gibi bunlarla ilgili kişi-kurum-kuruluşları ve bunların yapmış olduğu faaliyetleri de şüpheli hale 
getirmektedir.  FETÖ üzerinden İslami cemaatlere karşı geliştirilen toptancı retoriğin eleştirel açıdan 
alındığı bu çalışma, FETÖ’nün örgüt içi sosyalleştirme tarzı, örgütlenme biçimi, katı hiyerarşik 
yapısıve diğer İslami cemaatlere karşı yaklaşım tarzı başlıkları üzerinden geleneksel İslami 
cemaatlerden farklarını ortaya koyarak İslami cemaatlere karşı gelişen negatif algının pozitife dönmesi 
yönünde akademik bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: FETÖ, Cemaat, Örgüt, Yabancılaşma. 
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THE CRITIC OF GENERALIZED RHETORIC ON THE ISLAMIC COMMUNITIES  

WITHIN THE CONTEXT OF FETO  

Abstract 

When you look at some typical characteristics of the Fethullahist Terrorist Organization (will be 

referred to as FETO below ); it is noteworthy that the founder did not act in an exaggerated way of 

Islamic language, reacted to modernity, openly opposed to other Islamic communities, disinterested in 

direct politics, but allegedly inferior to political power(s). The fact that the organization has adopted 

Islam as a frontier for its own, and through the power of educational institutions, non-governmental 

organizations, commercial enterprises, and media organizations within the organization, it has been 

proven to be an expanding and encompassing growth strategy and soon it has become a widespread 

social acceptance in Turkey and in the world. The struggle to avoid conflict with other Islamic 

communities in Turkey has made it easier for them to conceal themselves, as well as to protect them 

from becoming a target. It is seen that within a period of forty years, the Islamic section has been away 

from establishing a critical literature in academic terms related to FETO for one reason or another, and 

a large part of the literature has been produced to legitimize the ideology of organism purposely by 

members of the organization, sympathizers or those who want to be tamed by the organization. 

Publicity has led to the alienation of the society by the members of the organization, the members of 

the organization, and the literature on which they have to produce. It is known that this formation, 

which looks like an Islamic congregation, was noticed by the state and took its place on the list of 

terrorist organizations and started to strike on July 15, 2016. As a result of the operations carried out 

for the refining of the state after the 15th of July, the clear outcome of the organization and its 

intention increased the doubts against the religious communities in the society. Approaching the 

Islamic communities from a wholesale point of view leaves the Islamic communities under suspicion 

and punishment, as well as the people-institutions-organizations and their activities that they have 

made doubtful. This study, which is critically taken from the wholesaler rituals developed against the 

Islamic communities through FETÖ, reveals the differences between traditional Islamic communities 

on the topics of FETO's internal organizational socialization, organizational form, strict hierarchical 

structure and approach towards other Islamic communities, aims to provide an academic contribution 

in the direction of. 

Keywords: FETO, Community, Organization, Alienation. 
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LAİKLİK İLKESİNİN MÜSLUMANLARCA KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ 

Ömer ERGÜN 

Özet 

Laiklik, özellikle din-devlet ilişkilerinin nasıl düzenleneceğine ilişkin bir kavramdır. Ancak 

laiklik uygulamalarında farklılıklar söz konusudur. Bu kavramın “kötü uygulamaları”, 

kavramı kirletmiştir. İnsanlar nezdinde, özellikle Müslümanlar nezdinde “dinsizlik” olarak 

algılanmıştır. Bu kavramın kötü uygulamalardan kaynaklanan “yüklerinden” kurtulması ile 

din-devlet ilişkilerinde bir yöntem olarak evrensel anlamda kullanılması mümkündür.   

Anahtar Kelimeler: Laiklik, Laisizm, Laikçilik, Din-Devlet ilişkisi, Din ve Vicdan Özgürlüğü, 
Demokrasi, Sekülerizm. 
 

ACCEPTABILITY OF THE SECULARISM PRINCIPLE BY MUSLIMS 

Abstract 

Secularism is, in particular, a concept of how religion-state relations are to be regulated. But 

there are differences in the practice of secularism. The "bad practices" of this concept have 

polluted the concept. It is perceived as "atheism" in terms of people, especially Muslims. It is 

possible to use this concept as a method in universal sense as a method of religion-state 

relations by the liberation of the "burdens" arising from bad practices. 

Keywords: Secularism, Laicism, Religion-state Relations, Freedom of Faith and Conscience, 
Democracy, Secularism. 
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BİR SOSYAL SOSYAL SERMAYE UNSURU OLARAK GÜVEN  
VE BİR KARŞILAŞTIRMA: TÜRKİYE-ALMANYA 

Seyfettin ASLAN 
Müslüm KAYACI 

Özet 

Son yıllarda sosyal sermaye farklı akademik çevrelerin dikkatini çeken popüler bir kavram haline 

gelmiştir. Genel olarak normlar, iletişim ağları ve güven unsurları çerçevesinde tanımlanan sosyal 

sermaye, ekonomiden eğitime, demokratik değerlerin yerleşmesinden suç oranlarının düşürülmesine 

kadar uzanan geniş bir yelpaze içerisinde etkisi gözlemlenebilecek bir olgu halini almıştır. Francis 

Fukuyama, sosyal sermayeyi güven unsuru üzerine kurmuş ve sosyal sermaye ile güveni birbirinin 

yerine kullanmıştır. Güven olmadan sosyal sermayenin gelişmesi ve ilişki ağı oluşturması mümkün 

olmadığından sosyal sermayenin ön şartı güven olarak kabul edilmektedir.  

Biz de bu çalışmada, Fukuyama’nın sosyal sermaye ile güveni eşanlamlı kullanmasına sadık kalarak 

ülkelerdeki sosyal sermayenin varlığını ve boyutlarını saptayan ölçütlerden olan ve belirli dönemlerde 

yapılan Dünya Değerler Araştırması’nı (DDA) dikkate alarak Türkiye ile Almanya’nın güven 

düzeylerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye alacağız. Bu kapsamda, ilk bölümde sosyal 

sermayenin unsuru olan ‘güven’ tanımlanacak, ikinci bölümde ise DDA’nın verileri ışığında Türkiye 

ile Almanya’nın güven düzeyleri karşılaştırılacaktır.     

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, Güven, Dünya Değerler Araştırması. 

TRUST AS SOCIAL CAPITAL CONSTRUCT AND A COMPARISON: TURKEY-GERMANY 

Abstract 

Social capital has become a popular and noteworthy concept among different academic environments 

in recent years. In general, social capital has been defined by norms, communication networks and 

trust components, and it has become a phenomenon whose effect can be observed in a wide range of 

things like economy, education, settlement of democratic values and decrease in crime rates.  

Francis Fukuyama has constituted social capital on trust concept and used these concepts 

interchangeably. Since it is not possible for social capital to develop and establish relation networks, 

trust is a prerequisite for social capital presence. In this study, we will evaluate the differences 

between trust levels of Turkey and Germany with the help of the World Values Survey which is loyal 

to the interchangeably usage of trust and social capital of Fukuyama to determine the presence of 

social capital and its constructs in different countries and is done specific periods. In this context, 

“trust” which is a construct of social capital will be defined in the first chapter and trust levels of 

Turkey and Germany will be compared in the light of World Values Survey data in the second chapter. 

Keywords: Social Capital, Trust, World Values Survey. 
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TÜRKİYE’DE MEDYA SİSTEMİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 

Sinem AYANOĞLU 
Özet 

Medya tarihsel süreç içerisinde her zaman sosyal, siyasal ve ekonomik hayatı etkileyen çok önemli 

güç merkezlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, medyanın her zaman siyasi güç 

odakları tarafından kontrol altında tutulma arzunu doğurmuş ve medya-siyaset ilişkisi araştırmacılar 

tarafından ilgi gören bir alan olmuştur. Bu ilişkinin dinamiklerinin çok yönlü bir analizini yapmak için 

de medyanın toplum ve siyasi aktörlerle ilişkisinin sistematik olarak analiz edilmesi ihtiyacı 

doğmuştur. Bu ihtiyaca yönelik ilk ayrıntılı araştırma 2004 yılında Daniel Hallin andPaoloMancini 

tarafından Karşılaştırmalı Medya Sistemleri: Medya ve Politikanın Üç Modeli(Comparing Media 

Systems: Three Model of Media andPolitics, Cambridge UniversityPress, 2004) adlı kitapta 

yapılmıştır. Hallin ve Mancini Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’dan 18 ülkenin medya sistemlerinin 

karşlaştırmalı analizini yaptıkları çalışmalarında temel olarak dört unsur üzerinden bir sınıflandırma 

yaparak 3 ana medya sistemi modeli geliştirmişlerdir. Ancak, Türkiye incelenen bu ülkelerle birçok 

ortak özellik barındırmakla birlikte farklı sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve demografik 

dinamikleri göz önüne alındığında birçok açıdan da ayrıştığı görülmektedir. Bu çalışmada Hallin ve 

Mancini’nin kurduğu bu modellerden yola çıkarak Türkiye’de medya sisteminin bir analizinin 

yapılması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Medya sistemleri, Türkiye, Karşılaştırmalı Medya Sistemleri. 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MEDIA IN TURKEY 
Abstract 

Media have been one of the most important power centers that affect social, political and economic 

life throughout history. Thus, political powers always desire to control the media and, the relationship 

between media and politics have been an attractive area for researchers. Therefore, the need for a 

systematic analysis between media and political actors raised in order to scrutinize the dynamics of 

media-politics relationship. The first detailed research towards this need came in sight in 2004 in 

Daniel Hallin and Paolo Mancini’s forerunner book Comparing Media Systems: Three Model of 

Media and Politics (Cambridge University Press, 2004). Hallin and Mancini designed three main 

models in their research which includes the comparative analysis of 18 countries from North America 

and Western Europe, the light of four basic factors. Yet, although Turkey shares many characteristics 

with these countries, it also separates from them in respect of its different political, social, economic, 

cultural and demographic dynamics. In this research, it is aimed to analyze the media system in 

Turkey in the light of Hallin and Mancini’s models. 

Keywords: Media Systems, Turkey, Comparative Media Systems. 
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HALKLA İLİŞKİLERİN WEB SİTELERİNDE KULLANIM AMACINA GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMESİ:TÜRKİYE’ DE BAKANLIK SİTELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

İbrahim Halil YAŞAR 

Hasan ALTİNCİK** 

Özet 

Günümüzde bilgiye anında ulaşım artık internet üzerinden sağlanmaktadır. İnternet ve bilgisayar 

teknolojilerinin sunduğu olanaklar iletişimdeki feedback unsurunun da zaman kaybetmeden 

gerçekleştirilebilmesine olanak tanımaktadır. Bu, kurum ve kuruluşlara hem avantaj, hem de 

dezavantaj sağlamaktadır. Kurumların hedef kitleleriyle iletişimini sağlayan en önemli birim olarak 

halkla ilişkilerbu noktada devreye girmektedir. Vatandaşların devletin en önemli kurumları olan 

bakanlıklara internet aracılığı ile uzaktan erişim sağlaması ve gerekli bilgi talebinin giderilmesi hem 

vatandaş hem de kurum personellerinin daha az süre ve daha hızlı bir şekilde istenilen işlemlerin 

yerine getirilmesini sağlanmaktadır. Bu da vatandaşların memnuniyetini sağlarken kurumlarında 

itibarını yükseltmektedir. 

Çalışmada, Bakanlıkların web sayfaları, halkla ilişkiler amaçlı kullanımları bağlamında 

değerlendirilmektedir. Türkiye’deki bakanlık web sayfaları, ilgili Bakanlıkların iletişim çalışmaları, 

Bakanlık ile ilgili genel bilgiler, medya ile ilişkiler, kurum kimliği ve etkileşim gibi özellikler 

açısından analiz edilmiştir. Analiz kapsamında ayrıca mevcut Bakanlıkların web sayfaları incelenerek 

sosyal medya hesaplarına erişimlerinin bulunup bulunmadığına bakılmıştır. Çalışmada içerik analizi 

yöntemi kullanılarak, Türkiye’deki bakanlıkların web sayfaları ve sosyal medya erişimleri incelenerek 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Vatandaş Memnuniyeti, Web Sayfası, Türkiye, Bakanlıklar. 

EVALUATION OF PUBLIC RELATIONS ACCORDING TO PURPOSE OF USE ON WEB 
SITES: A REVIEW ON THE MINISTIRY WEB SITES IN TURKEY 

Abstract 

Nowadays, instant Access to information is provided by the internet. The possibilities offered by the 

Internet and computer Technologies allow the feedback feature in the communication can be performed 

without losing time. This provides both advantages and disadvantages to institutions and organizations. 

Public relations as the most important unit for communicating with the target groups of the institutions are 

put into action at this point. Providing remote Access to the ministries, which are the most important 

institutions of the state, via the internet and eliminating the required information requests, enables the 

citizens and the institution personnels to fulfill the requested transactions in less time and faster. This 

increases the reputation of the institutions while providing the satisfaction of the citizens. 
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In this study, the web pages of the ministries are evaluated in relation to their use for public relations 

purposes. The web pages of the ministries have been analyzed in terms of characteristic ssuch as 

communication studies of relevant ministries, general information about the ministry, relations with the 

media, corporate identity and corporate interaction. The analysis also examined the web pages of current 

ministries to see if they had Access to social media accounts. Using thecontent analysis method in the 

study, web pages and social media accesses of the ministries in Turkey have been examined and have been 

evaluated. 

Keywords: Public Relations, Citizen Satisfaction, Web Page, Turkey, Ministries. 
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CITIZEN PARTIPICATION, DELIBERATION AND CONSTITUTION MAKING 

        Elif Gözler ÇAMUR 

Abstract 

Considering citizenship and its relationship with participation, the field of citizenship thus becomes a 

space for democratic discussion and deliberation which directly creates an automatic inclusion of the 

participant citizens. According to Rousseau, legitimate authority and freedom can only be existed 

where citizens exercise sovereignty through participating directly in making their own laws. Then, 

participation becomes a more powerful element of politics than “consent” for legitimising obligations 

and rights. Judging and deliberating over political affairs will differentiate citizens from private 

individual as the members of the public   (Lawrence, 1975: 452).  

Citizenship as the basic structure of the political community is regulated by the constitutions. In this 

sense, people’s impact in shaping the political institutions should be considered as an important 

citizenship practice. This practice also contains an inevitable interaction between the state and the 

citizens. In this context, constitutions can be considered as the entities that contain a certain level of 

bargaining within. Its evolution throughout time had represented the ideas of both aristocratic and 

popular elements.  It reflects a bargaining process between governments’ desires to extend its political 

or economic realm, and citizens’ demands to live secure and enjoy basic rights (Ferejohn et al. 2001: 

20). 

The perceptions of sovereignty and citizenship are directly related to the concepts of the nation-state. 

In this sense, these concepts have been called into question when the nation state went through a crisis. 

Therefore, the crisis that occurred in the nation-state conception also transformed the state-centred 

policies and led to a sharp contradiction between sovereignty and citizenship and human rights and 

constitutionalism (Ferrajoli, 1996, 151). This transformation includes a shift of power from the state to 

the non-state actors which means a radical evolution in the position of the constitution compared to the 

foundation of constitutional nation-states in the eighteenth century (Grimm, 2005: 447). This shift not 

only transformed the actors involved in the constitution making process but also changed the methods 

used in these processes.  

In this study, citizenship participation during the constitution-making processes will be examined 

along with the subjects such as channels of participation, public consultation periods and different 

experiences from around the world as well as Turkey’s first participatory constitution-making attempt. 

Keywords: Participatory Constitution-making, Citizenship, Public Consultation Process, 
Participation 
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YURTTAŞ KATILIMI, MÜZAKERE VE ANAYASA YAPIMI 

Özet 

Yurttaşlığın katılım ile ilişkisi düşünüldüğünde, yurttaşlık alanının vatandaşın katılımını sağlayacak 

demokratik müzakere ve tartışmanın yaratıldığı platformlar olarak karşımıza çıktığı görülür. 

Rousseau’ya göre, meşru otorite ve özgürlük yalnızca yurttaşların yasa yapımına katılarak 

egemenliklerini sağladıkları ortamlarda var olabilir. Buna göre, katılım hak ve görevlerin 

meşruiyetinde rızadan daha önemli bir unsure haline gelir (Lawrence, 1975: 452). 

Vatandaşlık siyasi toplumun anayasalar tarafından düzenlenen en temel yapısıdır. Bu bağlamda, siyasi 

kurumların şekillenmesinde halkın müdahil olması önemli bir vatandaşlık pratiği olarak görülmelidir. 

Anayasalar, bünyesinde belli oranda müzakereyi barındıran yapılardır. Zaman içindeki evrimi boyunca 

hem aristokratik fikirleri, hem de halkçı unsurları temsil etmiştir. Bir bakıma, hükümetlerin kendi 

politik ve ekonomik alanlarını genişletme arzusu ve yurttaşların güven içinde yaşama ile temel 

haklardan yararlanma talepleri arasında bir müzakere sürecini yansıtır (Ferejohn et al. 2001: 20). 

Egemenlik vevatandaşlık kavramları ise doğrudan ulus-devlet olgusu ile ilintilidir. Bu nedenle, ulus 

devlet sistemi krize girdiğinde bu kavramların da sorgulanmaya başladığını görüyoruz. Ulus-devlet 

kavramının krize girmesi devlet merkezli politikaları değişime uğratarak egemenlik ve vatandaşlık ile 

insane hakları ve anayasacılık arasında keskin bir çelişkiye neden olmuştur (Ferrajoli, 1996, 151). Bu 

değişim, yetkinin devletten sivil aktörlere geçişini de içererek 18. Yüzyılın ulus-devletinin timeline 

kıyasla anayasanın konumunda radikal bir evrim anlamına geliyordu (Grimm, 2005: 447). Yine bu 

kayma, yalnızca anayasa yapım sürecine katılan aktörleri değiştirmemiş aynı zamanda, bu süreçte 

kullanılan yapım metodlarını da değişime uğratmıştır. 

Bu çalışmada, anayasa yapım süreçlerinde yurttaş katılımı, yurttaşlık, katılım yolları, halka danışma 

süreçleri, Türkiye ile birlikte dünyadan çeşitli uygulamalar ile birlikte incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Katılımcı Anayasa Yapımı, Vatandaşlık, Halka Danışma Süreci, Katılım. 
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TÜRKİYE’DE POLİTİKA BELİRLEME SÜRECİNDE SİVİL TOPLUM 

Abdullatif TUNCAY 
Özet 

Sivil toplum, devlet mekanizması dışında, hiçbir kişisel ya da belli bir topluluğun, zümrenin 

menfaatini gözetmeden toplumun çıkarlarını gözeten ve gerçekleştirmek için oluşturulan, gönüllülük 

esası bilinciyle hareket eden ve kar amacı gütmeyen oluşumlara, örgütlenmelere denilmektedir. Bu 

örgütlenmeler, oluşumlar ya da kuruluşlar özellikle son yıllarda devlet mekanizması içinde yer 

almamalarına rağmen devletin yürütmüş olduğu politikalara ve politika yapıcılara önemli derecede 

etki edebildikleri gözlemlenmiştir. Başka bir şekilde ifade etmemiz gerekirse sivil toplum kuruluşları 

devletin karar alıcı mekanizmalarını etkileyerek politika yapıcı konumuna gelebilmektedirler. Devlet 

bürokratik bir yapıya sahip olmakla beraber sivil toplum kuruluşlarında böyle bir yapı yoktur. 

Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları devlet mekanizmasından daha hızlı ve etkili kararlar alarak 

politika yapıcılara bu bağlamda destek olabilmektedir. Dernekler, vakıflar ve odalar gibi sivil toplum 

kuruluşlarının tümü katılımcı bir yaklaşımı benimseyerek kişilerin karar alma süreçlerine bürokrasi 

olmadan dâhil olmalarını sağlayabilmektedir. Böylece bireylerin en alt kademeden başlayarak sivil 

toplum diye tanımlanan örgütlere aktif katılımlarıyla devletin politika yapıcı karar mekanizmalarını 

ciddi bir şekilde etkiledikleri gözlemlenmiştir. 

Bu çalışmada, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının politika yapmadaki becerileri, rolleri ve 

etkinliği incelenerek MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) örneği üzerinden araştırma 

yapılmıştır. Böylelikle derneğin politika yapma süreçlerine toplantı yapma, seminer, konferans, basın 

açıklamaları, ziyaretler, raporlar düzenleme, anket ve süreli yayınlar gibi araçlar üzerinden dâhil 

oldukları gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum, Politika Yapıcı. 

 CIVIL SOCIETY IN POLICY MAKING PROCESS IN TURKEY 

Abstract 

Civil society, apart from the state mechanism, is said to be organized by any individual or group of 

people, with the consciousness of voluntary action and not for profit, which is formed to take care of 

and realize the interests of the society without taking into consideration the interests of a specific 

community. These organizations have been observed to be able to influence policies and policy 

makers at a significant level, even though these organizations have not been part of the state 

mechanism in recent years. In other words, non-governmental organizations can become policy 

makers by influencing the decision-making mechanisms of the state. Though the state has a 

bureaucratic structure, there is no such structure in civil society organizations. Therefore, non- 
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governmental organizations can support policy makers in this context by making faster and more 

effective decisions from the state mechanism. All civil society organizations, such as associations, 

foundations and chambers, can adopt a participatory approach to ensure that people are involved in 

decision-making processes without bureaucracy. Thus, it has been observed that individuals actively 

participate in the organizations defined as civil society starting from the lowest stage and seriously 

affect the policy making decision mechanisms of the state. 

In this study, the skills, roles and effectiveness of the NGOs in Turkey in policy making were 

investigated and the MUSIAD (Independent Industrialists' and Businessmen's Association) sample 

was researched. Thus, it has been observed that they are involved in the process of making the policy 

through means such as meetings, seminars, conferences, press statements, visits, reports, surveys and 

periodicals. 

Keywords: Civil Society, Policymaker. 
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THE ROLE OF NGOS’ ON ENVIRONMENTAL GOVERNANCE:  

A CASE FROM TURKEY 
Korkmaz YILDIRIM 

Yunus Emre AYNA** 
Abstract 

The role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in decision making and implementation of 

global, national and local environmental protection policies and strategies are considered as significant 

recently. Hence, there has been a significant increase in the number of “green” NGOs both 

quantitatively and qualitatively in Turkey for last three decades. However, pessimistic points of views 

have been asserted concerning adequacy and capacity of the NGOs as ascendant actors on 

environmental protection and governance in Turkey due to lack of information and existing political 

desire. In this regard, this study was conducted to evaluate importance of NGOs in terms of 

environmental governance in Turkey. The study comprises of main four parts including a short history 

of environmentalism and civil society, a case study from three environmental NGOs (TEMA, TÇV, 

and TTKD), and discussion and conclusion. In this sense, firstly descriptive analysis was conducted 

for data obtained from thewebsite of the NGOs, comprehensive reports and legal documents. Main 

findings of the study are positive trends and development in relations with the state, level of 

institutionalization and activities of NGOs. Mainly, this positive picture undoubtedly arises from 

leaders initiatives of the NGOs. The general consensus on that issue is that political parties are much 

more effective on environmental protection compare to NGOs. Another inference from the study is 

associated with discussion of the relationship between ideology and economic system with 

environmentalism. The main recommendation for future study in the research is necessity of analysis 

of the NGOs and their functions concerning environmental protection with qualitative and quantitative 

research, rather than constantly keeping the regime and ideology issue on the agenda.  

Keywords: Civil Society, Environmental Governance, NGO, Environmental Protection. 

ÇEVRE YÖNETİŞİMİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Özet 

Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK), küresel, ulusal ve yerel çevre koruma politikalarının ve 

stratejilerinin karar verilmesinde ve uygulanmasındaki rolünün son dönemlerde önemli olduğu 

düşünülmektedir. Nitekim Türkiye'de son 30 yıldır hem niceliksel hem niteliksel olarak “yeşil” STK 

sayısında önemli artış olmuştur. Ancak, STK'ların bilgi eksikliği ve mevcut politik arzularından dolayı  
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Türkiye de çevre koruma ve yönetişiminde etkin bir aktör olarak yeterlilikleri ve kapasiteleri 

hususunda kötümser görüşler ileri sürülmektedir. Bu kapsamda, bu çalışma Türkiye’de çevre 

yönetişimde sivil toplum kuruluşlarının önemi değerlendirilmek için gerçekleştirilmiştir. Çalışma, 

çevreciliğin ve sivil toplumun kısa bir tarihçesi, üç çevreci STK ile çalışma örneği (TEMA, TÇV ve 

TTKD), tartışma ve sonuç kısmını olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu kapsamda, 

öncelikle STK'ların web sitelerinden, kapsamlı raporlar ve yasal belgelerden elde edilen veriler için 

betimsel analiz uygulanmıştır. Çalışmanın ana bulgusu, STK'ların devlet ile ilişkisinde, kurumsallaşma 

düzeyi ve faaliyetlerinde yaşanan olumlu eğilimler ve gelişmelerdir. Bu olumlu tablo şüphesiz en fazla 

STK liderlerinin girişkenliğinden kaynaklanmaktadır. Bu konudaki genel kabul, siyasi partilerin çevre 

koruma konusunda STK'lara kıyasla çok daha etkili olduğudur. Çalışmadan elde edilen bir başka 

çıkarım ise ideoloji ve ekonomik sistem ile çevrecilik arasındaki ilişki hususundaki tartışmalılarla 

ilişkilidir. Gelecekte yapılacak çalışma için öneri, rejim ve ideoloji konusunu sürekli olarak gündemde 

tutmak yerine, mevcut STK'ların ve çevrenin korunmasına ilişkin işlevlerinin analiz edilmesi için daha 

fazla nitel ve nicel araştırma gerekliliğidir.  

Anahtar Sözcükler: Sivil Toplum, Çevre Yönetişimi, STK, Çevre Koruma. 
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KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA DİN VE KİMLİK İLİŞKİSİ 

Muammer CENGİL 
Özet 

Küreselleşmenin pek çok tanımı yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de küreselleşme ülkeler 

arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ilişkilerin artarak gelişmesi, ideolojik farklılıklara dayalı 

kutuplaşmaların ortadan kalkması, farklı inanç kültür ve beklentilerin daha iyi tanınması, gibi farklı 

görünen ancak birbirleriyle ilişkili olgular içerdiği, diğer bir ifadeyle maddi-manevi değerlerin ve bu 

değerler etrafında oluşmuş birikimlerin ülke sınırları aşarak dünyaya yayılması şeklindeki tanımdır. 

Aslında küreselleşme olgusu yeni değildir. Bu gün dünyamız üçüncü evreyi yaşamaktadır. Birinci evre 

1490 yılında merkantilizmin etkisiyle yaşanmışdır. Bu evre sömürgecilikle sonuçlanmıştır. İkinci evre 

ise 1890 yılında sanayileşme ve onun meydana getirdiği gereksimler sonucunda yaşanmıştır. Bu evre 

de sömürgecilik ve emperyalizmle son bulmuştur. Üçüncü küreselleşme evresi ise 1970 yılında çok 

uluslu şirketlerin ortaya çıkması,1980’lerde iletişim devrimi ve nihayet 1990 yılında SSCB’nin 

yıkılması ile başlanmıştır. Yaşanmakta olan küreselleşme sürecinin din ve kimlik üzerinde de etkisi 

olduğu görülmektedir. Küreselleşme bir yandan dini hayat üzerinde çeşitli etkiler yaparken bir diğer 

yandan da modern dünyada farklılıkların ortadan kalkması ve tek tipleşme şeklinde kendini ifade eden 

kimliklerin ilgili genel bir kaygıyı beraberinde getirmektedir. Biz bu çalışmamızda küreselleşme 

bağlamında din ve kimlik ilişkisini tartışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Din, Kimlik, Aidiyet. 

RELIGION AND IDENTITY RELATION WITHIN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

Abstract  

There are many definitions of globalization. One of them is the definition of globalization that 

includes different but seemingly related phenomena such as growing development of political, 

economic and social relations among the countries, disappearing of polarizations based on ideological 

differences, better recognition of different beliefs, cultures and expectations. In other words, it is 

defined as the dissemination of those material-spiritual values and the accumulations formed around 

these values across the borders of the country. In fact, the phenomenon of globalization is not new. 

Today our world is living in the third phase. The first phase occurred in 1490 with the influence of 

mercantilism (The prosperity of a nation depends on the amount of capital and global trade volume 

does not change. It is represented by the value of gold, silver or commercial value held by economic 

wealth or the capital of the state.). This phase resulted in colonialism. The second phase occurred in 

1890 as a result of industrialization and the requirements it brought to its fruit. This phase also ended  
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with colonialism and imperialism. The third globalization phase began with the emergence of 

multinational corporations in 1970, the communication revolution in the 1980s, and finally the 

collapse of the USSR in 1990.The globalization process now is seen to have an effect on religion and 

identity as well. While globalization, on the one hand, has a variety of effects on religious life,  on the 

other hand, it brings with it a general worry about the identities that manifest themselves in the form of 

unification and the disappearance of differences in the modern world. In this study, we will discuss 

religion and identity in the context of globalization. 

Keywords: Globalization, Religion, Identity, Belonging. 
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DEMOKRASİ TARTIŞMALARI 

Naciye YILDIZ  
Özet 

80’li yıllarda başlayan küreselleşme tartışmaları etkisini kaybetmektedir. Ulus devletin sonu üzerine 

yürütülen tartışmaların yerini milliyetçilik ve korumacılık almaktadır. Neo-liberal ekonomik 

küreselleşme demokrasiyi değil, milliyetçi ve popülist akımları güçlendirmektedir. Birçok ülkede 

korumacı ve popülist politikacılar seçim kazanmaktadır. Demokrasinin krizi bu tartışmaların ana 

eksenini oluşturmaktadır.  

Modern dönemde demokrasi ulus devlet üzerine kurulmuştur. Bu nedenle ulus devletin küreselleşme 

sürecinde yaşadığı değişiklikler doğrudan demokrasiyi etkilemektedir. Neoliberal ekonomik 

küreselleşme sürecinde serbest pazar, politika karşısında egemen hale gelmekte ve demokratik katılım 

mekanizmaları işlevsizleşmektedir. Bu bağlamda depolitikleşme ve meşruiyet sorunları 

yaşanmaktadır. Ancak diğer taraftan milliyetçi ve popülist ideolojiler güçlenmektedir.        

Bu makalenin amacı, küreselleşme ile demokrasi arasındaki ilişkiselliği “demokrasinin krizi” 

bağlamında tartışmaktır. Makale ayrıca küreselleşme sürecinde yurttaşlık hakları ile katılım 

mekanizmalarındaki değişimleri incelemeyi hedeflemektedir. Makale demokrasi krizi başlığı altında 

yürütülen tartışmaların neoliberal ekonomik küreselleşmeyle ilişkisini araştırmaktadır.   

Anahtar Sözcükler: Küreselleşme, Demokrasi Krizi, Yurttaşlık, Politik Katılım. 

DEMOCRACY DEBATES IN THE GLOBALIZATION PROCESS 

Abstract 
The controversy over globalization, which began in the eighties is diminishing. The argumentation 

over the end of nation-state is replaced by nationalism and protectionism.  Instead democracy, neo-

liberal economic globalization strengthens nationalist and populist movements. In many countries 

protectionist and populist politicians are winning elections. The crisis of democracy is the main axis of 

these discussions. In modernity is democracy founded on nation-state. As a result, changes 

experienced by the nation-state throughout the globalization process affect democracy immediately. 

During neo-liberal economic globalization, free market economy prevails over politics and democratic 

participation mechanisms become dysfunctional. In this context depoliticization and legitimacy issues 

are experienced. On the other hand nationalist and populist ideologies are boosted. 

Aim of this article is to discuss the relationality between globalization and democracy in the context of 

democracy crisis. Furthermore it examines the alteration of citizen rights and participation 

mechanisms in the course of globalization. It investigates the topic democracy crisis in the relation to 

neoliberal economic globalization. 

Keywords: Globalization, Democracy Crisis, Citizenship, Political Participation. 
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KÜRESELLEŞME İLE ULUS-DEVLET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

 KİMLİK OLGUSUNA YANSIMASI 
Murat TOPRAK 

Mehmet TAYANÇ** 

“Küresel düşün, yerel davran”1 
Özet 

Küreselleşme son yarım asrın önemli -belki de en önemli- konulardan biridir. Küreselleşmenin ortaya 

çıkış ve gelişme süreci, etkilediği yapılar ve muazzam dinamiği önemli bir konu olmasının başat 

nedenlerindendir. İletişim ve ulaşım gibi teknolojik unsurların hızlı gelişimi küreselleşmenin, sömürü 

ve hükmetme anlayışının yeni bir modeli olmasında önemli bir rol oynamıştır.  

Küreselleşmenin toplumsal yapılar üzerindeki etkisini kırmak, coğrafi, demografik ve 

kültürel/kimliksel yapıları koruma adına ortaya çıkan ulus-devletler, küreselleşmeye karşıt bir tutum 

sergilemişlerdir. Bu bağlamda ulus-devletler, dışarıdan gelen ya da içerden var olan farklılıklara karşı 

çıkmakla beraber, bunları kendi içinde eritme politikası tahayyül etmiştir. Fransız İhtilal’nin önemli 

sonucu olan milliyetçilik ideolojisinin ulusal kimlik inşası, ulus-devletlerin küreselleşmeye karşı 

benimsedikleri modern paradigmayı oluşturmuştur. 

Küreselleşme, tüketim alanlarının genişlemesi, ulaşabildiği yere kadar gitme arzusu ve teknolojik bir 

tarihsel süreçle ilişkilendirilmesi, var olan toplumsal yapılar üzerinde makrodan mikroya 

kimliksel/kültürel sorunsala sebep olmaktadır. Köklü aidiyetlerin (sınıf, etnik, akraba, geleneksellik, 

vs.) oluşturduğu milliyetçilik paradigması -küreselleşmenin de etkisiyle- yerini giderek daha kaygan 

ve dinamik hızı daha yüksek kimliklere (çevreci, cinsiyet, cinsel tercih, statü, vs.) bırakmaktadır. 

Kimlik olgusu aidiyet duygusu yaratır, birey ya da toplum kendini konjoktürel olarak belirli bir 

kimliğe bağlı olarak tanımlar. Bu durum, kimliğin hem kapsayıcı hem de dışlayıcı özelliğine dayanır. 

Ya kendini toplum içinde var olan kimlik kurgusuna ait hisseder ya da hem kendi hem de yaşadığı 

toplum üyeleri (hatta toplumsal yapılar) onu ötekileştirerek dışlayıcı yeni bir kimlik olgusuna ait 

hisseder/hissettirilir. Bu bağlamda çalışma, küreselleşme ile ulus-devlet arasında gerilen ve esneyen 

kimlik olgusunu incelemeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, Kimliksel/kültürel yapının güncel 

sorunlarının neler olduğu,  mevcut siyasi, ekonomik, coğrafik, sosyo-kültürel, vs. yapılar içinde kimlik 

olgusunun oluşumu ya da tanımlanması nasıl olmaktadır; Ulus-devlet ile küreselleşme arasındaki 

gerilimin kimliği tükettiği, ayrıştırdığı ve daha küçük gruplara böldüğü söylenebilir mi gibi sorulara 

cevap bulmayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Ulus-devlet, Kimlik, Kültür. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN GLOBALIZATION AND NATION-STATE 

REFLECTION WITH AN IDENTITY 

“Think globally, act locally”1 
Abstract 

Globalization is one of the most important - and perhaps most important - issues in the last half 

century. The leading cause of globalization is the emergence and development process, the structures 

it influences and the enormous dynamism. The rapid development of technological elements such as 

communication and transportation has played an important role in globalization becoming a new 

model of understanding of exploitation and domination. 

The nation-states emerging in the name of protecting globalization's influence on social structures and 

protecting geographical, demographic and cultural / identity structures have exhibited anti-

globalization attitude. In this context, nation-states have envisaged a policy of dissolving them in 

themselves, as opposed to differences that exist from outside or from inside. The construction of the 

national identity of the ideology of nationalism, an important consequence of the French Revolution, 

has created the modern paradigm that nation-states have endured against globalization. 

Globalization, the expansion of consumption fields, the desire to go as far as it can be reached, and its 

linkage with a technological historical process, cause macro-microeconomic identity / cultural 

problems on existing social structures. The paradigm of nationalism (with the influence of 

globalization), which is rooted in belongingness (class, ethnicity, religion, traditionality, etc.), leaves 

its increasingly slippery and dynamic pace with higher identities (environmentalist, gender, sexual 

orientation, status, etc.). 

The identity creates a sense of belonging, the individual or society defines itself conjuncturally, 

depending on a particular identity. This is based on both the container and the exclusive nature of the 

identity. Either it feels like it belongs to the identity fiction existing in society, or both own and the 

members of society (or even social structures) feel /to feel it the existence of a new, isolated identity. 

In this context, the study aims to examine the tensioned and flexed identity between globalization and 

nation-state. Besides, what is the current problem of the identity/cultural structure? Current political, 

economic, geographical, socio-cultural, etc. how is the formation or definition of identity within the 

structures? Could it be said that the tension between the nation-state and globalization is consumed, 

decomposed and divided to smaller groups the identity? It aims to find answers to such questions. 

Keywords: Globalization, Nation-state, Identity, Culture. 
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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN HÜKÜMETİN ALDIĞI TEDBİRLERİN TÜRK 
YÖNETİM YAPISINA ETKİLERİ: OHAL KHK’LARI BAĞLAMINDA BİR İNCELEME 

Yılmaz DEMİRHAN 
Nazım KARTAL** 

Özet 

Osmanlı mirasının devamı olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti yönetim yapısını da büyük ölçüde 

Osmanlı’dan almıştır. Cumhuriyet döneminde bu yönetim yapısı geliştirildi ve yapıya yenileri eklendi. Bu 

yapının temel özelliği güçler ayrılığını esas almış olmasıdır. Bu esasa göre yasama, yürütme ve yargı 

güçleri ayrı örgütlenmiş, anayasalarda görevleri, yetkileri ve yetkilerinin kaynağı belirtilmiştir. Ayrıca her 

üç güç birbirinden bağımsız ve bir birlerine müdahale etmeyecek şekilde oluşturulmuş, varlıkları anayasal 

güvenceye bağlanmıştır. Bu esaslar temelinde kurulmuş yönetim yapısında, karar alıcı olarak yasamaya, 

uygulayıcı olarak yürütmeye ve uygulamadan kaynaklanan sorunları, adaletsizlikleri gidermek üzere yargı 

erkine görev verilmiştir. Ülkede karar almada, uygulamada ve uygulamadan kaynaklı sorunların 

giderilmesinde görevli güçlerin daha etkin ve verimli bir faaliyet gösterebilmesi için de, onlara yardımcı 

olmak üzere sivil ve askeri bürokratik mekanizmalar oluşturulmuştur. Ülke yönetiminin güçler ayrılığı 

temelinde kurulmuş olmasıyla birlikte, yürütme erkinin bu yapının merkezinde yer aldığı söylenebilir. Bu 

özelliğe istinaden hükümetler seçimlerde halktan aldıkları yetki ile ülkeyi yönetir, önemli kararlara imza 

atar, yasama ve yürütmenin alanını da önemli ölçüde etkiler. Ülke yönetimini elde etmenin anayasal-yasal 

yolunun bu oluşuyla birlikte, özellikle çok partili siyasal yaşama geçişin ardından cumhuriyet ideolojisine 

sahip olmadığı düşünülen hükümetler doğrudan veya dolaylı askeri darbe vb. yollarla hükümetten 

uzaklaştırılmıştır. Bu tür hükümetlerin yeniden göreve gelmemesi için de, çeşitli vesayet mekanizmaları 

oluşturulmuştur. Neredeyse her on yılda bir özellikle muhafazakâr ve dini değerleri önceleyen hükümetlere 

karşı girişilen iktidardan uzaklaştırma yöntemlerine 15 Temmuz 2016’da bir yenisi eklendi. Ordu içerisinde 

bir grup (FETO) hükümete karşı bir askeri darbe girişiminde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın darbe girişimine karşı duruşu, halkın O’na desteği ve ordu içindeki bazı kesimlerle polisin karşı 

çıkışı üzerine, girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu girişim üzerine hükümet hızlı bir şekilde tedbirler 

almaya başlamış, darbe girişimi ile doğrudan ilişiği olanlar askeriyeden uzaklaştırılarak, tutuklanmıştır. 

Takip eden günlerde ise idarenin olağanüstü araçlarından biri olan Olağanüstü Hal Yönetimi bütün ülkede 

yürürlüğe konulmuş ve belli aralıklarla süresi uzatılmıştır. Bu kapsamda takip eden zamanlarda Kanun 

Hükmünde Kararnameler çıkarılmıştır. Bu kararnamelerle sivil ve askeri bürokraside düzenlemeler 

yapılmış, bazı kamu görevlileri görevden uzaklaştırılmış, kurumlar kapatılmış, yeni kurumlar açılmıştır. Bu 

çalışma kısaca özetlenen bu süreç bağlamında Hükümet tarafından 15 Temmuz 2016 darbe girişimi 

ardından alınan tedbirleri, bu tedbirler kapsamında yapılan düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin Türk 

Yönetim Yapısına etkilerini inceleme konusu yapmaktadır. Çalışma yasal-kurumsal inceleme yöntemi ile 

ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: 15 Temmuz, Darbe, OHAL, Yönetim, Türkiye. 
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THE EFFECTS OF THE GOVERNMENT’S MEASURES AFTER 15 JULY COUP ATTEMPTON 
ON THE STRUCTURE OF TURKISH ADMINISTRATION:  

A RESEARCH IN THE CONTEXT OF DECREE LAWS OF STATE OF EMERGENCY 

Abstract 

The Republic of Turkey, which was established as the continuation of the Ottoman heritage, has taken its 

management structure from the Ottoman Empire to a great extent. This management structure was 

developed and the innovations were added to the structure, during the Republican era. The basic feature of 

this structure is that it is based on separation of powers. According to this essence, the legislative, executive 

and judicial powers are organized separately, and the source of their duties, authorities and powers were 

stated in constitutions. In addition, all three forces are created independent of one another and do not 

interfere with one another, and their assets are linked to constitutional guarantees.On the basis of these 

principles, the legistative was stated to be decision-maker, execution as practitioner and and the judiciary 

has been tasked with the solving problems arising from applications. Civil and military bureaucratic 

mechanisms have been set up to assist the forces in charge of resolving, resolving, and resolving issues 

arising from implementation and implementation, to make them more effective and efficient. Along with 

the foundation of the separation of powers, it can be argued that the executive power is located at the center 

of this structure. Based on this feature, governments govern the country with the authority they receive 

from the elections, sign important decisions, and significantly influence the legislative and executive 

branch. Along with this is way to constitutional-legal obtaining the country's governance, the governments 

thought to have no republican ideology, were removed from the government, either directly or indirectly 

through military coups etc., especially after the transition to multi-party political life. Various tutelage 

mechanisms have also been established in order to these governments not to reestablish again. On July 15, 

2016, a new one was added to the methods of removing power, especially against to the governments that 

prevailed conservative and religious values, almost every decade. A group in the army (FETO) was 

attempted to make a military coup against government, and the attempt was failed, because of President 

Recep Tayyip Erdogan's stance against the coup attempt, and the people's support to him, and the 

opposition of the police and some sections in the army. Because of this attempt, the government began to 

take quick measures, those who directly involved in the coup attempt weere arrested and removed from the 

military. In the following days, the State of Emergency Management, which is one of the extraordinary 

instruments of the administration, was put into effect throughout the whole country and the period was 

extended at certain intervals. Within this scope, Decree Laws have been issued in the following periods. 

With these decrees,  arrangements were made in civil and military bureaucracy, some public officials were 

removed from office, institutions were closed and new institutions were opened. This study briefly 

summarizes the measures taken by the Government following the coup attempt of July 15, 2016, the 

regulations made within the scope of these measures and the effects of these regulations on the Turkish 

Management Structure. The study will be handled by legal-institutional review method.  

Keywords: July 15, Coup d'etat, State of Emergency Management, Administration, Turkey. 
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MİLLİ GÜVENLİK KURULU: YARIM ASIRLIK ASKERİ VESAYET 
Ayşegül Kars KAYNAR 

Özet 
Türkiye siyasi tarihinde adından en çok söz ettiren kurumlardan biri hiç kuşkusuz Milli Güvenlik 

Kurulu’dur (MGK). MGK, bir yandan 56 yıllık geçmişiyle ve kuruluşundan itibaren anayasal bir kurul 

olması itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’nin en uzun ömürlü kurumlarından biridir. Öte yandan, yarı askeri 

yapısıyla ordunun siyasete müdahalesinin ve dolayısıyla askeri vesayetin en başta gelen aracı olarak 

görülmüştür. Gerçekten de MGK, 12 Mart 1971 askeri muhtırasının ve 28 Şubat 1997 askeri müdahalesinin 

baş aktörüdür. 1961'de kurulan MGK, 1980’ler ve 90’lar boyunca değişime uğramadı. Ancak, 1999’da 

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine adaylığının açıklanmasından sonra asker-sivil ilişkilerinin geçirdiği 

reformun parçalarından biri oldu. Bu bağlamda 2001 ve 2003 yıllarında üyelik ve işleyişinde değişiklikler 

yapıldı. Yapılan değişiklikler, MGK’da askerlerin sivillere olan üstünlüğünün sonlandığı yönünde 

yorumlanmıştır. Böylece MGK’nın sivilleştiği, bu kurumun demokratik yönetim sınırları içine çekildiği ve 

askerin siyasete müdahalesinin sonlandığı düşünülmüştür. Bu çalışma, MGK’nın 2001 sonrasında geçirdiği 

reform sürecini günümüzdeki sonuçlarıyla birlikte değerlendirmektedir. Çalışma, reform sürecinin 

eksiklikler içerdiğini ve reform sonrasında askerin siyasete müdahalesinin kimi konularda devam ettiğinin 

görüldüğünü belirtmektedir. Bulgular ışığında çalışma, bütünlüklü bir demokratikleşmenin sağlanabilmesi 

için önerilerde de bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Asker-Sivil İlişkileri, Ordu ve Siyaset, Demokratikleşme, Milli Güvenlik.  

NATIONAL SECURITY COUNCIL: MILITARY TUTELAGE FOR A HALF A CENTURY 

Abstract 

The National Security Council (NSC) has undoubtedly been one of the most debated institutions in Turkish 

political history. On the one hand, it is one of the long-lasting constitutional councils with its 56 years old 

history. On the other hand, it is seen as the principal instrument of military's involvement in politics, and 

hence the military tutelage due to its unaltered semi-military character. Actually, the NSC was the leading 

actor of March 12, 1971 military memorandum and February 28, 1997 military intervention. Being 

established in 1961, the structure of the NSC was not altered throughout 80s and 90s. However, it laid at 

the crux of the transformation of civil-military relations in Turkey after the declaration of Turkey's 

candidacy for EU membership in 1999. In this respect, ex officio members and functioning of the NSC 

were overhauled in 2001 and 2003. The reforms were extensively hailed and reckoned as the end of 

military's supremacy over civilians. They were said to establish civilian control, draw the NSC within the 

boundaries of democratic rule, and terminate military's intervention into politics.  This study evaluates the 

restructuring of the NSC after 2001 with its results. It states that the reforms involved many drawbacks and 

therefore, military's political role continued in certain matters even after the reforms. In light of the 

findings, the study makes suggestions for a complete democratization of politics as well.    

Keywords: Civil-Military Relations, Military and Politics, Democratization, National Security.  
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TÜRKİYE’DE FONKSİYONEL MUHALEFETİN ÖZGÜNLÜK VE ÖZERKLİK SORUNU 

Ahmet KARADAĞ 

Gökhan TUNCEL 
Özet 

Tarih içerisinde doğrudan demokrasi düşüncesinin uygulanabilirliği hususunda karşılaşılan sorunların 

aşılabilmesi için geliştirilen temsili demokrasi modeli de süreç içerisinde önemli bazı açmazlarla karşı 

karşıya kalmıştır. Temelde yöneten - yönetilen ilişkisine dayanan ancak temsili demokraside daha çok 

iktidar - muhalefet ilişkisi çerçevesinde ele alınan siyasal süreçte ortaya çıkan zaman ve konu kısıtları 

egemenliğin asli kaynağı olarak kabul edilen çoğunluğun aleyhine bir durum ortaya çıkartmıştır. 

Türkiye gibi temsili düzeyde dahi demokrasisi tam anlamıyla konsolide olmamış ülkelerde siyaset 

büyük ölçüde parlamento içi ve dışında bulunan siyasi partiler üzerinden işletilmiştir. Siyasetin 

toplumsal tabanın pasifize edildiği ve geniş toplum kesimleri temel haklarını dahi sahip çıkma 

hususunda önemli sorunlar yaşadığı Türkiye’de, hak ve menfaatleri koruma amacıyla gerektiğinde 

muhalefeti beslemesi veya kendisi muhalefete dönüşmesi gereken kaynaklar ve unsurların bunu 

yap(a)madıkları gözlenmiştir. Bu çalışmada, fonksiyonel muhalefet kavramıyla ifade edilecek olan ve 

yapısal muhalefetten ayrı düşünülen muhalefet türünün sorun alanları ve kısıtları farklı boyutla ele 

alındıktan sonra özgünlük ve özerklik sorununa vurgu yapılacaktır. Daha aktif ve sürdürülebilir bir 

katılımcı siyaset için fonksiyonel muhalefet düşüncesi ve uygulamalarının derinlikli ve çok boyutlu 

çalışmalara konu edilmesi, Türkiye toplumu ve siyaseti için oldukça önemlidir.    

Anahtar Kelimeler: Siyaset, İktidar, Muhalefet, Katılımcılık.  

THE PROBLEM OF ORIGINALITY AND AUTONOMY OF FUNCTIONAL 
OPPOSITION IN TURKEY 

Abstract 

The representative model of democracy, which was developed in order to overcome the problems 

regarding the applicability of the idea of direct democracy in history, has faced some important 

dilemmas in the process. The time and subject constraints that emerged in the political process, which 

is based mainly on the ruler-ruled relationship but represented democracy rather than the power-

opposition relation, have created a situation against the majority, which is regarded as the main source 

of sovereignty. In countries where democracy was not fully consensual even at the level of 

representation like Turkey, politics was largely based on political parties inside and outside the 

parliament. In Turkey, where the social base of politics has been inactivated and large social groups 

have been experiencing significant problems in owning even basic rights, it has been observed (a) that  

 

                                                           
 Prof. Dr., İnönü Üniversitesi İİBF. Uluslararası İlişkiler Bölümü, karadag.ahmet@inonu.edu.tr. 

Doç. Dr., İnönü Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, gokhan.tuncel@inonu.edu.tr. 



 

143 

 

the resources and elements that need to feed the opposition or transform itself into an opposition, if 

necessary, in order to protect their rights and interests. In this study, the question of authenticity and 

autonomy will be emphasized after the problem areas and constraints of the opposition party, which 

are differentiated from the structural opposition, will be expressed in terms of functional opposition. 

For a more active and sustainable participatory politics, functional opposition is a crucial issue for the 

society and politics of Turkey, where the thought and practice are dealt with in depth and 

multidimensional work. 

Keywords: Politics, Power, Opposition, Participation. 
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İKİ LAİKLİK MODELİ VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) 

Sibel DÜNDAR 

Ömer TAYLAN** 
Özet 

Laiklik, genel anlamda Fransız ve Anglo Sakson geleneği bağlamında değerlendirilir. Fransız modeli 

laiklik, din özgürlüğünü kısıtlamakta ve din özgürlüğünün kamusal alanda var olmasını sert bir şekilde 

eleştirmektedir. Anglo Sakson modeli laiklik ise dinsel çoğulculuğa dayanmakta ve bunu toplumsal 

düzenin bir teminatı olarak görmektedir. Buradan hareketle çalışma, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

(CHP) Kemal Kılıçdaroğlu (2010-2017) dönemindeki laiklik uygulamalarını ve söylemlerini bu iki 

gelenek bağlamında değerlendirmekte ve CHP’nin hangi gelenek içerisinde yer aldığını analiz 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Laiklik, Türkiye, CHP. 

TWO MODELS OF THE SECULARISM AND REPUBLICAN PEOPLE’S PARTY (CHP) 

Abstract 

Secularism is generally assessed in the context of the French and Anglo Saxon tradition. The French 

model of secularism restricts religious freedom and criticizes the freedom of religion to exist in the 

public arena. The Anglo Saxon model of secularism is based on religious pluralism and advocates this 

one as a guarantee of social order. From this point of view, the study evaluates the practices of the 

secularism of the Pepuclican People’s Party (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu (2010-2017) and its discourses 

in the context of these two traditions and analyzes the tradition of the CHP. 

Keywords: Secularism, Turkey, PPP. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMETİ SİSTEMİNDE DENETİMİN GELECEĞİ 

Hamza ATEŞ 

Öznur YAVUZ** 
Özet 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden bugüne kadar Türkiye’de yönetimin reforme edilmesi sürekli 

gündemdedir. Bu çerçevede, merkezi yönetimden yerel yönetimlere, kamu personel sisteminden 

KİT’lere kadar birçok alanda kapsamlı reformlar gerçekleştirilmiş ve birçok araştırma raporları 

yayınlanmıştır. Ancak,  kamu yönetiminin etkin-verimli-ekonomik-etik-hızlı çalışması konusundaki 

sorunlar hep devam etmiştir.  20.yüzyılın son birkaç on yılından itibaren, bir anlayış ve yöntem 

değişikliğine gidilerek kamu yönetiminin siyasi ve iktisadi diğer alanlar ile birlikte düşünülmesi ve 

böylece devletin bir bütün olarak reforme edilmesi fikri yaygınlaşmaya başlamıştır.  

Bu bildirinin amacı, Türkiye’de yönetim ve denetim alanlarında son yıllarda meydana gelen değişim 

ve dönüşümler çerçevesinde 2016 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen referandum ile kabul edilen 

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kamu denetim sisteminin nasıl adapte edilebileceğini 

incelemektir.  Bildirinin temel tezi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamenter sistem esas 

alınarak dizayn edilmiş kurum ve yöntemlerin çalışmakta zorlanacağından dolayı kamu denetim 

sisteminin tümden yenilenmesinin gerekeceğidir. Bu yenilenme, denetim kurumlarının yeni sisteme 

göre yeniden yapılandırılması, denetim yöntemlerinin yeni ihtiyaçlara göre gözden geçirilmesi ve 

başta siyasi ve idari denetim ile ombudsmanlık ve kamuoyu denetimleri olmak üzere farklı denetim 

alanlarının arasındaki koordinasyonun sağlanması anlamına gelecektir. 

Bu bildiri, denetim ve denetim yöntemlerindeki dönüşümle ilgili kısa bir literatür incelemesi ile 

başlamakta, daha sonra Türkiye’de kamu denetiminin temel sorunları irdelenmektedir. Bildiri, 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde denetimin kurumsal, yöntemsel ve işleyiş olarak dönüşümü ile 

ilgili öneriler ile son bulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Denetim, Kamu Yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Reform. 

FUTURE OF PUBLIC AUDITING UNDER THE PRESIDENCY SYSTEM IN TURKEY 

Abstract 

The reform of the administration in Turkey from the last period of the Ottoman State to the present 

day is a constant agenda. In this framework, comprehensive reforms have been carried out in many 

areas ranging from central government to local governments, from public personnel system to SEEs, 

in addition to a large number of research reports about reforming public administration system of  
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Turkey which have been published so far. However, steps toward establishing an efficient-productive-

economic-ethical-fast working public administration have been partly successful. From the last few 

decades of the 20th century, the idea of considering public administration together with other political 

and economic fields, and thus reforming of the state as a whole, has begun to be widespread. 

The purpose of this paper is to examine how the public auditing system can be adapted to the 

presidential government system popularly accepted by the referendum held in April 2016, within the 

framework of the changes and transformations that have taken place in recent years in the areas of 

governance and auditing in Turkey. The main thesis of the paper is that the public auditing system will 

have to be completely renewed because the institutions and methods designed based on the 

parliamentary system will be difficult to work in the presidential government system. This renewal 

will mean a restructuring of the supervisory bodies according to the new system, are viewing of 

auditing methods according to new needs, and strengthening the coordination between different areas 

of supervision, mainly political and administrative supervision, ombudsman and public opinion. 

This paper begins with a brief review of the literature on the transformation of auditing system and 

auditing methods and then examines the main problems of public auditing in Turkey. The paper 

concludes with suggestions regarding institutional, methodological and operational transformation of 

auditing system in the presidential government system in Turkey. 

Keywords: Auditing, Public Administration, Presidential Government System, Reform. 
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TÜRKİYE’DE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMETİ SİSTEMİ  
VE YENİ SİSTEMİN KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI 

Nazım KARTAL 

 Yılmaz DEMİRHAN** 
Özet 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin farklı boyutları ve muhtemel etkileri akademik çalışmalarda 

irdelenmeye başlamıştır. Bu çalışmada yeni hükümet sisteminin Türk kamu yönetiminde yapacağı 

muhtemel değişiklikler ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bilindiği üzere yeni sisteme geçişle birlikte 

asıl olarak yürütme organında değişiklik yaşanacaktır. Bununla birlikte yürütmede meydana gelecek 

bir değişikliğin sadece yürütme ve idare ile sınırlı kalmayacağı, yasama ve yargı organlarıyla olan 

ilişkilerde de belli derecece değişikliklere sebebiyet vereceği açıktır. Konuya yürütme ve idare 

açısından bakıldığında, en önemli değişikliğin yürütmeyi oluşturan unsurlarda olduğunu söylemek 

mümkündür. Yürütme artık sadece seçilmiş Cumhurbaşkanı’ndan oluşacaktır. Dolayısıyla yeni 

sistemde Başbakan, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu olmayacaktır. Bunun yanında yeni sistem 

idarede de belli değişikliklere neden olacaktır. Bu değişiklikleri “idarenin düzenleyici işlemlerinde 

meydana gelecek değişiklikler”, “atamalarda meydana gelecek değişikler” ve “idare ile yürütme 

arasındaki ilişkilerde meydana gelecek değişikler” şeklinde sınıflandırmak mümkündür. 

Öncelikle yeni sistemde normlar hiyerarşisinde değişiklikler olacaktır. Yeni sistemde Bakanlar 

Kurulu’nun özne olarak yer aldığı Kanun Hükmünde Kararname ve Tüzük ile Bakanlar Kurulu 

yönetmelikleri yer almayacaktır (Tabii ki daha önce ortaya konulan düzenlemeler yürürlükte kalmaya 

ve uygulanmaya devam edecektir.)  Bunların yerini önemli ve tartışmalı bir düzenleme çeşidi olan 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) alacaktır. CBK’ler de Kanun Hükmünde Kararnameler gibi 

ikiye ayrılmaktadır: Olağan dönem CBK’leri ve Olağanüstü dönem CBK (OHAL CBK). Olağan 

dönem CBK’lerin tartışılacağı ve eleştirileceği açıktır. Ancak OHAL CBK’lerin bundan daha fazla 

sorunlu olduğu ve daha fazla tartışma yaratacağı görülmektedir. Çünkü yeni değişikliklere göre (ve 

bazı emniyet supabı görecek düzenlemeler içerse de) Cumhurbaşkanı’nın tek başına ilan edebileceği 

olağanüstü hal süresince yine tek başına OHAL CBK’si çıkartabilecektir. OHAL süresince 

çıkartılacak CBK’lerin (KHK’lerde olduğu gibi) Anayasa seviyesinde olduğunu hatırlatmak gerekir. 

Çünkü OHAL CBK ve OHAL KHK’lerin Anayasa’ya şekil ve esas bakımından aykırılığı iddiasıyla 

hiçbir mercie itiraz edilememektedir. Bunun yanında, Cumhurbaşkanı ayrıca kanunlara ve CBK’lere 

aykırı olmamak üzere yönetmelikler çıkartabilecektir. Cumhurbaşkanlığı yönetmelikleri de idari 

sisteme yeni girecek düzenlemelerden birisidir. 
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Yeni sistemde atamalar konusunda da önemli değişiklikler olacaktır. Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık 

kaldırılacağı için bu unsurların dâhil olduğu atamalarda Cumhurbaşkanı belirleyici rol oynayacaktır. 

Çoğu üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı kararıyla (kararnamesiyle değil) yapılabilecektir. 

Anayasa’da yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı’na “Üst kademe kamu yöneticilerini ata”ma 

“görevlerine son verme ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanı kararnamesi 

ile düzenleme görevi ve yetkisi verilmiştir (m. 104: Cumhurbaşkanı’nın göreve başlamasıyla yürürlüğe 

girecektir). Üst kademelere yapılacak atamalara ilişkin hususlar da CBK ile düzenlenecektir. 

Dolayısıyla yeni bir düzenleme yapılana kadar, başbakanlıktan çıkan ikili atama kararnameleri tek 

imzaya düşecek, bakanlıklardan çıkan üçlü veya dörtlü müşterek kararnamelerde de birer imza 

azalacaktır. Yukarıda beyan edilen değişiklik nedeniyle bakan imzasının arandığı atamalarda yeni 

sistemde bakanın imzasına ihtiyaç duyulup duyulmayacağı belirsizliğini korumaktadır. Bu konuların 

sağlıklı tartışılabilmesi için yeni hukuki düzenlemelerin yapılmasının beklenmesi gerekmektedir. 

Son olarak, yeni sistemde yürütme (Cumhurbaşkanı)-idare, merkez-taşra ve merkez-yerel ilişkilerinde 

de belli değişiklerin olması beklenmelidir. Yürütme tek kişiden oluşacağı için cumhurbaşkanının 

merkez ve taşra idaresi üzerinde tam bir otorite ve disiplin kurması mümkün olabilecektir. Bunu, 

yürütmeye dair tüm sorumluluğun cumhurbaşkanında olmasının bir neticesi olarak görmek 

gerekmektedir. Parlamenter sistemde disiplin ve otorite hiyerarşi ile (silsile yoluyla) sağlanmaktadır. 

Bu durum, Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan’ın “bürokratik oligarşi” ifadesiyle eleştirdiği ve yürütmenin 

alt kademelere hakim olamaması durumunu doğurmaktadır. Yeni sistem, Cumhurbaşkanı’nın alt 

kademelere doğrudan müdahalesine olanak tanıyacaktır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu taşra 

yönetimine ilişkin olarak, özellikle İçişleri bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıklara bir hiyerarşik 

üsttük vermektedir. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı’nın otoritesi merkez teşkilatı yanında taşra 

teşkilatlarına da yansıyacaktır. Yeni sistemde bu hiyerarşik yapının nasıl işleyeceğine ilişkin 

analizlerin daha sağlıklı yapılabilmesi için hem uyum mevzuatının hem de fiili durumun görülmesi 

gerekmektedir.  
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THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM IN TURKEY AND THE IMPACTS OF 

THE NEW SYSTEM ON PUBLIC ADMINISTRATION  

Abstract 

The different dimensions of Presidential Government System and its estimated impacts have begun to 

be investigated in academis works. In this study, the estimated amendments that the new government 

system on the Turkish public administration will be examined. As it is known, with the introduction of 

the new system, in fact, the executive organ will undergo a change. However, it is clear that a change 

in executive body will not be limited to only execution and adminisitration; in relations with 

legislative and judicial bodies will also undergo changes to some extend.  

Considering the subject in terms of execution and administration, it is possible to say that the most 

important amendment will be seen in the elements constituing the execution. The executive body will 

only be elected president. Therefore, there will be no prime minister, prime ministry and cabinet in the 

new system. In addition to this, some certain amendments in the administration will be seen too. It is 

possible to classify these amendments as “amendments that will take place in regulatory practices of 

the administration”, “amendments that will occur in appointments” and “amendments that will be seen 

in the relations between administrative and executive bodies”.  

First of all, there will be amendments in the hierarchy ot norms within the new system. Within the new 

system, there will be no Governmental Decrees, Charter sor Cabinet Regulations in the new system 

(For sure, previous regulations will continue to remain in force and be applied). These will be replaced 

by Presidential Decrees (PD) which are important but contentious regulatory forms. Presidential 

Decrees fall into two groups like Governmental Decrees: Normalcy and State of Emergency 

Presidential Decrees. It is clear that Normalcy Presidential Decrees will be discussed and criticised. 

However, it is seen that State of Emergency Decrees are more troubled and prone to make way for 

conflicts because according to the new amendments (although they bear some kinds of safety valves) 

president can declare state of emergency all alone and during this state of emergency s/he can make 

State of Emergency Presidential Decrees. It should be remembered that Presidential Decrees made 

during State of Emergency (like governmental decrees)functions as Constitution because on the 

grounds that State of Emergency Presidential Decrees and Governmental Decrees contradict the 

Contitution no objection can be raised to any authorities. Besides, president will be able to make 

regulations unless they are against the laws and Presidential Decrees. Presidential regulations are also 

amendments that will be introduced to the administrative system for the first time.  

In the new system there will be important amendments about appointments too. As Cabinet and 

PrimeMinistry will be removed for the appointments these elements involve, President will play a 

determining role. Many high level appointments will be conducted by means of Presidential Decision 

(not decree). With the Constitutional Amendment president is authorized to “Appoint top levelpublic  
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administrators, discharge them, regulate the rules and procedures concerning their appointment with 

a Presidential Decree (Article 104: This will enter in force with the inauguration of president). Issues 

regarding top level appointments will also be regulated with Presidential Decree. Therefore, until a 

new regulation is made, dual appointment decrees coming from prime ministry will be signed by a 

single authority and in three or four party joint decrees coming from ministries one less signature will 

be seen. For the appointments for which ministerial signature is sought due to the amendment 

mentioned above, it is still unclear whether a ministerial signature is needed or not in the new system. 

In order to discuss properly these issues, it is necessary to wait for the emergence of new legal 

arrangement. 

Finally, it is supposed to wait for the emergence of certain amendments in the relations among 

executive body (President)-the administrative body, center-province and center-local body. As the 

executive body will consist of single person, it will be possible for president to establish a full 

authority and discipline on the center and provincial administration. This should be evaluated as the 

result of the fact that president bear all the responsibilities of executive body. Within the parliamentary 

system, discipline and authority are ensured by means of hierarchy (with a chain). This brings about 

the case in which the executive body cannot control lower levels and this was criticised by the 

president R.T. Erdoğan as “bureaucratic oligarchy”. The new system will allow the direct intervention 

of president to the lower levels. The Law for Provincial Administration no. 5442 provides all 

ministeries, particularly Ministery of Internal Affairs, a hierarchical superiority with regard to 

provincial administration. In the system, the presidential authority will extend to provincial 

organization as well as central organization.In order to conduct analyses more properly concerning 

how this hierarchical structure will function within the new system, both the adjustment regulation and 

the actual state should be seen. 

Keywords: Governmental System, Presidential Government System, The Turkish Public 
Administration, the Impacts of the Presidential Governmental System on the Administration. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMETİ SİSTEMİ  

Oğuz ERSÖZ 
Özet 

Ülkemizde 1876’dan beri klasik biçimiyle olmasa da uygulanan parlamenter sistem 2007 tarihinde 

Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesini içeren Anayasa değişikliğiyle yarı başkanlık sistemine 

doğru bir evrilme yaşamıştır. Bundan kısa bir sonra da uzun yıllardır tartışılan güçlü bir yönetim için 

Başkanlık sistemine geçilmesinin zorunlu olduğu görüşleri, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen 

referandum ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle Türk siyaset ve hukuk hayatında 

başarılı olmuştur. 

Çok ciddi yenilikler getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş esas olarak 2019 genel 

seçimlerinden sonra olacaktır. Geçiş sürecine kadar sistemin uygulanabilmesi için gerekli yasal, idari, 

diplomatik, ekonomik ve teknik değişiklikler gerçekleştirilmesi gerektiği izahtan varestedir. Sistem 

değişikliği ile yoluna devam edecek ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendine özgü bir 

hükümet rejimi olma özelliği taşımaktadır. Bu sistemin diğer hükümet rejimleri ile benzerlik ve 

farklılıklarının ortaya konularak hukuki çerçevesinin ortaya konulması büyük önemi haizdir. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin avantajları ve sakıncaları üzerinde de titizlikle durulması 

gerekmektedir. Tarihi bir sistem değişikliği gerçekleştirmek üzere olduğumuz şu günlerde çok yönlü 

biçimde artılar ve eksiler analiz edilmeli ve sistemin kabul edilmesini gerektiren amaçlarını yerine 

getirebilmesinin sağlanması adına titizlikle çalışılmalıdır.  

Tebliğimizde, Türkiye’nin yeni hükümet rejimi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hukuki 

çerçevesi, avantajları ve dezavantajları ile mukayeseli hukuktaki örnekleri üzerinde durmak suretiyle 

hukuk, yönetim ve siyaset üzerinde olası etkilerini değerlendirmeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Hükümet Sistemleri, Parlamenter Sistem, Başkanlık Sistemi, Cumhurbaşkanı, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. 

PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM 

Abstract 

The formation that will perform the basic functions of the state organs, their mutual relations and 

operation of editing systems has revealed various government requirements. This government by 

living systems development and change throughout history, the history of the country to which they 

apply, political, socio-economic and so on. Differentiated according to the conditions. Preference on 

the Turkish constitutional system of government if not in its classical form has been since 1876 since 

the parliamentary system. Since the 1980s, the country has a presidential system debate has 

intensified. On 2007 semi-presidential to the adoption of the constitutional amendment technically  
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correct selection of the president of the population has experienced as a result of an evolution. Also 

adopted by a constitutional amendment on April 16, 2017 Turkish-style presidential system of 

government has been recognized as an original government regime. This system will be introduced 

fully in 2019 and to provethe legal frame work by considering the similarities and differences with 

other systems, this system is very important. However, it is necessary to focus strictly on the system's 

advantages and possible difficulties. In our study, the most important political and administrative 

reform of the government system in the Republic of the comparative period, we show changes in 

Turkish law and the constitution and striveto be examined in detail in the context of political history.  

Keywords: Government Systems, Parliamentary System, Presidential System, President, Presidential 
System of Government. 
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TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNDE DOĞALGAZ FAKTÖRÜ: TÜRK AKIMI ÖRNEĞİ 

 Mevlüt AKÇAPA 
Özet 

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler tarihsel süreçte olduğu gibi, son dönemde de çatışma ve işbirliği 

ikileminde devam etmektedir. Suriye krizi başta olmak üzere, birçok dış politika meselesinde zıt 

pozisyonlar alan iki ülkenin; aynı zamanda işbirliği seçeneklerini de göz ardı etmediği görülmektedir. 

Enerji faktörü, işbirliği alanlarının başında yer alırken; Türkiye ve Rusya arasındaki enerji işbirliğinin 

ana omurgasını doğalgaz ticareti oluşturmaktadır. Türkiye, bir doğalgaz devi olan Rusya için iyi bir 

müşteri olmasının yanı sıra, Rus gazının Avrupa pazarlarına transfer edilmesi için de stratejik bir 

pozisyonda yer almaktadır. Ukrayna Krizi sonrasında değişen dengeler ve AB ile yaşanan problemler 

sonucunda iptal edilen Güney Akım projesine alternatif olarak, Türk Akımı projesi Ankara-Moskova 

hattında önemli bir gündem maddesi olmuştur. Rusya Devlet Başkanı Putin Türk Akımını ilk olarak 

2014 yılında Ankara’yı ziyaretinde gündeme getirmiştir. Kasım 2015’te Rus jetinin Türk F-16’sı 

tarafından düşürülmesi ile başlayan krizde proje askıya alınmıştır. Diplomatik girişimler sonucunda 

Ankara-Moskova ilişkilerinde normalleşme sürecine geçilmesinin ardından Putin’in Ekim 2016'da 

Türkiye’ye yaptığı ilk ziyarette Türk Akımı projesine imza atılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Rusya, Türkiye, Enerji, Doğalgaz, Türk Akımı. 

THE NATURAL GAS FACTOR IN TURKEY-RUSSIA RELATIONS:  
THE CASE OF TURKSTREAM 

Abstract 

In recent years, the Turkish-Russian relations have been streaming on the conflict and cooperation dilemma 

in accordance with the historical process. Mainly the Syrian crisis, there are serious disputes between 

Ankara and Moscow. However, the two countries do not ignore the cooperation options. The energy topic 

is on the top of the cooperation fields. The natural gas trading is the backbone of the energy cooperation 

between Turkey and Russia. Turkey is in a strategic position for transferring Russian-gas to European 

markets as well as being a good client of Russian gas. As a result of the changing balances after the 

Ukrainian Crisis and problems experienced with the EU, Russia announced that it halted the South Stream 

Project. As an alternative to the South Stream, the Turk Stream is an opportunity for the promotion of the 

Ankara-Moscow relations. President Putin has brought up the Turk Stream firstly during his visit to Ankara 

in 2014. The project has been suspended with the outbreak of the crisis which the shooting down of a 

Russian jet by Turkish F-16 in November 2015 caused. As a result of diplomatic initiatives, Ankara-

Moscow relations have entered into a normalization process and Turk Stream project was signed at the 

Putin's visit to Turkey in October 2016. 

Keywords: Russia, Turkey, Energy, Natural Gas, Turk Stream. 
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TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASINA UYUMU 

Ferat KAYA 
Özet 

Çevre ve çevrenin korunması küreselleşme ile birlikte son yıllarda en çok tartışılan konuların başında 

gelmektedir. Avrupa bütünleşmesinin en önemli unsurlarından olan serbest dolaşım ve rekabet, çevre 

alanında da ortak hareket etmeyi zorunlu kılmıştır. Çevre standartlarına sahip bir Avrupa Birliği çevre 

politikasının, iç pazarın gelişmesini engelleyen rekabet bozucu etkileri azaltacağı düşünülmektedir. 

Çevre konusundaki farklı ulusal düzenlenmelere bağlı olarak maliyet farklılıkları ortaya çıkmakta ve 

bütünleşme anlamında bir kopukluk olacağı korkusuyla çevre konusunda uzlaşıya varılmak 

istenmektedir. Çevre sorunlarının sınır tanımaması da ortak bir çevre politikasını gerekli kılmaktadır. 

Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde çevre başlığı güçlük yaratacak alanların başında gelmektedir. 

Türkiye, AB çevre standartlarına uyum sürecinde teknik olanakların yetersizliği, çevre bilincinin 

yeterince gelişmemiş olması ve mali açıdan zorluklarla karşılaşmaktadır.  Bu nedenle Türkiye, çevre 

politikasına yönelik çıkardığı yasal düzenlemelerle birlikte diğer politikaları uyumlaştırıp, 

güçlendirmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye-AB, Çevre Politikası.  

TURKEY’S ADAPTATION TO THE EUROPEAN UNION’S ENVIRONMENT POLICY 

Abstract 

Along with globalization, the environment and the protection of the environment is at the forefront of 

the most debated issues in recent years. Free movement and competition, the most important elements 

of the European integration, make it compulsory to act jointly in the field of the environment. 

European Union environmental policy with environmental standards is thought to reduce the 

competitive disruptive effects of the developing internal market. Depending on different national 

regulations on the environment, cost differences arise and with the fear of disconnect in the sense of 

integration, is desired to reach consensus on the environment. No boundary recognition of 

environmental problems also requires a common environmental policy. In the process of Turkey’s 

adaptation to the EU, environmental heading is one of the forefront areas that may create difficulties. 

In the process of adaptation to the EU’s environmental standards, Turkey faced with insufficient 

technical possibilities, environmental awareness and financial difficulties. For this reason, Turkey 

should harmonize and strengthen other policies with legal arrangements that made laws on 

environmental policy. 

Keywords: Turkey-EU, Environment Policy. 
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TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE EKONOMİNİN BELİRLEYİCİLİĞİ 

Fatma SARIASLAN 
Özet 

Türkiye’nin 1949 yılında İsrail’i tanımasıyla başlayan Türkiye-İsrail ilişkileri, İsrail’in Ortadoğu’da 

barış ve istikrarı olumsuz etkileyen politikaları nedeniyle inişli çıkışlı bir seyir izlemekle birlikte 

1990’ların başlarından itibaren ivme kazanmıştır. 1990’lar boyunca iki ülke ilişkileri özellikle 1996 

yılında imzalanan bir dizi anlaşma ile hızlı bir gelişme göstermiş ve bu tarihten sonra ilişkiler askeri, 

diplomatik, siyasi, ekonomik ve istihbarî unsurları içeren çok boyutlu bir niteliğe sahip olmuştur. 

Takip eden yıllarda, özellikle 2000’lerde gerek iş çevrelerinin ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 

yönündeki istekliliği gerekse siyasi iradenin bu yöndeki desteği ile ekonomik ilişkiler dikkat çekici bir 

biçimde artmıştır. Özellikle 2010 ve sonrasında yaşanan muhtelif politik gerilimlere rağmen iki ülke 

arasında 1990’larda tesis edilen ekonomik ilişkilerin bu siyasal krizlerden etkilenmeyecek biçimde 

devam ettiği gözlemlenmektedir. Bu bağlamda çalışma, 2000’li yıllarla birlikte Türkiye-İsrail 

ilişkilerinde ekonomik rasyonalitenin belirleyiciliğine vurgu yapmakta ve bu dönemde ticaret ve 

doğrudan yatırım ilişkilerinde yaşanan gelişmelerin siyasal konjonktürdeki dalgalanmalardan bağımsız 

kendi mecrasında etkinliğini sürdürdüğü ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye-İsrail ilişkileri, Dış Ticaret, Dış Politika, Ticari Anlaşmalar, Yatırım. 

THE DETERMINATION OF ECONOMY ON TURKEY-ISRAEL RELATIONS 

Abstract 

Starting with Turkey’s recognition of Israel in 1949, the relations of Turkey and Israel has gained 

momentum as of the early 1990s despite following an instable path due to Israel’s policies affecting 

negatively the peace and stability in Middle East. Through 1990s, the relations of the two countries 

manifested a swift progress with a series of agreements and after this year the relations have gained a 

multidimensional character including military, diplomatic, political, economic, and informative sides. 

In the successive years, especially 2000s, economic relations have notably increased owing both to the 

willingness of the business circles to develop economic relations but also the backup of the political 

will in this direction. In spite of various political tension in 2010 and aftermath, it has been observed 

that the economic relations between the two countries established in 1990s have steadily continued 

without being affected by these political crises. In this sense, this paper stresses the decisiveness of the 

economic rationality in the relations of Turkey and Israel and aims to put forth that developments in 

trade and direct investment have maintained their efficiency free of the fluctuations in political sphere. 

Keywords: Turkey-Israeli relations, Foreign Trade, Foreign Policy, Trade Agreements, Investment. 
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SURİYE’DEKİ KÜRT SİYASİ PARTİLERİ:  

GEÇMİŞ MÜCADELELERİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ 

Bekir HALHALLİ 
Özet 

Kürt halkının üzerinde yaşamış olduğu gerilimli coğrafya farklı Ortadoğu modern-ulus devletlerinde 

pek çok kurum ve siyasi parti tarafından legal ve illegal oluşumlarla günümüze kadar önemini 

artırmıştır. Özellikle Arap Ayaklanmaları esnasında ve sonrasında bölgedeki değişim rüzgârları 

mevcut otoriter rejimleri birer birer devirirken onların baskı altında tuttuğu grupların siyaset 

arenasında yerlerini almalarını sağlamıştır. Suriye ayaklanmasıyla toplum içinde çeşitli şekillerde 

bölünmeler yaşanmasına rağmen Suriye Kürtleri kaderlerini tayin etme hakkını savunmak için önemli 

tarihi fırsat yakalamıştır. Bir başka deyişle, Suriye’de yıllardır süren Baas rejiminin baskı altında 

tuttuğu ve manipüle ettiği Kürtler, artık göreceli olarak kendi adlarına hareket etmeye başladılar. Bu 

durum bölgede değişimi savunan pek çok yerel, bölgesel ve uluslararası aktörün stratejik politikalarını 

derinden etkilemektedir. Bu çalışma, Suriye’deki Kürt siyasi partilerin genel bir bakışını sunmak ̶ 

taleplerini benzerliklerini, farklılıklarını ve örgüt tarzlarını saptamak ̶ Irak, İran ve Türkiyedeki Kürt 

siyasi hareketleriyle ilişkilerini irdelemek gibi konulara odaklanmaktadır. Bunun yanı sıra, çalışmada 

Suriye’deki Kürt siyasi partilerin yol haritaları açıklanarak bölgesel ve uluslararası ilişkileri de 

incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Suriye, Kürtler, Rojava, Siyasi Parti, Kürt Hareketi. 

KURDISH POLITICAL PARTIES IN SYRIA: 
PAST STRUGGLES & FUTURE EXPECTATIONS 

Abstract 

The high-profile geography where the Kurdish people lived on has increased its importance created by 

many organizations and political parties in different Middle East of the modern nation-states with legal 

and illegal formations until today. Especially during the Arab Revolts and afterwards whilst the winds 

of change in the region brought down the existing authoritarian regimes one by one, it helped them to 

take their place in the political arena of the groups that they hold them under pressure. Although being 

experienced the cleavages in various ways in the community due to Syrian uprising the Syrian Kurds 

caught the important historic opportunity to defend their rights to self-determination. In other words, 

the Kurds that were oppressed and manipulated by the Ba’ath regime ruled in Syria for years, they 

began anymore to act on their behalf relatively. This situation is being affected the strategic policy of 

the most local, regional and international actors advocating change in the region deeply. 
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This study / article focuses on issues such as to present an overview of Kurdish political parties in 

Syria, to determine the demands, similarities, differences and the organization style, to analyse the 

Iraq's relations with Iran and the Kurdish political movement in Turkey. Even Syrian Kurdish politics 

is complex the article deals with leading the Kurdish parties in Syria examines functions/structures of 

political parties in the historical context of Syria by analysing developments in the Kurdish political 

sphere at the regional level. 

In addition to this, by explaining the road maps of Kurdish political parties in Syria and regional and 

international relations will also be examined. 

Keywords: Syria, Kurds, Rojava, Kurdish Political Party, Kurdish Movement. 
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MİLLİYETÇİLİK EKSENİNDE GÜVENLİK KAVRAMININ MİLLİ VE İNSANİ 

BOYUTLARININ KUZEY SURİYE ÖRNEĞİ İLE ANALİZİ 
Serhun AL 

Özet 

Milliyetçilik çalışmaları çok köklü bir disiplin haline gelmiş olsa da milliyetçilik olgusunun genel 

olarak güvenlik kavramı ile ilişkisi görece az irdelenmiş bir konudur. Özellikle devlet eksenli 

milliyetçilik ve azınlık eksenli milliyetçilik söylemlerinin güvenlik kavramına nasıl yaklaştıkları ve 

anlamlandırdıkları farklılıklar gösterebilmektedir. Bu bağlamda devlet milliyetçiliği güvenlik 

söyleminde 'devletin bekaası,' 'toprak bütünlüğü,' ve 'milli güvenlik,' kavramlarına odaklanırken 

azınlık milliyetçi söylemi güvenlik kavramını devlet boyutundan çıkarıp insane güvenlik eksenine 

yerleştirebilmektedir. Bu kavramsal çerçeve içerisinde bu çalışma Kuzey Suriye'deki Kürt siyaseti, 

YPG varlığı ve Türkiye'nin milli güvenlik algısındaki değişiklikleri analiz edecektir. Bu bağlamda iç 

siyasi dinamiklerin dış siyasi dinamiklerle kesişmesini güvenlik ve milliyetçilik kavramsal ilişkisi 

üzerinden irdeleyecektir. 

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Güvenlik, Kuzey Suriye. 

NATIONALISM AND SECURITY: ANALYSIS OF NORTHERN SYRIA BASED ON THE 
CONSEPTS OF NATIONAL SECURITY VERSUS HUMAN SECURITY 

Abstract 

The security dimension of nationalism has been mostly understudied as many studies on nationalism 

have focused on the political and social dimensions. However, both for state nationalisms and minority 

nationalisms, security aspect remains an important dimension in the emergence and path dependency 

of nationalist discourses. Yet, what these nationalisms understand from security may differ to a great 

extent. While state nationalism prioritizes the security of the state in the sense of its territorial integrity 

and the interests of ‘national security’ defined by state actors, minority nationalisms tend to define 

security in broader terms which is beyond the state-centric approach. This paper attempts to examine 

the function of nationalism as an instrument of security which is understood differently by state and 

minority group actors through an analysis of complexity among Kurds, Turkey, and Northern Syria.  

Keywords: Nationalism, Security, Northern Syria.  
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KÜRDİSTAN BÖLGESİNDE SİYASAL YÖNETİMİN OTORİTE VE MEŞRUİYET 
KAYNAKLARI BAKIMINDAN TARİHSEL EVRİMİ VE GÜNCEL DÖNÜŞÜMÜ: 

Barzanî Liderliğinin Weberyan Bir Analizi 
      Ahmet Vedat KOÇAL  

      Hakan GÜZELSOY  
Özet 

Küreselleşme sürecinde siyasal özgürlüğünü ve bu kapsamda özellikle yeraltı kaynakları başta olmak 

üzere ekonomik coğrafyası üstündeki egemenliğini elde etme yolunda istikrârla ilerleyen Kürdistan 

bölgesi, bu ekonomik alt-yapısal gelişimi doğrultusunda, geçmişte coğrafyasına egemen olan ilkel 

tarımsal üretim biçiminden ve tarımsal üretim biçimine özgü feodal toplumsal ve geleneksel kültürel 

yapıdan, modern-kapitalist yapılanmaya ilerleyen bir sosyo-ekonomik dönüşüm içerisindedir. Siyasal 

üst-yapı da, altındaki bu sosyo-ekonomik yeniden yapılanmaya bağlı olarak aynı yönde 

dönüşmektedir. Bu bağlamda, Mele Mustafa Barzanî’nin kişisel ve toplumsal kimlik özelliklerinden 

kaynaklanan dinî ağırlıklı geleneksel liderlik motifinin, oğlu Mustafa Barzanî’nin şahsında, 1970’li 

yıllardan itibaren Irak içinde gelişen olaylara bağlı olarak görünürlük kazanan askerî ağırlıklı bir 

politik ve karizmatik önderliğe dönüştüğü, günümüzde ise, Neçirvan ve Mesrur Barzanî gibi üçüncü 

kuşak sürdürücülerinin örneklerinde ve özellikle bu kişilerin modern dünya ile uluslararası ekonomik 

ve diplomatik ilişkilerin yürütülmesi sürecinde edindikleri rol ve görünüm ışığında, modern bürokratik 

yönetici tipine doğru ilerlediği gözlemlenmektedir. Nitekim Kürdistan Başkanı Sayın Mesut 

Barzanî’nin, Mustafa Barzanî’den devraldığı yerel-bölgesel liderlik görünümünü, son yıllarda, ulusal 

temsiliyete doğru geliştirişi ve buna bağlı olarak, uluslararası diplomatik alanda devlet başkanı statüsü 

ile görünürlük kazanışı, bu tespitin en belirgin göstergelerinden biridir. Son olarak, Mesut Barzanî’nin 

Ocak 2017 tarihinde Davos’ta düzenlenen uluslararası toplantılardaki temsil biçimi ve görüşmeleri de, 

Kürdistan liderliğindeki bu teknik değişim sürecini doğrulayan örneklerden sadece biridir. Sonuçta, 

Kürdistan’da, siyasal yönetim biçimi ve yönetici görünümü, Kürdistan toplumunun yaşadığı ekonomik 

politik ve kültürel değişime uygun olarak, Max Weber’in işaret ettiği modernite öncesine özgü 

geleneksel ve karizmatik otorite ve meşruiyet türlerinden, kapitalist modernliğe özgü Yasal-Akılcı-

Bürokratik otorite ve meşruiyet türüne doğru ilerlemekte ve dönüşmektedir.  

Bu çalışma, Kürdistan’da siyasal yönetimin tarihsel gelişim sürecini ve günümüzdeki dönüşüm 

biçimlerini, siyasal yöneticiliğin otorite ve meşruiyet kaynakları bakımından, yani Weberyan analizin 

teorik ışığı altında incelemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kürdistan, Yönetim, Otorite, Meşruiyet, Dönüşüm, Barzanî liderliği. 
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HISTORICAL EVOLUTION AND ACTUAL TRANSFORMATION OF POLITICAL 
ADMINISTRATION IN KURDISTAN REGION IN TERMS OF AUTHORITY AND 

LEGITIMACY SOURCES: A WEBERIAN ANALYSIS OF BARZANI LEADERSHIP 

Abstract 

The Kurdistan region, which has been steadily progressing in its political liberty and in this respect, 

especially in the direction of obtaining its sovereignty over the economic geography, especially 

underground resources, is in a socio-economic transformation in the direction of this economic sub-

structural development in the process of globalization, from primitive agricultural production type and 

also its feudal social and traditional cultural superstructure which prevailed in its geography in the 

past, to the modern-capitalist structure. The political superstructure is also transformed in the same 

direction due to the underlying socio-economic restructuring. In this context, it is observed that the 

religiously dominant traditional leadership motive, which originates from the personal and social 

identity characteristics of Mele Moustapha Barzani, has turned into a military-dominated political and 

charismatic leadership, in the form of his son Masoud Barzani, who has gained visibility due to 

developments in Iraq since the 1970s, and nowadays, towards the modern bureaucratic ruler type on 

the examples of the third generation maintainers such as Nechirvan and Mesrur Barzani, and 

especially in the light of role and appearance of these people that they have in the process of carrying 

out international economic and diplomatic relations with the modern world. Indeed, the President of 

the Kurdistan Mr. Masoud Barzani’s development of the appearance of the local-regional leadership 

that he was take over from Mustafa Barzani, to the national representation and consequently, his 

gaining visibility with the status as president on the international diplomatic area in the recent years, is 

one of the most obvious indicators of this description. Finally, Masoud Barzani's representation type 

and talks at international conferences in Davos in January 2017 are just one example of the process of 

this technical change of the leadership of Kurdistan. 

As a result, the form of political administration and the appearance of the ruler in Kurdistan, is 

gradually increasing from the traditional and charismatic forms of authority and legitimacy specific to 

pre-modernity, to the Bureaucratic-Rational authority and legitimacy type specific to capitalist 

modernity, that pointed out by Max Weber, in accordance with the economic political and cultural 

change experienced by the Kurdish society. 

This study is prepared to examine the historical development process of political administration in 

Kurdistan and the present transformational forms in terms of authority and legitimacy sources of 

political administration in the theoretical light of Weberian analysis. 

Keywords: Kurdistan Region, Governance, Authority, Legitimacy, Transformation, Barzanî 
leadership. 
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AB’NİN DIŞ POLİTİKADA YÜRÜTTÜĞÜ GÜÇ POLİTİKASI 

Ferat KAYA 
Özet 

Uluslararası İlişkilerde güç kavramı çok konuşulan bir kavram olmasına rağmen bir türlü tam olarak 

açıklanamayan ve üstünde uzlaşı sağlanamayan bir olgu olarak kalmaktadır.  Güç ilişkilerinde 

kaynakların dengesiz, adil olmayan dağılımı ve insanlığın bencillik ve hırs olgusu ön plana 

çıkmaktadır. AB’nin sivil güç, askeri güç veya normatif güç olup olmadığına yönelik değişik 

tanımlamalar yapılmaktadır. AB’nin dünya siyasetinde değişen yapısı ve dünya şartlarının 

değişmesinden dolayı AB’nin hangi güç grubuna dâhil olduğuna yönelik yorumlar bu tanımlamalar 

her gün değişmekte ve değişmeye de devam etmektedir.  

AB’nin kuruluş yıllarında hükümetler arası konu olan dış politika ve güvenlik konusu ilerleyen süreçte 

uluslar üstü bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. AB bu süreçte özellikle sivil güç kavramını ön plana 

çıkararak dünya konjonktüründe etkin bir politika yürütmeye çalışmıştır. AB son süreçte üçüncü 

dünya ülkelerine yapılan yardımları ön plana çıkararak dış politikasında sivil güce vurgu yapmakta ve 

dünyada etkili olmaya çalışmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: AB, Dış politika, Sivil Güç. 

THE CONCEPT OF POWER INTO THE EU’S FOREIGN POLICY 

Although in international relations the concept of power is a widely spoken concept, it remains a 

phenomenon that cannot be fully explained and compromised. In power relations the unbalanced, 

unfair distribution of resources and the selfishness and ambition of humanity are the forefront. There 

are different definitions of whether the EU is a civil, military or normative force. Due to the changing 

structure of the EU in world politics and changing world conditions, interpretations and definitions of 

what power group the EU is involved are changing and continuing to change. 

The foreign policy and security issue, that is an intergovernmental issue in the EU’s founding years, 

has begun to turn into a supranational structure. The EU has tried to implement an effective policy in 

the world conjuncture, especially by drawing the concept of civilian power to the forefront. and trying 

to be effective in the world. The EU emphasizes on civilian power in its foreign policy by providing 

aid to the third world countries. 

Keywords: EU, Foreign policy, Civilian Power. 
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KAMU DİPLOMASİSİ 

Serkan GÜNDOĞDU 

Handan BOYALI**  

Özet 

Eski çağlardan beri milletler, politik amaçlarına erişmek için birbirleriyle çeşitli yöntemlerle iletişim 

kurma yoluna gitmişlerdir. İletişim yolları her zamanın şartlarına özgü nitelikler taşımıştır. Sağlanan 

diyaloglar, kimi zaman kişiler, kimi zaman belirli bir zümre, kimi zaman ise belirli kurumlar 

tarafından yürütülmüştür.  

Stratejik bir iletişim aracı olan Kamu Diplomasisi, yeni Dünyanın diplomatik aracı haline gelmektedir. 

Günümüz Uluslararası ilişkilerinde ulusal menfaatlerin sürdürülmesinde eski diplomatik yöntemler 

yeterli olmamaktadır. Devletler, diplomatik ilişkilerini sadece uluslararası kuruluşlar veya hükümetler 

arası müzakerelerden ziyade ilgili halkları da hedefleyen politikalar geliştirmek zorunda kalmıştır. 

Uluslararası İlişkileri yönlendirmede kamuoyunun önem kazanmasından dolayı Kamu Diplomasisi, 

uluslararası politikanın vazgeçilmez unsurları olmaya başlamıştır. Birçok devlet uluslararası arenada 

ve yabancı kamuoylarının nezdinde prestij kazanmak için aktif olarak kamu diplomasisi çalışmaları 

yürütmektedir. Devletlerin yumuşak gücü olan kamu diplomasisi ile uluslararası ilişkiler, diplomasi 

kurumlarının hakimiyetinden çıkıp farklı aktörlerin de etkinliğinin söz konusu olduğu bir alan olmaya 

başlamıştır. Uluslararası arenada devlet tarafından, diğer devletlerin politik aktörlerini etkilemek için, 

yine resmi kurumların da katkısı bulunmak üzere sivil inisiyatifin karar verme sürecinde ve bu 

kararların uygulama aşamasında uluslararası ilişkilerde diğer ülke ve milletlerin algısında bir yargı 

oluşturma çabası olarak tanımlanan kamu diplomasisinin önemi herkesçe kabul gören bir gerçektir.  

Bu çalışmada, günümüz dünyasında yeni bir dış politika biçimi olan kamu diplomasisi kavramını ve 

etkinliği ele alınmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Kamu Diplomasisi. 

PUBLIC DIPLOMACY 

Abstract 

Since ancient times, nations have gone on to communicate with each other in various ways to reach 

their political aims. The methods of communication have always carried qualities specific to their 

circumstances. The dialogues provided are sometimes performed by people, sometimes by a particular 

group, and sometimes by individual institutions. 
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The Public Diplomacy, a strategic communication tool, is becoming the strategic tool of the new 

World. Existing diplomatic communication methods are not enough to maintain national interests in 

today's international relations. Countries have had to develop policies aimed at not only international 

organizations or intergovernmental negotiations but also those concerned. Public Diplomacy has 

become an indispensable element of international politics because of the importance of publicity in 

directing International Relations. Many governments are actively engaged in public diplomacy efforts 

to gain prestige in international arenas and the presence of international civil servants. The public 

diplomacy, which is the soft power of the countries, has become an area where the international 

relations have come to the fore from the dominance of diplomatic institutions and the effectiveness of 

different actors. The public diplomacy is an effort by the country to influence political actors of other 

nations, as well as the efforts of the civil authorities to make contributions to the civilian initiative and 

to make judgments in the context of other countries and nations in international relations in the 

implementation phase of these decisions.  

The purpose of this study was to conduct the concept of public diplomacy. A public diplomacy is a 

form of foreign policy in today's world and explained by this study.  

Keywords: Foreign Policy, International Relations, Diplomacy, Public Diplomacy. 
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ULUSLARARASI GÖÇ YÖNETİMİNDE BELİRLEYİCİ OLAN DİNAMİKLER  

VE DEĞİŞEN UYGULAMALAR 
Celal İNCE 

Özet 

Tarihsel ve sosyolojik bir olgu olan göç, günümüzde de farklı formlarda devam etmektedir ve ayrı 

kategorilerde değerlendirilen uluslararası göçmenlerin sayısı hızla artmaktadır. Artan bu göç olgusu 

göç alan ülkelerin göçü nasıl yöneteceği sorusunu beraberinde getirmektedir. Bu temel sorunun iki 

bileşeni bulunmaktadır. Birincisi göç alan ya da göçmenlerin yöneldiği ülkenin göçmenleri kabul edip 

etmeyeceği veya hangi kategorideki göçmenleri kabul edeceğine dair uyguladığı politikadır. Diğeri ise 

alınan göçün nasıl idare edileceği ile ilgilidir. Ekonomi, politika, kültür, inanç ve tarih gibi birçok 

değişken göçün kabul edilip edilmeyeceği üzerinde belirleyici olurken özellikle farklı coğrafya ve 

kültürlerden gelen göçmenlerin defakto olarak meydana getirdiği göç parametresi, çok kültürlü yapı, 

farklı ve melez kimliklerin nasıl yönetileceğine dair iki anlayış ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birisi 

birlik içinde çeşitlilik diğeri çeşitlilik içinde birliktir. Bu bağlamda çalışma, uluslararası göç 

yönetiminde belirleyici olan temel dinamikleri, göç yönetiminde benzer ve farklı uygulamaları 

uluslararası göç literatüründen yararlanarak sorgulamaya çalışmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Göç Yönetimi, Göçün Kabulü, Göç ve Çok Kültürlülük. 

FUNDAMENTAL DYNAMICS AND PRACTISES IN INTERNATIONAL MIGRATION 
MANAGEMENT 

Abstract 

Historical and sociological phenomenon of migration, which today also continues in different forms 

and the number of international migrants assessed in different categories is increasing rapidly. 

Increasing of migration leads to the question that how to manage the phenomenon of migration. There 

are two elements of this fundamental problem. One of them, whether or not to allow immigrants to 

enter the countries where immigrants are headed or which category of immigrants allowed entry into 

the country. Other components, migrated country are concerned with how to handle of this 

phenomenon. On the one hand, economic, political, cultural, religious, and historical influences on 

whether immigrants can be allowed to enter the country. The multicultural structure, different and 

hybrid identities that comes along with migration, the two perspectives on how to manage of migration 

are at the forefront which consists of unity in diversity and diversity in union. In this context, the study 

tries to evaluate the fundamental dynamics of international migration management, similar and 

different practices in migration management through international migration literature. 

Keywords: International Migration, Migration Management, Immigration Acceptance, Immigration 
and Multiculturalism. 
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KAMU SEKTÖRÜNDE ETKİN YÖNETİM KAVRAMININ ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK 

VE OPASİTE ENDEKSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Osman GEYİK 

Elif AKGÜN**                            
Özet 

Kamu sektöründe etkin yönetim konusu, özellikle ekonomik büyüme ve kamu harcamaları üzerindeki 

etkileri nedeniyle otuz yılı aşkın süredir iktisatçılar, hükümetler ve uluslararası ekonomik kuruluşların 

en yoğun ilgi alanlarından biri olmuştur. Kamu sektöründe etkinsizlik ya da yetkilerin kötüye 

kullanılması resmi güçlerin kamu çıkarına aykırı faaliyetlerde bulunarak bu faaliyetler sonucunda özel 

çıkar elde etmeleri şeklinde tanımlanabilir. Bu durum Kamu sektöründe yönetim konusunda bir 

başarısızlığın belirtisidir. Kamu harcamalarının büyüklüğü, hukuk sistemindeki boşluklar ve bürokrasi 

oranıyla etkin yönetim düzeyi arasında önemli bir ilişkinin varlığından söz edilebilir. Yozlaştırıcı 

etkisi nedeniyle yönetim bozukluklarıyla mücadele tüm dünyada devletlerin politika öncelikleri 

arasında kendisine yer bulmayı başarmıştır. Kamu sektörü yönetiminde etkinsizlik konusunun bir 

ülkedeki gelişimini incelemek, farklı ülkelerle kıyaslama yapabilmek,  sebepleri ve sonuçları üzerine 

araştırma yapmak için öncelikle bu yönetimsel bozuklukların düzeyini ölçebilmek gereklidir.  Ancak 

bunu tam olarak ifade edebilecek bir ölçüt bulmak oldukça güçtür;  çünkü kamu sektöründe yönetim 

etkinliğinin yitirilmesinin çok farklı nedenleri bulunmakla birlikte bunların gözlemlenmesi oldukça 

problemli bir alandır. Bu sebeple etkinsizlik nedenleri yaklaşık ölçütlere göre değerlendirilmekte, 

uluslararası nitelikte yayınlanan belgeler, raporlar ve istatistikler yardımıyla açıklanabilmektedir. 

Kamu sektöründe yönetim bozukluklarının maliyetleri ekonomik ve sosyal yapı içerisinde yıkıcı 

etkiler yaratacağından, bunlarla mücadele hükümetlerin en önemli eylem planlarının başında 

gelmektedir. Çalışmada kamu sektöründe yönetim etkinsizliği kavramı, opasite ve uluslararası 

şeffaflık endeks verileri yardımıyla ele alınmış ve ülke örnekleriyle incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Kamu Sektörü, Etkin Yönetim, Uluslararası Şeffaflık Endeksi, Opasite Endeksi. 

EVALUATION OF EFFECTIVE MANAGEMENT IN PUBLIC SECTOR WITHIN THE 
SCOPE OF INTERNATIONAL TRANSPARENCY AND OPACITY INDEX 

Abstract 

Over the last 30 years, effective management in public sector has been one of the significant area of 

interests of economists, governments and international economic institutions due to its effect on 

economic growth and public expenditures. Misuse of authority in public sector can be defined as the 

pile of actions by which official powers derive improper personal benefit by participating illegal 

activities that violate public interest and it is an indicator of failure in governance. It can be mentioned  
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that the level of misuse of authority is strongly related with the size of public expenditures, gaps in the 

legal system and the ratio of bureaucracy. Fighting that misusage is among the top priority policies of 

countries because of its degenerating effects. It is necessary to measure the level of misuse of power to 

examine the inefficiency in management in a specific country, make comparisons between countries, 

and investigate the causes and consequences of it. Inefficiency in management is evaluated per 

approximate criteria since it is very difficult to find a criterion that fully covers it as well as being a 

problematic area to be observed. Therefore, internationally published documents, reports and statistics 

are used. As the costs of this inefficiency has destructive effects on the economic and social structure, 

the fight against it is at the top of the governments’ most important action plans. In this study, the 

concept of misuse of authority is handled in terms of opacity index and international transparency 

index data and country examples are examined. 

Keywords: Public Sector, Effective Management, International Transparency Index, Opacity Index. 
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KAMU ORGANİZASYONLARINDA ETİK LİDERLİK VE PSİKOLOJİK SERMAYE 

İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Gülfer BÜYÜKTAŞ GAYIR 
Özet 

Günümüzde etik liderlik ve psikolojik sermaye kavramları organizasyonlarda etkililiği, verimliliği ve 

performansı arttırması bakımından önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada etik 

liderlik ve psikolojik sermaye konuları ele alınmıştır. Çalışma, etik liderlik özelliği ve psikolojik 

sermaye sahipliğinin organizasyonun performansının arttırılmasındaki önemini ortaya koymakta ve 

organizasyon yönetimi bakımından söz konusu kavramlarla ilgili literatüre katkı sağlama amacı 

taşımaktadır. Çalışmada test edilecek hipotez etik liderliğin çalışanlarda psikolojik sermaye 

sahipliğini etkilediği ve pozitif yönde arttırdığı iddiasıdır. Çalışmanın sonunda, etik liderliğin 

çalışanları motive ettiği ve çalışanlarda psikolojik sermaye özelliklerini güçlendirdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Etik liderlik, Kamu Organizasyonu ve Psikolojik Sermaye. 

A REVIEW ON ETHICAL LEADERSHIP AND PSYCHOLOGICAL CAPITAL 
RELATIONSHIP IN PUBLIC ORGANIZATIONS  

Abstract 

Today, the concept of ethical leadership and psychological capital in organizations are important in 

terms of increasing effectivness, productivity and performance. From this point of view ethical 

leadership and psychological capital issues are addressed in this study. The study demonstrates that the 

importance of ethical leadership and psychological capital ownership in enhancing the organization’s 

performance and it is intented to contribute to the literature on subject concepts in therms of 

organizational management. The hypothesis to be tested in the study is that, the ethical leadership is 

influencing psychological capital ownwership in workforce and increasing it in the positive 

direction.In conclosuin, the study shows that ethical leadership motivates employees and enhance their 

psychological capital. 

Keywords: Ethical Leadership, Public Organizations and Psychological Capital. 
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YENİ KOMÜN YÖNETİMİ ANLAYIŞI: SEVİLLA-MARİNALEDA VE TUNCELİ (DERSİM) 

OVACIK YÖNETİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ  

Adem ÇAYLAK 
Adnan AKIN** 

Mahmut ŞAYLIKAY*** 
Özet 

Latince “paylaşmak” ve “ortaklaşacılık” anlamlarına gelen “communis” kökünden türeyen komün 

kavramı, küçük toplulukların ortak ihtiyaçlarının giderilmesi ve yönetilmesinde başvurulan bir tür 

beledi kamu yönetimi anlayışıdır. Tarihte ve günümüzde örneklikleri görülen komün yönetimi anlayış 

ve uygulamasında komün, belirli bir topluluğun ortaklaşma ve paylaşma çerçevesinde oluşturdukları 

belirli değerler doğrultusunda yaşamayı tercih eden ve belirli sayıda üyesi bulunan topluluktur. 

Topluluğun hayat görüşüne göre bu değerler, topluluk ya da grubun tümünü ilgilendiren kararların 

ortaklaşa alınmasından üretimin örgütlenmesine, üretilenlerin paylaşılmasından ibadet etmeye kadar 

çok farklı şekillerde ortaya çıkan komün yönetimi anlayışında mülkiyetin paylaşılmasının yanında, 

hiyerarşi karşıtlığı, topluluğu ilgilendiren kararların konsensüs ile alınması, sürdürülebilir ekolojik 

yaşam gibi prensipler, günümüz komünlerinde en çok ortaklaşılan değerler olarak ön plana 

çıkmıştır. Başka bir deyişle komün yönetimi, belirli dar ve küçük topluluk ya da grubun, kendi 

arasında, ortaklaşa üretmesine ve tüketmesine dayanan ortaklaşa bir yönetim biçimidir.  

Komün yönetimine ilişkin teorik perspektif, tarihte ve günümüzde görülen farklı komün yönetimi 

uygulamalarından yola çıkarak çalışmada, İspanya ve Türkiye’de “beledi yönetim” yöntem ve 

uygulamasına örneklik teşkil edebileceği düşünülen ve kimi uygulamaları ile yeni komün yönetimi 

anlayış ve uygulamasını çağrıştıran ve bu anlamda İspanya’da Marinaleda ve Türkiye’de ilk ve tek 

örnek olduğu düşünülen Tunceli’nin (Dersim) Ovacık Belediyesi’nin kimi uygulamalarından yola 

çıkarak, özellikle küçük ve orta ölçekli mahalli belediyelerde yeni komün yönetimi anlayışının 

uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik imkânları araştırılacaktır. Bu çerçevede, Marinaleda ve Ovacık 

halkının farklı kesimleri ile yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilecek ve sahada 

yerinde katılımlı gözlemde bulunulacaktır. Yapılan çalışmalardan elde edilecek sonuçlar, içerik 

analizine tabi tutularak, komün yönetiminin bu iki örnek temelinde karşılaştırmalı analizi yapılarak 

Türkiye’nin küçük ve orta ölçekli beldelerinde uygulanabilirlik potansiyeli açığa çıkarılmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Komün, Yeni Komün Yönetimi, Belediyecilik, Ovacık Belediyesi. 
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NEW COMMUNAL ADMINISTRATION INTERPRETATION: COMPARATIVE ANALYSIS 
OF SEVILLA-MARINALEDA AND TUNCELI (DERSIM) OVACIK ADMINISTRATIONS 

Abstract 

The notion of commune that derives from the roots of "communis", which means "sharing" and 

"communalism" in Latin, is a kind of municipal public administration approach that is applied in the 

elimination and management of common needs of small communities. In communist management 

understanding and practice, exemplified in the past and present, the commune is a community with a 

certain number of members who prefer to live in the direction of certain values they have established 

in the context of the sharing and sharing of a certain community. According to the view of the society, 

these values are not only shared in the concept of communal management, but also of hierarchical 

opposition, consensus taking decisions concerning the collective, sustainable ecological life as well as 

sharing of ownership in the concept of communal management which takes place in various forms 

ranging from the collective decisions of the community or group to the production, The principles 

have come to the forefront as the most common values in contemporary communes. In other words, 

communist management is a form of government that is based on the joint production and 

consumption of certain narrow and small groups or groups. 

The theoretical perspective of the commune administration is based on the fact that it is thought to be 

an example to the method and practice of "municipal administration" in Spain and Turkey by working 

from the different communal administration practices seen in history and today, and it is evident that 

some practices and the new communist management approach and practice, The application and 

sustainability of the new concept of communal management will be explored, especially in the small 

and medium sized municipalities, starting from some applications of Tunceli (Dersim) Ovacık 

Municipality, which is considered as the first and only example in Marinaleda and Turkey. In this 

frame, semi-structured in-depth interviews with different segments of Marinaleda and Ovacik people 

will be held and participatory observations will be held at the scene. The results obtained from these 

studies will be subjected to a content analysis and a comparative analysis will be made on the basis of 

these two examples of the community management to try to be put into practice potential potential in 

small and medium scale regions of Turkey. 

Keywords: Commune, New Commune Administration, Municipality, Ovacik Municipality. 
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TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMETİN YERELLEŞME İHTİYACI 

Özgür ALTINDAĞ 
Özet 

Dünya’da 19. yüzyılın sonlarında profesyonel bir bilim olarak kök salmaya başlayan sosyal hizmet, 

yoksulluk ve muhtaçlık temalı birey odaklı çalışmalar ile kendisini göstermiştir. Sonrasında süreçte 

ihtiyaçlara cevaben birey, grup ve toplum odaklı çalışmalarla bir bilim olarak kendisini ortaya 

koymuştur.  

Sosyal hizmet eğitiminde net bir şekilde görülmeyen yerelleşme vurgusunun eksikliği kendisini sosyal 

hizmet uygulamalarında da göstermektedir. Türkiye’deki sosyal hizmet sistematiği içinde hem 

eğitimin hem de sosyal hizmet uygulamalarının örgütlü yapısı neredeyse tümüyle devlet tarafından 

oluşturulduğu ve yürütüldüğü için sosyal hizmet sistemi tümüyle resmi kuruluşlar tarafından 

şekillenmiştir. Bu doğrultuda yıllarca konu ile ilgili tartışmalar yürütülse de Türkiye’de yaşayan farklı 

nüfus gruplarına yönelik olarak yerel düzeyde bilgi ve hizmet üretimi mümkün olmamıştır. Diğer 

yandan bu konuda halktan bir üzeri kapalı bir talep gelse de akademik çevrede ciddi bir talep veya 

tepki oluşmamıştır. Bu bağlamda, Türkiye’de farklı nüfus kitlelerinin var olduğu bilinciyle Türkiye’de 

aktif olarak kullanılan diller ve konuşan çevrelere bakıldığında yirminin üzerinde dil kullanıldığı 

görülmektedir. Türkçe dışında en yoğun kullanılan diller Kürtçe ve Arapçadır. Özellikle son süreçte 

Suriye’den gelen mültecilerle birlikte Arapça dilini kullanan kişi sayısı oldukça artmıştır.  

Ülkede hem kültürel hem de dil açısından bu türden bir çeşitlilik varken, sosyal hizmet alanında ülke 

genelini ilgilendiren çalışmalarda yalnızca Türkçe’nin kullanımı çoğu yerel birimde yapılan 

çalışmaların tam anlamıyla işlevini gerine getirmesine engel olabilmektedir. Bu noktada sosyal hizmet 

eğitimi, uygulaması ve örgütlenmesi genel anlamda sosyal hizmet sistemi olarak ele alındığında farklı 

dillerin konuşulduğu, farklı kültürel yapının hüküm sürdüğü bir coğrafyada katı geleneksel ve 

tektipleştirilmiş sosyal hizmet anlayışının etkisiz kaldığı görülmektedir. Makro odaklı çalışmaların 

yerel boyuta indirgenememesi çalışmaların başarı şansını oldukça düşürmektedir. 

En temelinde “müracaatçının bulunduğu yerden başlamaya” odaklanan bir bilimin hizmet sunumunun 

bu denli tektipleştirilmesisosyal hizmetin uygulama odağındaki etkili gücünü yok etmektedir. Bu yok 

oluşta sosyal hizmet eğitimindeki sınırlı bakış da oldukça etkilidir. Bu doğrultuda halen pek çok sosyal 

çalışmacı makro odaklı çalışmalarla ilgili olarak baskı karşıtı uygulama, sosyal eylem gibi pek çok 

kavramla ilgili derinlemesine bilgi sahibi değildir. Diğer yandan lisans düzeyinde sosyal hizmet 

eğitimi veren onlarca bölümün müfredatlarına bakıldığında doğrudan toplum içindeki çeşitliliğe 

odaklanan ve yerel bilginin ön plana çıkarıldığı derslerin oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir.  
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Türkiye’de sosyal hizmet sisteminin yeniden ele alınarak hem ülkenin gerçeklerine, hem de çağın 

gereklerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de son dönem sıklıkla gündeme gelen yetki 

devri ve yerelleşme konuları bu bağlamda oldukça önemlidir. Sosyal hizmet örgütlenmesinin yerel 

yönetimlere devri bu konuda farklılıkları dikkate alan hizmetlerin geliştirilmesi ile yerel ihtiyaçlara 

dönük çalışmaların önünü açacaktır.  

Sosyal hizmet uygulamalarının uygun yurtdışı örneklerle desteklenerekfarklı kültürlere uygun veçok 

dilli özel müdahale planlarının oluşturulması, ülkede çağın gereklerine uygun ve etkin sosyal hizmet 

yapılanması için gereklidir. Aslında yerel olarak ülkedeki tüm farklıkları gözeten ve o farklılıklara 

özel çözümler üretmesi beklenen sosyal hizmet uygulamalarının en kısa sürede bu bağlamda 

şekillenmesi gereklidir. Uygulamalarda etnik, bölgesel, kültürel ve gerektiğinde cinsel farklılıkların da 

dikkate alınması sosyal hizmet uygulamalarının etkililik düzeyinin artıracaktır. Bu süreçte sosyal 

hizmet bölümlerinin ders müfredatlarında farklılıkları gözeten ciddi değişiklikler yapması gereklidir. 

Diğer yandan farklı illerde ve bölgelerde kurulan bölümlerin yerel ihtiyaçlara yönelik çözümler 

üretmeleri ve ders planlarında “yerel koşulları” dikkate almaları donanımlı ve etkin sosyal çalışmacı 

yetiştirilmesinde etkili olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Yerel Yönetim, Yerelleşme, Farklılık. 

THE NEED OF LOCALIZATION OF SOCIAL WORK IN TURKEY 

Abstract 

Social service, which started to root as a professional science in the world in the late 19th century, has 

manifested itself with individual-oriented studies on poverty and neediness. Subsequently, the process 

revealed itself as a science with individual, group and community-oriented studies in response to 

needs. 

The emphasis on localization, which is not seen in social work education, reveals itself in social work 

practices. Since the organized structure of both education and social service practices in Turkey's 

social service system is almost entirely created and executed by the state, the social service system is 

entirely shaped by official institutions. Although there have been discussions on this subject for many 

years, it has not been possible to produce and implement information at local level for different 

population groups living inTurkey. On the other hand, there was no serious demand or reaction in the 

academic environment. In this context, it isseen that over twenty languages have been used in Turkey 

when it is seen that there are diverse population groups in Turkey and the languages and active circles 

in Turkey are active. The most frequently used languages other than Turkish are Kurdish and Arabic. 

Especially the number of people using Arabic language with the refugees from Syria has increased 

considerably.  
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While there is such diversity in the country both in terms of culture and language, the use of only 

Turkish in studies involving the country as a whole in the field of social services may preclude the 

functioning of most local units to function properly. At this point, social service education, application 

and organization are considered as social service system in general, itseems that the concept of solid 

traditional and stereotyped social service in different geographical regions where different languages 

are spoken and different cultural structure prevails seems to be ineffective. The inability to reduce 

macro-focused work to the local dimension greatly reduces the success of the work. 

This kind of uniformity of service provision of a science that focuses on the most basic "starting from 

where the client is"destroys the effective power of the application of social service. This is also very 

effective in the absence of a limited view of social work education. In this direction, many social 

workers still donot have in- depth knowledge of many concepts such as anti-oppressive practice, social 

action, etc. in relation to macro-focused work. On the other hand,when looking at the curricula of 

dozens of social work department, it seems that the lessons on which local knowledge is highlighted 

are very limited, focusing directly on the diversity within the community. 

The social service system in Turkey needs to be reconsidered and adapted to both the realities of the 

country and the needs of the times. In this context, it is very important that the issues of authority 

transfer and localization which are frequent in Turkey in the recent period. Social service 

organizationwill open up to local needs with the development of services that take into account the 

differences in this issue devoted to local governments. 

In the case that the arrangements to be made are to be associated with appropriate foreign cases (not 

individual copying), provision of services in different languages, in particular social service 

applications, in accordance with different cultures, establishment of special intervention plans, is 

necessary for modern and effective social service structuring in the country. In fact, it is necessary that 

social service practices that are expected to address all the differences in the country locally and 

produce specific solutions to those differences should be shaped in this context as soon as possible. 

Consideration of ethnic, regional, cultural and, if necessary, sexual differencesin practice will increase 

the level of effectiveness of social work practices. In this process, social services departments need to 

make serious changes in the curriculum of the course, taking into account differences. On the other 

hand, establishing solutions for local needs in different provinces and regions and considering "local 

conditions" in lesson plans will be effective in training well equipped and effective social workers. 

Keywords: Social Work, Social Services, Local Government, Indigenization, Diversity. 
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EĞİTİM-ÖĞRETİMİN TAVANINDA DA “CAM TAVAN” YÜKSELİYOR 

Sevim BAKIR KAYA  
Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK** 

Mehmet KAYA*** 
Özet 

Türkiye’de kadın istihdamı ile ilgili en önemli sorunlardan biri de istihdam oranının düşük olmasıdır. 

Nitekim dünyada kadın istihdam oranı %50, OECD ülkelerinde 57,2, Avrupa Birliği ülkelerinde %58 kadar 

iken TÜİK verilerine göre Türkiye’de %27,2’dir. Bunun sebepleri arasında; ”geleneksel aile yapısı”, 

“toplumsal değer yargıları, toplumsal cinsiyet temelli işbölümü”, “kadın emeği talep yapısının zayıflığı”, 

“ekonominin istihdam hacminin düşüklüğü”, “kırsal kesimden kente yönelen göç hareketi” sayılabilir. 

Ancak Türkiye’de kadınlar istihdam açısından bu bariyerlerle karşılaşırken bunları aşıp çalışmaya 

başladıklarında da, literatürde “cam tavan” kavramı olarak ifade edilen, yönetim kademelerinde yeterli 

düzeyde yer alamamak gibi bir sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Öyle ki Türkiye İnsan Yönetim 

Derneği’nin(PERYÖN)2012 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dernek üyesi 164 orta ve üst 

düzey yönetici üzerinde yaptığı “İşyerinde Kadın ”çalışmasına göre; ”Kariyer basamaklarını çıktıkça destek 

görememek-cam tavan sendromu ”nu Türkiye’de çalışan kadınların en önemli sorunu olarak görenlerin 

oranı %49’dur. Mevcut durumda bunu ispatlamaktadır. Devlet Personel Başkanlığı’nın Haziran 2014 

verilerine göre kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin %37’si kadın, %63’ü erkektir. 

Bürokraside üst düzey yöneticilerin %90,8’i erkek, %9,2’si kadındır. Bunun sebepleri arasında yöneticide 

aradığımız bir kısım vasıfları,sert,gerektiğinde yumruğunu masaya vurabilen vb., daha çok erkek 

davranışıyla özdeşleştirilmesi o kadar çok benimsenmiş ki iyi kadın yöneticileri de değerlendirirken “erkek 

gibi kadın” tabirinin kullanılmasından da anlamak mümkündür. Türkiye’de iş hayatında çalışan kadınların 

oranının en yüksek olduğu kurumlar üniversitelerdir. Ancak kamuda yönetim kademelerindeki erkek 

egemen yapı, her alanda toplumun önünü açma misyonu taşıyan üniversitelerde de farklı değildir. 

Üniversitelerde kadın öğretim elemanı 2014 yılında %41 iken, 176 üniversiteden 14’ünde(%8) kadın rektör 

görev yapmıştır. 2015 yılında ise 184 üniversiteden sadece 13’ünde(%7,06),kadın rektör görev yapıyor. 

Kamudaki diğer kurumlarda olduğu gibi üniversiteleri de erkekler yönetiyor. Üniversite yönetiminin üst 

kademelerinde kadınların yer almaması, üniversitelerde de kadınlarla ilgili ayrımcılığın hala aşılamadığını 

gösteriyor. Birçok kurumda olduğu gibi üniversitelerde de güce, iktidara sahip olmak ve bunu daha çok 

erkeğe hak görmek anlayışının geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Kısaca Eğitim-öğretimin tavanında 

da “cam tavan” yükseliyor ve düşeceğe de hiç benzemiyor. Bu çalışmada genelde kamu sektöründe 

kadınların iş hayatındaki konumları, özelde ise kadın akademisyenlerin üniversitelerin yönetim 

kademelerindeki mevcut durumları, bu konuda karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, İstihdam, Cam Tavan, Üniversite. 
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GLASS CEILING IS ALSO RISING ON EDUCATION AND TEACHING 

Abstract 

One of the most important problems related to women's employment in Turkey is the low employment rate. 

As a matter of fact, the female employment rate in the world is 50%, 57.2% in the OECD countries and 

58% in the EU countries, whereas it is 27.2% in Turkey according to TSI data. Among the reasons; 

"Traditional family structure", "social value judgments", "gender based division of labor", "weakness of the 

demand for women's labor", "low employment volume of the economy", and "immigration from the rural 

sector to the city". However, women in Turkey face a problem such as not being able to take place at the 

level of management which is expressed in the literature as "glass ceiling", even when they encounter these 

barriers in terms of employment and work on them. As such, according to the "Women in the Workplace" 

study conducted by the Human Resources Association of Turkey on 164 middle and top level executives of 

the association in 2012 due to 8 March International Women's Day, "49% of those who see glass ceiling 

syndrome as the most important problem for women working in Turkey are not able to see support as they 

go out of their career steps. The current situation proves this. According to June 2014 data of the State 

Personnel Presidency, 37% of the personnel employed in public institutions and organizations are women, 

and 63% are women. 90.8% of senior executives in the bureaucracy are male, 9.2% are females. Among 

these, it is possible to understand from the use of the expression "male like woman", as some characteristics 

we seek in the manager, hard, if necessary when the need arises, etc., more identification with male 

behavior has been adopted so much that good female executives also evaluate it. 

The universities that have the highest proportion of working women in Turkey are universities. However, 

the male-dominated structure of public management is no different in universities that have the mission of 

opening up fronts for every community. In 2014, 41% of female faculty members at universities were 

female rector at 14 of 176 universities (8%). In 2015, only 13 (7.06%) of 184 universities are female rector. 

As is the case with other institutions in the public, the universities are managed by men. The absence of 

women in the upper echelons of the university administration indicates that discrimination against women 

is still not overcome in universities. It is possible to say that in universities as well as in many institutions, 

the concept of gentleness, power and more deserving of man is valid. In short, the "glass ceiling" rises on 

the ceiling of the teaching-learning and it does not resemble the ceiling. In this study, the positions of 

women in the public sector in general, especially the situation of women academics at the management 

level of universities, problems they encountered in this issue and solutions proposal will be tried to be 

discussed. 

Keywords: Women, Employment, Glass Ceiling, University. 
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KÜRESEL BAĞLAMDA YÜKSEKÖĞRETİMDE YABANCI DİL DERSLERİNDE 
İDEOLOJİK YAKLAŞIMLAR: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Ozan Deniz YALÇINKAYA 
Özet 

Devletlerin kendi varlıklarını ve ideolojilerini sürdürebilmek için kullandıkları önemli argümanlardan 

biri eğitimdir. Gücü ve iktidarı elinde tutan devletler, eğitim alanında geliştirdikleri söylemlerle bunu 

muhafaza etmeye çalışır. Bu bağlamda dil öğretimi esnasında öne çıkan ideolojik söylemler, örtük 

veya açık bir şekilde kullanılabilir. Bilindiği üzere söylem, dilin kullanım şeklidir. Söylemde, iletilmek 

istenen mesajdan daha fazlası söz konusudur. Yani dil, günümüzde iletişimin de ötesine geçip 

ideolojik olarak da kullanılabilen bir araç konumundadır.  

Türkiye’de yükseköğretim kurumlarındaki yabancı dil öğretimi dikkate alındığında, kullanılan 

materyallerin büyük ölçüde yerli olmadığı görülür. Dolayısıyla yabancı menşeli bu kaynaklar, 

ideolojik amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Küreselleşmenin eğitim sistemimize katkılarını 

inceleyen birçok araştırma olmasına karşın, konuyu küresel bağlamda ideolojik boyutuyla ele alan 

araştırmalar sınırlıdır. Çalışmamızda yabancı dil dersinin öğretimi, uluslararası bağlamda başka bir 

deyişle küreselleşme bağlamında incelenecektir. Küresel anlamda yabancı dil öğretimi incelendiğinde, 

eleştirel söylem analizi temsilcilerinin de belirttiği gibi yabancı dil, gizli veya açık bir şekilde politik 

ve ideolojik mesajlarla karşımıza çıkmaktadır. 

Bu çalışmada, yükseköğretim kurumlarında okutulan İngilizce materyallerden bir kısmı incelenerek 

dil, güç ve ideoloji arasındaki ilişkiler eleştirel söylem analizi yöntemiyle ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dil, Eğitim, Söylem, İdeoloji, Güç. 

IDEOLOGICAL APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE COURSES IN HIGHER 
EDUCATION WITHIN GLOBAL CONTEXT: TURKEY EXAMPLE 

Abstract 

One of the most important arguments that governments use to sustain their own existence and 

ideology is education. States that hold power and domination attempt to preserve it with the discourse 

they have developed in the field of education. In this context, the ideological discourses that become 

stand out during language teaching can be used implicitly or explicitly. As is known, discourse is the 

way language is used. Discourse is more than what is said and conveyed. In other words, language is 

now a vehicle that goes beyond communication and can be used ideologically. 

When considering foreign language teaching in higher education institutions in Turkey, it is seen that 

the materials used are not largely native. Therefore, these foreign sources can be used for ideological 

purposes. Although there are many studies examining the contributions of globalization to our 

education system, there are limited researches that deal with the ideological dimension of the subject  
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within a global context. In this study, the teaching of the foreign language course will be examined in 

the context of internationalization, in other words, globalization. When examining the foreign 

language teaching in the global sense, as expressed by the representatives of the critical discourse 

analysis, the language is confronted by political and ideological messages, hidden or explicitly. 

In this study, some of the English materials taught in higher education institutions will be examined 

and the relations between language, power and ideology will be analyzed through critical discourse 

analysis. 

Keywords: Language, Education, Discourse, Ideology, Power. 
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EĞİTİM YÖNETİMİNDEKİ BAZI UYGULAMALARIN  

POSTMODERN PARADİGMALAR AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Bünyamin HAN 
Özet 

Bu çalışmada eğitim yönetimi biliminin inceleme alanına giren bazı uygulamaların post-modern 

paradigmalar açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bilim adamlarının ortaya koydukları çalışmalar 

bilime yeni bakış açıları kazandırdığı gibi insanlara da hayatı yeniden yorumlama fırsatı vermektedir. 

Dolayısıyla bilim adamlarının dünyayı yorumlama biçimleri her alanda olduğu gibi eğitim alanında da 

yeni anlayışların doğmasına öncülük etmektedir. Yeni anlayışlar beraberinde eğitime yeni 

uygulamaları getirmekte ve eğitim sisteminde köklü değişimlere yol açmaktadır. Bu çalışmada 

modernist bir anlayışın hâkim olduğu bir dönemin kapanıp postmodernist bir anlayışın ortaya çıkma 

sürecinde meydana gelen paradigma değişikliğinin eğitim sistemindeki bazı uygulamalar üzerindeki 

etkisi incelenecektir. Araştırmada, modern ve postmodern paradigmaların ortaya çıkışları, farkları, 

bilim dünyasına yansımaları ve eğitim yönetimi alanındaki uygulamalardaki izdüşümleri 

incelenecektir. Eğitim sisteminin merkez ve taşra örgüt yapılanmaları, öğretim programlarının 

düzenlenmesi, öğretmen yetiştirme ve atama kriterleri, okul müdürü atama şekli, müdür 

yardımcılarının seçilme ve atanma biçimleri, okulların sınıf sistemlerinin düzenlenmesi, öğrenciler 

için seçme ve yerleştirme sınavlarındaki değişiklikler gibi eğitim yönetiminin çalışma alanlarına giren 

bazı uygulamalar modern-postmodern paradigmalar açısından karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Bu 

uygulamaların kuramsal altyapısında yer alan temel anlayışlar ortaya konulacak ve postmodern 

paradigma açısından uygulanabilirliği tartışılacaktır. Araştırma sonucunda eğitim sistemimizde 

değişikliğe maruz kalan uygulamaların daha çağdaş olacak şekilde güncellenebilmeleri için çeşitli 

öneriler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Yönetim, Postmodern Uygulamalar.   

INVESTIGATING OF SOME APPLICATIONS IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION IN 
TERMS OF POSTMODERN PARADIGMS 

Abstract 

In this study, it is aimed to examine some applications which are included in the field of educational 

administration science in terms of post-modern paradigms. The studies that the scientists put forward 

are giving new perspectives to the science and giving people the chance to reinterpret life. Therefore, 

the way in which scientists interpret the world like other fields is pioneering in the field of education 

by the emerging new understandings. New insights are bringing new practices to the education and  
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leading to radical changes in the education system. In this study, the influence of the paradigm shift on 

the practices of the education system will be examined in the process of closing a period when a 

modernist understanding prevails and a postmodernist understanding emerges. The research will 

examine the emergence of modern and postmodern paradigms, their differences, their reflection on the 

world of science, and their projections on practices in educational administration. Some applications 

of the education system, such as the central and provincial organization of the education system, the 

regulation of the curriculum, teacher training and appointment criteria, the appointment of school 

principals, the selection and appointment of managerial assistants, the regulation of classroom systems 

of schools, will be examined comparatively in terms of modern-postmodern paradigms. Basic 

understandings in the theoretical background of these applications will be put forward and 

applicability in terms of postmodern paradigm will be discussed. As a result of the research, various 

proposals will be presented for updating the applications which are exposed to the changes in our 

education system to be more contemporary. 

Keywords: Education, administration, Postmodern Paradigms. 
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ÖĞRETMEN İSTİHDAMI SORUNU: MARDİN ÖRNEĞİ 

Nurettin BELTEKİN 

Tuğba TUĞRUL** 
Özet 

Bu çalışmanın amacı Mardin ili özelinde öğretmen istihdamından yola çıkarak öğretmen istihdamı 

sorununu çözümlemektir. Çalışma MEB verilerine dayalı istatistiki bir çalışmadır. Mardin Milli 

Eğitim Müdürlüğü kadrolu, sözleşmeli ve ücretli olmak üzere üç farklı statüde öğretmen istihdam 

etmektedir. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanırken ücretli 

öğretmenler ise bakanlıkça atanan öğretmenlerin dolduramadığı kadrolara Milli Eğitim Müdürlüğü 

atamaktadır. 2016-2017 Yılında Mardin’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın vermiş olduğu veriler 

doğrultusunda Mardin ilinde kadrolu olarak, 9560 öğretmenin istihdam edildiği görülmektedir. Yine 

bu veriler doğrultusunda sözleşmeli olarak istihdam edilen 1101, toplamda ise 10.661 öğretmenin 

2017-2017 eğitim-öğretim yılında istihdam edildiği görülmektedir. Çalışmada Mardin ilinde çalışan 

öğretmenlerin kadrolu-sözleşmeli, mevcut-açıklardan yola çıkılarak yoğunlaşmanlar saptanmıştır. 

Bakanlık tarafından yapılan istihdamın büyük ölçüde ihtiyacı karşıladığı fakat mevcut verilerde 1605 

öğretmene ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. En çok ihtiyaç duyulan branşlar sınıf öğretmenliği 350, 

İngilizce ilk-orta-lise öğretmenliği 190, okul öncesi öğretmenliği 158, ortaokul matematik 

öğretmenliği, 130 ve ilk-orta-lise din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği,  109 şeklinde 

sıralanmaktadır. Yıllara göre bakıldığında söz konusu yoğunlaşmanın devam ettiği saptanmıştır. Bu 

durum hem Bakanlığın bütçe kısıtı hem de yerel düzeyde bir planlama sorunun olduğunu 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, İstihdam, Kadrolu, Sözleşmeli, Ücretli. 

TEACHER EMPLOYMENT PROBLEM: MARDIN EXAMPLE 

Abstract 

The aim of this study is to analyze teacher employment problem by going out from teacher 

employment in Mardin province. The study is a statistical study based on MEB datas. The Mardin 

National Education Directorate employs teachers in three different positions: staff, contracted and 

paid. While the permanent and contracted teachers area appointed by the Ministry of National 

Education, the paid teachers are appointed by the National Education Directorate, which can not be 

filled by the teachers appointed by the Ministry. It is observedthat 9560 teachers were employed in the 

province of Mardin in the direction of the data given by the Ministry of National Education in Mardin  
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in 2016-2017. It is also seen that 1101 contracted employment and 10.661 teachers in total were 

employed in 2017-2017 education year. In the study, the teachers working in the province of Mardin 

were determined by the way of staff,-contracted, existing-explanations. It is seen that employment by 

the Ministry largely meets the needs but 1605 teachers are needed in the present data. The most 

demanded subjects are classroom teacher 350, English primary-middle-high school teacher 190, pre-

school teacher 158, secondary school mathematics teacher 130, primary and secondary school 

religious culture and moral education teacher 109. According to years, it has been determined that this 

concentration continues. This suggests that both the Ministry's budget constraint and a planning 

problem at the local level. 

Keywords: Teacher, Employment, Staff, Contracted, Paid. 
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SAĞLIK POLİTİKASI ANALİZİ YÖNTEMLERİ 
İzzet AYDEMİR  

Özet  

Kamu politikası, karar makamındakilerin yapmayı ya da yapmamayı düşündükleri eylem dizilerini 

içermektedir. Sağlık politikası kamu politikasının bir alt bileşeni olup sağlık hizmetlerine yönelik 

karar eylemlerini içermektedir. Araştırmalarda, genelde kamu politikası analizleri, özelde ise sağlık 

politikası analizlerinin kavramsal ve kuramsal yönünün öne çıktığı görülmektedir. Aynı şekilde 

politika çıktılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, kamu politikası analizlerinde sıkça tercih edilen 

bir yöntemdir. Oysaki bir sorun alanına ilişkin problemin tanımlanması, gündemin belirlenmesi, karar 

alınması, uygulama ve değerlendirme aşamalarında süreç değişkeninin önemi yadsınamayacak kadar 

önemlidir. Bu bağlamda çalışmada, daha iyi anlaşılması ve etkili kullanılabilmesi adına, Türkiye’de 

kullanılması yaygın olmayan sağlık politikası analizi süreçlerinde sıklıkla kullanılan bazı yöntemler 

ele alınmıştır. Sağlık politika analizi yöntemlerinin etkin kullanımı; sağlık kazanımları, hasta 

memnuniyeti ve bakımın iyileştirilmesi gibi arzu edilen çıktılara katkı sağlayacağı gibi sürdürülebilir 

bir sağlık politikasına da zemin hazırlayacağı öngörülmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada sıklıkla 

üzerinde durulan politika analizi yöntemlerinin, sağlık politikası analizi çalışmalarına bir çerçeve 

kazandırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Kamu politikası, Politika, Sağlık Politikası Analizi, Süreç Değişkeni.  

ANALYSIS METHODS ON HEALTHCARE POLICY  

Abstract  

Public policy includes a series of actions, those inauthority think they should or should not do. Health 

policy-a subcomponent of public policy-contains decision-making actions for healthcare services. The 

conceptual and theoretical aspects of, generally in public policy analysis, and particularly inhealth 

policy analysis appears to have come forward in researches. Likewise, measurement and evaluation of 

policy outputs is a constantly preferred method in public policy analysis.However, the matter related 

to identifying the problem areas, determining the agenda, decision making, implementation and 

evaluation of the significance of process variables is so important that it cannot be denied. In this 

context, in order to better understand and use them effectively, some methods that are frequently used 

in health policy analysis processes, but not widely used in Turkey are handled. Effective use of health 

policy analysis methods will lay the groundwork for a sustainable health policy as well as contributes 

to the desired output such as health benefits, patient satisfaction and improved care. Consequently, it is 

thought that the policy analysis methods that are frequently mentioned in this study will contribute to a 

framework for the study of health policy analysis. 

Keywords: Public Policy, Policy, Health Policy Analysis, Process Variable. 
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SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ:           

1986-2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
Keziban ALTUN 

Şener İLTER** 
Özet 

Sağlık, insani gelişim boyutuyla ekonominin gündeminde olan bir konudur. Sağlık hizmetleri, 

bireylerin yaşam süresini, yaşam beklentisini ve yaşam kalitesini artırdığı için beşeri sermaye yatırımı 

olarak değerlendirilmektedir. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için yapılan sağlık harcamaları, 

bireyin çalışma yeteneğini geliştirmesine ve çalışan bireyin verimliliğini artırmasına katkıda 

bulunarak, ekonomik büyümenin hız kazanmasını sağlar. Sağlık harcamalarının ekonomik büyümeye 

katkılarından hareketle, bu çalışmada Türkiye’de sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişki 1986-2015 dönemi için incelenmiştir. İncelenen dönemde, yapısal değişime izin veren Gregory-

Hansen eşbütünleşme testi ve Toda-Yamamoto nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara 

göre, tek yapısal kırılma durumunda sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli 

bir ilişki olduğunu tespit edilmiştir. Ayrıca nedensellik analizi sonucunda, GSYİH’dan sağlık 

harcamalarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.  

 Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi, 
Toda-Yamamoto Nedensellik Testi. 

THE CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN HEALTHCARE EXPENDITURES AND 
ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY 

Abstract 

Health is an issue on the agenda of the economy with its human development dimension. Healthcare 

services are evaluated as human capital investment because they increase the life span, life expectancy 

and quality of life of individuals. The health expenditures for the development of health services 

contribute to the improvement of the individual's ability to work and to the productivity of the working 

individual, It enables the acceleration of economic growth. Moving from the contributions of 

economic spending to health spending, the relationship between health spending and economic growth 

in Turkey in this study has been examined for the period 1986-2015. The Gregory-Hansen 

cointegration test which allowed structural change  and the Toda-Yamamoto causality test, were used 

in the studied period. According to the findings, it has been found that there is a long-lasting 

relationship between health expenditures and economic growth in the case of a single structural 

breakdown. Furthermore, as a result of the causality analysis, a one-way causality relationship was 

found from GDP to health expenditures. 

Keywords: Health Expenditures, Economic Growth, Gregory-Hansen Cointegration Test, Toda-
Yamamoto Causality Test. 
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YOLSUZLUK VE KATASTROFİK SAĞLIK HARCAMALARI 

Hüseyin DEMİR 

Mehmet Emin KURT ** 

Özet 

Amaç: Bu çalışmada yolsuzluğun katastrofik sağlık harcamalarına etkisi araştırılmıştır. Yöntem: 

Araştırmaya 138 ülke dâhil edilmiştir. Yolsuzluğa ilişkin ülke verileri Ulusal Şeffaflık Örgütü’nden, 

cepten sağlık harcamalarına ilişkin veriler Dünya Bankası’ndan 2014 yılı esas alınarak elde edilmiştir. 

Araştırmada Tek Yönlü Anova ve Chaid analizleri kullanılmıştır. Anova analizinde gruplar arasındaki 

fark Tukey testi ile incelenmiştir. Chaid analizi sonucunda ise 5 düğüm elde edilmiştir. Bulgular:Her 

iki analiz sonucunda da yolsuzluk ve cepten sağlık harcamaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

saptanmıştır. Yolsuzluğun düşük olduğu ülkelerde cepten sağlık harcamaları düşük, yolsuzluğun 

yüksek olduğu ülkelerde ise cepten sağlık harcamaları yüksektir. Sonuç: Sonuç olarak, yolsuzluğun 

yüksek olduğu ülkelerde insanların katastrofik sağlık harcamalarına katlanmak zorunda kaldıkları 

ortaya konmuştur. Sağlık hizmetleri alanında yolsuzlukla mücadele edilmesi ve buna yönelik 

stratejilerin geliştirilmesi oldukça etkili olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk, Cepten Sağlık Harcamaları, Katastrofik Sağlık Harcamaları. 

CORRUPTION AND CATHASTROPHIC HEALTHCARE EXPENDITURES 

Abstract 

Aim: The impact of corruption on catastrophic health expenditures was studied. Methods: Of 138 

countries were included. Corruption data were obtained from the National Transparency Organization 

and out-of-pocket data were obtained from the World Bank. Data of the year of 2014 were used. One 

way ANOVA and Chaid analyzes were used. The difference between the groups was examined by the 

Tukey test. As a result of the Chaid analysis, 5 nodes were obtained. Results: Both analyzes showed a 

significant relationship between corruption and out-of-pocket health expenditures. In countries where 

corruption is low, out-of-pocket health spending is low and in countries where corruption is high, out-

of-pocket health spending is high. Conclusions: As a result, it has been revealed that in countries with 

high corruption, people have to endure catastrophic health expenditures. The fight against corruption 

in the field of health services and the development of strategies for this can be very effective. 

Keywords: Corruption, Out-Of-Pocket Health Expenditures, Cathastrophic Health Expenditures. 
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İNTİHAR- GELİR İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN NEDENSELLİK ANALİZİ 
Funda DURĞUN 

Burhan DURĞUN** 
Özet 

İntihar ve intiharın nedenleri sosyologlar kadar iktisatçılar tarafından da araştırılan bir konudur. 

İntiharın literatürde incelenmiş birçok nedeni bulunmaktadır. Bu çalışmada, intiharı sosyolojik 

etkenlerden ziyade ekonomik etkenlerin belirleyebileceği hipotezi altındasosyolojik ve demografik 

değişkenler analiz dışı tutulmuştur. Gelirin arttıkça yaşamanın intihara göre daha cazip olacağı görüşü 

ile Durkheim’in yüksek gelirin intihara yönelteceği görüşü gibi zıt tezler literatürde yer almaktadır. 

Çalışmada 1975-2015 dönemine ait kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla ile kaba intihar hızı serileri 

arasındaki nedensellik ilişkisi zaman serisi analizi yardımıyla incelenmiştir. Serilere öncelikle ADF ve 

Lumsdaine Papell birim kök testleri uygulanmış ve düzey değerlerinde birim kök içerdikleri 

görülmüştür. 1. farkları alındığında durağan olan serilerin Hatemi-J Eşbütünleşme testi sonuçları 

serilerin %10 anlamlılık düzeyinde eşbütünleşik olduğunu ortaya koymuştur. Eşbütünleşik serilere 

Vektör Hata Düzeltme Modeline dayalı Granger nedensellik testi uygulanarak kişi başına gayrisafi 

yurtiçi hasıladan kaba intihar hızına doğru tek yönlü nedensellik olduğu bulunmuştur. Bu sonuç artan 

gelirin intihara sebep olduğunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İntihar, Eşbütünleşme, Nedensellik. 
SUICIDE - INCOME RELATIONSHIP: CAUSAL ANALYSIS FOR TURKEY 

Abstract 

The causes of suicide and suicide are investigated by economists as well as sociologists. There are 

many suicide reasons examined in the literature. In this study, sociological and demographic variables 

are excluded from the analysis under the hypothesis that economic factors as well as suicide 

sociological factors can be determined. Opposite theses, such as the view that living with increased 

income will be more attractive than suicide, and Durkheim's view that high income will lead to 

suicide, are in the literature. In the study, the causality relationship between percapita gross domestic 

product and crude suicide rate series for the period 1975-2015 was examined by means of time series 

analysis. Firstly, ADF and Lumsdaine Papell unit root tests were applied to the series and they were 

found to contain unit root in level values. The results of the Hatemi-J Cointegration test for variables 

that were stationary when their first differences were taken showed that the variables were co-

integrated at a level of significance of 10%.  Granger causality test based on Vector Error Correction 

Model was applied to cointegrated series and it was found that unilateral causality relationship from 

percapita gross domestic product (GDP) to crude suicide rates. This result shows that increasing 

income is the cause of suicide. 

Keywords: Suicide, Cointegration, Causality. 
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HEMŞİRELERİN PSİKOLOJİK VE YAPISAL GÜÇLENDİRME ALGILARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Ahmet YILDIZ 

Erhan EKİNGEN** 

Fuat KORKMAZER*** 
Özet 

Hastaların iyileşmesinde önemli rolleri bulunan hemşirelerin bakım ve tedavi süreçlerinde yüksek 

performans göstermesi hastaların sağlığına kavuşmasına önemli katkı sağlamaktadır. Bu yüzden 

hemşirelerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı yapabilecek ve performanslarını artıracak 

uygulamalara ağırlık verilmelidir. Çalışanların öz güven duygularını yükselten, motivasyonlarını 

artıran, yaptıkları işe değer vermelerini ve işlerini en iyi nasıl yapacaklarına kendilerinin karar 

vermesini sağlayan koşulları ifade eden güçlendirme bu uygulamalardan biridir. Bu çalışmada 

güçlendirmeye ilişkin daha çok üst yönetim tarafından yerine getirilmesi gereken görev ve 

sorumluluklar ile ilgili olan hemşirelerin yapısal güçlendirme algıları ve hemşirelerinin kendilerini 

güçlendirilmiş hissedip hissetmemesi ile ilgili olan psikolojik güçlendirme algılarının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hemşirelerin yapısal güçlendirme algılarını değerlendirmek için 

“Çalışma Etkililiği Koşulları Anketi II”, psikolojik güçlendirme algılarını değerlendirmek için ise 

“Psikolojik Güçlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma bir kamu hastanesinde görev yapmakta 

olan 159 hemşire üzerinde uygulanmıştır. Araştırma sonucunda hemşirelerin hem psikolojik 

(2,93±0,63) hem de yapısal güçlendirme (2,91±0,36) düzeylerine ilişkin algılarının orta seviyenin 

biraz altında olduğu görülmüştür ve buna göre hemşirelerin güçlendirme düzeylerini yükseltmek için 

önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Güçlendirme, Yapısal Güçlendirme, Hemşireler. 

A RESEARCH ON THE EVALUATION OF NURSES' PERCEPTIONS OF 
PSYCHOLOGICAL AND STRUCTURAL EMPOWERMENT 

Abstract 

The high performance of nurses who have important roles in the healing of the patients in the care and 

treatment process provides an important contribution to the health of the patients. Therefore, practices 

that will be able to contribute to the personal and Professional development of the nurses and increase 

their performance should be weighted. Empowerment that expressing the conditions which enable 

employees to increase self-esteem, increase their motivation, value their work, and make their own 
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decisions about how best to do their jobs is one of these practices. In this study, it was aimed to 

evaluate nurses' perceptions of structural empowerment which are mostly related to the duties and 

responsibilities that must be fulfilled by senior management and psychological mpowerment which 

about whether nurses feel empowered. In order to evaluate the structural empowerment perceptions of 

the nurses, "Conditions of Work Effectiveness Questionnaire II" was used and "Psychological 

Empowerment Instrument" was used to evaluate psychological empowerment perceptions. The survey 

was conducted on 159 nurses who were working in a public hospital. As a result of the research, it was 

seen that the perceptions of psychological (2.93 ± 0.63) and structural empowerment (2.91 ± 0.36) 

levels of nurses were slightly below the middle level and accordingly, suggestions were made to 

increase the level of nurses' empowerment. 

Keywords: Psychological Empowerment, Structural Empowerment, Nurses. 
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HASTANE YÖNETİCİLERİNİN MEDİKAL TURİZME İLİŞKİN ALGILARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Mümtaz KORKUTAN 
Ahmet YILDIZ**  

Özet 

Medikal turizm son yıllarda tüm dünyada gelişim göstermiş ve alternatif bir turizm türü olarak ön plana 

çıkmıştır. Bu alanda yapılan yoğun çalışmalar ve medikal turizmine olan talep artışı rekabet ortamını da 

beraberinde getirmiştir. Türkiye hem yurtiçindeki farklılaşan sağlık ihtiyacını karşılamak hem de sağlık 

turizminin en önemli dallarından biri olan medikal turizm alanının getirilerinden yararlanmak amacıyla 

özel sektör yatırımlarını ve Avrupa standartlarıyla yarışabilecek nitelikte devlet destekli yatırımlarını her 

geçen gün artırmıştır. Türkiye geneli yapılan bu girişimler ile özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nin en stratejik konumuna sahip olan Diyarbakır ili bir sağlık merkezi üssü konumuna gelmiştir. 

Medikal turizminin gelişiminde politika yapıcılarla beraber hastane yöneticilerinin önemli rolleri 

bulunmaktadır. Bu çalışmada hastane yöneticilerinin medikal turizmine ilişkin algılarının değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmış olup, anketler 

Diyarbakır’da 10 ayrı hastanede çalışan toplam 45 hastane yöneticisine uygulanmıştır. Çalışma sonunda 

politika yapıcılara, hastane yöneticilerine ve diğer karar alıcılara medikal turizmin geliştirilmesi için 

önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler; Medikal Turizm, Hastane Yöneticileri, Diyarbakır. 

A RESEARCH ON THE EVALUATION OF HOSPITAL MANAGERS' PERCEPTIONS ON 
HEALTH TOURISM 

Abstract 

Health tourism has developed as an alternative tourism type all over the world in recent years. The 

increased interest in health tourism and the intense work done in this area have also brought competition. 

Turkey has increased its public and private sector investments day by day in order to meet the health needs 

of the society and to benefit from the benefits of medical tourism, which has an important place in health 

tourism. Diyarbakir city where has a strategic position in Eastern and Southeastern Anatolia Region has 

become a health center base by these initiatives that Turkey wide. Hospital managers have important roles 

in the development of health tourism, along with policy makers. In this study, it is aimed to evaluate the 

perceptions of hospital managers about health tourism. Questionnaire was used as a data collection tool in 

the research and the questionnaires were applied to 45 hospital managers working in 10 different hospitals 

in Diyarbakır. At the end of the study, it was seen that Diyarbakir was a suitable city in terms of health 

tourism according to the hospital managers and suggestions were made for the development of health 

tourism to policy makers, hospital administrators and other decision makers. 

Keywords: Health Tourism, Hospital Managers, Diyarbakır. 
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HİZMET KALİTESİNİN HASTA MEMNUNİYETİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: 

ÖRNEK BİR UYGULAMA 
Ahmad SIDKI 

Ismail KALASH** 

Lına HAMWI*** 
Özet 

Teknolojik gelişme bütün sektörleri etkili idi gibi sağlık sektöründe de önemli gelişme ve yeniliklere 

yol açmıştır. Sağlık sektörü hastaya hizmet sunan personel ile hasta olmak üzere iki boyutludur. Hasta 

sağlık sektörünün müşterisidir, bu nedenle hasta gideceği hastanede azami düzeyde memnun kalmak 

istemektedir. Yoğun rekabet koşullarında sağlık sektörleri tarafından hasta memnuniyetinin 

araştırması hayati önem tartışmaktadır, Hastayı tatmin edecek ortamın hastanede sağlanması bu açıdan 

önemlidir. Bu araştırmanın amacı, sağlık alanında hasta tatmininin hizmet kalitesinin gösterge olan 

(güvenilirlik, cevap vericilik, iletişim, yeterlilik, nezaket) araştırmasıdır. 

Sonuç olarak bu çalışmada hasta tatminini etkileyen faktörler ile hizmet kalitesinin etkisi 

araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Sektörü, Hasta Tatmini, Hizmet Kalitesi. 

A STUDY OF QUALITY EFFECT ON PATIENT SATISFACTION: 
A SAMPLE APPLICATION 

Abstract 

Technological development affects all sectors of our lives, for example in heath sector there are 

important renewals and developments. There are two kinds of satisfactions in heath sector; first one is 

the patient’s satisfaction, and the other one is service provider’s satisfaction. In fact the patient is 

considered to be a customer or buyer in health sector that’s why the patient wants to be satisfied when 

he goes to hospital; he demands the highest level of satisfaction. In intensive contest conditions that a 

study of patient satisfaction had been discussed by health sectors, it is important to provide an 

environment that satisfies patient. The aim of this research is about patient’s satisfaction in the field of 

health represented by those quality indicators (reliability, responsiveness, communication, 

qualification, kindness). Finally, this research is about the quality of service and the affecting factors 

on patient’s satisfaction. 

Keywords: Health Sector, Patient Satisfaction, Quality of Service. 
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SAĞLIKTA CİNSİYET TUZAĞI 
Hüseyin DEMİR 

Cuma ÇAKMAK** 

Yusuf ÇELİK*** 
Özet 

Amaç: Sağlıkta cinsiyet eşitsizliği dünya genelinde önemli bir problemdir. Bu çalışmada, sağlıkta cinsiyet 

eşitsizliğinin ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Yöntem: 

Tek Yönlü Manova Analizi kullanılmıştır. Bağımlı değişkenler 1000 canlı doğumda kız bebek-erkek bebek 

ölümü sayısı ve 1000 canlı doğumda ölen anne sayısı; bağımsız değişken ise ülkelerin gelişmişlik 

düzeyidir. Veriler 2015 yılı esas alınarak Dünya Bankası’ndan elde edilmiştir. Kovaryans matrisleri eşittir 

(p= ,714> 0,05). Varyanslar homojendir (p>0,05). Bulgular: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde erkek 

bebek ölümü arasında fark yok;  kız bebek ölümü ve anne ölüm sayısında anlamlı fark vardır. Wilks’ 

Lambda istatistiği anlamlıdır (F= 29,160; p= ,0000). Gelişmiş ülkelerde eşitsizlik daha az iken gelişmekte 

olan ülkelerde yüksektir. Gelişmişlik düzeyinin eşitsizlik üzerine etkisi yüksektir (η2= ,450). Sonuç: 

Gelişmekte olan ülkelerde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik sağlık tuzağı bulunmaktadır. Sağlık 

hizmetlerinin kullanımında kadınların ikinci planda kalması önemli bir faktördür. Ülkelerin cinsiyet 

tuzağından kurtulmalarının kadına ve kız çocuklarına yapılacak sağlık yatırımlarından geçtiği ileri 

sürülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Cinsiyet Eşitsizliği,Kız Bebek Ölümü,Erkek Bebek Ölümü, Anne Ölüm Sayısı. 

GENDER TRAP IN HEALTHCARE 
Abstract 

Aim: Gender inequality in health continues to be a major problem globally. In this study, whether gender 

inequality in health differs according to the development level of countries has been studied. Methods: One 

Way Manova Analysis was used. Dependent variables are the number of male-female infant deaths and the 

number of mothers who died per 1,000 live births; the independent variable is development level of 

countries. Data were obtained from the World Bank based on the year 2015. The covariance matrices are 

equal (p= ,714> 0,05). Variances are homogeneous (p>0,05). Results:There was no difference between 

male infant mortality but there was a difference in the number of female infant and maternal deaths. The 

Wilks' Lambda statisticwas significant (F= 29,160; p=,0000). Inequality is less in developed countries and 

higher in developing countries. The partial eta squareis high (η2=,450). Conclusion: There is a health trap 

for women and girls in developing countries. The reason of that is keeping women on the second plenary, 

therefore, it can be put forward the liberation of the countries from the gender gap is with the help of health 

investments to be made for women and girls.  

Keywords: Gender Inequality in Health, Female Infant Mortality, Male Infant Mortality, Maternal 
Mortality. 
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DİYARBAKIR SİNEMALARININ KENTSEL VE TOPLUMSAL YAŞAMA KATKILARI 

Didem ŞAHİN 

Fatma Meral HALİFEOĞLU** 
Özet 

Sinemalar, bir kentin sosyal ve kültürel yapısının şekillenmesinde çok önemli bir ölçüttür. Özellikle 

Cumhuriyetin ilanından sonra kentlerde kültürel yapının inşasında sinemalar vazgeçilmez yapılar 

olmuştur. Günümüzde televizyondan kaynaklı bir gerileme yaşayan sinema kültürü ve sinema 

salonlarının işlevsizleşmeye başlaması ülkelerin toplumsal ve kültürel gelişiminde önemli rol 

oynamaktadır. Yedinci sanat olarak da adlandırılan sinemanın bununla doğru orantılı olarak da sinema 

salonlarının varlığı gelişmeye açık kentlerde önemli bir kent dinamiği oluşturacağı açıktır. 

Kentleşme salt bir nüfus hareketi değildir. Aynı zamanda, ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal 

boyutları olan bir kavramdır. Bir kentin kentleşme sürecini incelerken sinema yapılarına da bakmak 

gerekmektedir. Diyarbakır bu anlamda çok zengin bir mirasa sahiptir. Diyarbakır’da ilk sinema 

gösterimi 1920’ler de başlamıştır. Cumhuriyetin ilanıyla sinemacılık ivme kazanarak televizyonun 

hayatımızdaki yerini kesinleştirdiği 1980’lere kadar bu gelişimi devam etmiştir. Diyarbakır’da sadece 

1930-1960 yılları arasında inşa edilen 17 adet sinema yapısı bulunmaktadır. Sinemacılık yanında 

birçok kültürü de getirmiştir. Kentsel, kültürel, sosyal gelişimin yanında kent ekonomisine de canlılık 

kazandırmıştır. 

Bu çalışmada, Sinema kültürünün Diyarbakır’ın kentsel gelişimi ile birlikte toplumsal yaşamı 

üzerindeki etkileri anlatılarak, geçmişteki sinema yapıları tanıtılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Sinema, Kentsel Gelişim, Toplumsal Yaşam. 

CONTRIBUTIONS OF CINEMAS ON URBAN AND SOCIAL LIFE IN DİYARBAKIR  

Abstract 

Cinemas are a very important measure in shaping the social and cultural structure of a city. 

Especially after the declaration of the Republic, cinemas have become indispensable structures in the 

city's cultural structure. Cinema culture and cinema halls, which are experiencing a decline due to 

television nowadays, play an important role in the social and cultural development of the countries.It 

is obvious that the presence of the movie theaters, which is also called as the seventh art, proportional 

to this, will create an important urban dynamism in opencities. 

Urbanization is not just a population movement. At the same time, it is a concept that has economic, 

social, cultural and political dimensions. When examining the process of urbanization of a city, it is 

necessary to look at the structures of cinema. Diyarbakır has a very rich heritage in this sense. The first  
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film screening in Diyarbakir started in the 1920s. This development continued until the 1980s when 

cinema gained momentum with the declaration of the Republic and television became the definite 

place in our lives. Diyarbakır has only 17 cinema buildings built between 1930 and 1960. He has 

brought many cultures alongside cinematography. In addition to urban, cultural and social 

development, it has brought vitality to the urban economy. 

In this study, the cinema cultures will be introduced with the urban development of Diyarbakır and the 

effects on the social life, and the cinema structures in the past. 

Keywords: Diyarbakır, Cinema, Urban Development, Social Life. 
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405 NOLU ÇERMİK ŞERİYYE SİCİLİ BAĞLAMINDA (DİYARBAKIR) ÇERMİK 
KAZASI’NIN SOSYAL YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Abdullah CENGİZ 

Ömer TAYLAN** 
Özet 

Mevcut veya geleceğe yönelik sosyal değişimin iyi anlaşılması ve analiz edilmesi için geçmişteki 

sosyal yaşam biçiminin gerçekleriyle ortaya konulması gerekir. Sosyal yaşam biçiminin gerçeğe 

uygun bir değerlendirilmesinin yapılması için resmi kayıtlar en birincil kaynaklardır. Bu bağlamda 

Osmanlı döneminde ana kaynak olarak şer’iyye sicilleri merkezi bir konum teşkil ettiği söylenebilir.  

Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü topraklarda mahkeme kayıtları olan şer’iyye sicilleri geçmişe 

dair önemli bilgiler içermektedir. Çünkü şer’iyye sicilleri ait oldukları idari birimde gündelik yaşamı, 

tarımsal potansiyeli, ticari ve hukuki faaliyetleri, sosyo-kültürel yapıyı ve yönetsel mekanizmayı 

yansıtmaktadır.  

Çalışma, Çermik Kazası’nın sosyal yapısı üzerine bir değerlendirmeyi 405 Nolu Çermik Şer’iyye 

Sicili’ne dayanarak yapmayı amaçlamaktadır. Çalışmada elde edilen bulgular ise çok-kültürlülüğün en 

önemli kriterleri “güven”, “hoşgörü”, “hürmet” ve “dayanışma” olduğudur. Ayrıca çalışma belge 

incelemesine dayalı olarak betimsel bir yöntemle hazırlanmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Şer’iyye Sicilleri, Çermik ve Sosyal Yapı. 

AN EVALUATION ON SOCIAL STRUCTURE OF ÇERMIK/DIYARBAKIR) 
ACCORDING TO COURT RECORD NO 405 

Abstract 
To understand and analyze social change for the present or for the future, it is necessary to put forward 

the facts of social life in the past. Official records are the primary sources for a proper assessment of 

social life. In this context, it can be said that Şer'iye registers as a main source in the Ottoman period 

constitutes a central position. 

In the territories where the Ottoman Empire ruled, court records, which contain court records, contain 

important information about the past. Because the sharia registers reflect everyday life, agricultural 

potential, commercial and legal activities, socio-cultural structure and administrative mechanism.  

The study aims to make an assessment of the social structure of the Çermik district on the basis of the 

405 Nolu Çermik sharia registers. The findings of the study are that the most important criteria of 

multiculturalism are "trust", "tolerance", "respect" and "solidarity. In addition, the study is based on a 

document review and has been prepared in a descriptive way. 

Keywords: Sher'iye Registers, Çermik, Social Structure. 
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