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SUNUŞ / FOREWORD II. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA ’18), 10-13 Ekim 2018 tarihlerinde, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin düzenleyiciliği ile ev sahipliği ile, 10-13 Ekim 2018 tarihlerinde, Diyarbakır’da, Türkiye’nin birçok üniversitesinden akademisyenlerle çeşitli kurumlardan araştırmacıların ve uzmanların katılımları ile gerçekleştirilmiştir.   
Sempozyum’a, 47 ayrı üniversiteden 8 farklı ülkeden yaklaşık 120 bildiri ile başvurulmuş, bunların 90’a yakını Bilimsel değerlendirme sürecinde kabul edilerek bilimsel programa alınmış, 
bu bildiriler, üç günü kapsayan toplam 25 oturumda sunulmuştur. 13 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 '18) was 
held in Diyarbakir, on October 10-13, 2018, 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. 

Symposium, 47 different universities from 8 different countries approximately 120 
papers were submitted to the symposium and approximately 90 of them were accepted 
in the scientific evaluation process and was taken in the scientific programme. These 
works were presented in 25 sessions covering two days. 

On Saturday, October 13, 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 
 

II. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU 

ISEPA ‘18 

 “Yerel Kalkınma Perspektifinde Diyarbakır” 

 10-13 Ekim 2018, DİYARBAKIR 
 Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, 10-13 Ekim 2018 tarihlerinde, Diyarbakır’da ve ‘Sosyal Bilimlerde Güncel Konular’ teması ile düzenlenen Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu’na ev sahipliği yapmıştı. 

Fakültemiz, Sempozyum’un ikincisinin, yine Diyarbakır’da, 10-13 Ekim 

2018 tarihlerinde ‘Yerel Kalkınma’ ve bu çerçevede ‘Diyarbakır’ temaları etrafında düzenleneceğini duyurmaktan ve bu konularda çalışan bilim insanlarını kadîm şehrimiz Diyarbakır’a tekrar davet etmekten mutluluk duyar.   

DÜZENLEME KURULU 
 

CALL FOR PAPERS 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

 ISEPA ‘18 

“Diyarbakır in the Perspective of Local Development” 

10-13 OCTOBER 2018, DIYARBAKIR 

Faculty of Economics and Administrative Sciences of Dicle University was hosted 

the International Symposium on Economics, Politics and Management in Diyarbakir on 

10-13 October 2018 with the theme of ‘Current Issues in Social Sciences’. 
We are delighted to announce that the second Symposium will be organized in 

Diyarbakir on 10-13 October 2018 in the context of ‘Local Development’ theme also 

related to ‘Diyarbakir’, and invite the scientists working in these fields to Diyarbakir 

again. 

ORGANIZING COMMITTEE 
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Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Oğuzhan ZENGİN,  Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi/  Dumlupınar University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Kütahya, 
TURKEY 
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Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Oktay KIZILKAYA, Hakkâri Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi/  Hakkâri University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Hakkâri, 
TURKEY 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Ömer ÇINAR,  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi/  Ağrı İbrahim Çeçen University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ağrı, TURKEY 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Recep AKDAĞ, Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi/  Mardin Artuklu University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Mardin, TURKEY 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. S. Şehnaz ALTUNAKAR, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi/  Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır, 
TURKEY 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Salâhattin ALTUNDAĞ, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksek Okulu/  Dicle University, Vocational School, Diyarbakır, TURKEY 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Serhun AL, İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi/ Izmir 
Faculty of Business, İzmir, TURKEY   

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Tekin AVANER,  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi/  Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Van, 
TURKEY 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Ufuk BİRCAN, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi/ Dicle 
University, Faculty of Arts Philosophy Dep., Diyarbakir/TURKEY 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Zeki AKBAKAY, Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi/  Bingöl University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Bingöl, TURKEY    

Dr. Öğr. Gör./ Dr. Lect. Halil İbrahim ŞENGÜN, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi/  Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır, TURKEY 

Dr. Öğr. Gör./ Dr. Lect. Mehmet Emin KURT, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi/  Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır, TURKEY  

Dr. Öğr. Gör./ Dr. Lect. Sadık SERÇEK, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ 
 Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır, TURKEY 

Dr. Ayman HAYAJNEH, Yermük Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü, Yermük, ÜRDÜN/ 
Yarmouk University, Political Science Dep., Yarmouk, JORDAN 

Dr. Mohd Iqbal ABDULWAHAB,  Uluslararası İslâm Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kuala 
Lumpur, MALEZYA/ International Islamic University of Malaysia, Faculty of Law, Kuala Lumpur, 
MALAYSIA 

Dr. Nazım CAFEROV, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi/ Azerbaijan State University of 
Economics/ AZERBAIJAN 

Dr. Arş. Gör. Zakir ELÇİÇEK, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/ Dicle University, 
Faculty of Education, Diyarbakir/ TURKEY 
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10.10.2018  ÇARŞAMBA / WEDNESDAY 

Kayıt/ Registration 
09:00 – 10:00 

Açılış Konuşmaları/ Opening Speeches 
10:00 – 10:20 / B Salonu/ B Hall 

Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN  Sempozyum Düzenleme Kurulu Bşk./ Chair of Organizing Committee 
*** 

Prof. Dr. Nihat AYDENİZ Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı/Dean, Dicle University, Faculty of 
Economic and Administrative Sciences 

*** 
Prof. Dr. Talip GÜL  

Dicle Üniversitesi Rektörü/ Rector, Dicle University 
*** 

Sn. Hasan Basri GÜZELOĞLU Diyarbakır Valisi (Teşrifleri Halinde)/  Governor of Diyarbakır Province (If honors) 

Konferans / Conference 

10:20-11:30 - B Salonu/ B Hall 

Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Eski Bakanı/ AK Parti Genel Başkan Vekili  
Previous Minister of Tourism and Culture of Turkish Republic/ Deputy Chairman of AK Party 

 

Açılış Oturumu/ Opening Session 
14:00 – 15:30 / B Salonu/ B Hall Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 
Moderatör/ Moderator 

*** Prof. Dr. Mustafa ERDOĞDU Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü /  
University of Marmara, Faculty of Economics, Dep. of Public Finance 

“Dördüncü Sanayi Devrimi Sürecinde Türkiye: Fırsatlar ve Tehditler”/  
Turkey, In The Process of the Industry 4.0.: Opportunities and Threats” 

 *** Prof. Dr. Kerem ALKİN  İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
Istanbul Medipol University/ School of Business and Management Sciences 

“21. Yüzyıl’da Dünya Ekonomisi ve Türkiye’nin Yükselen Konumu/  
World Economy During 21. Century and Turkey’s Rising Situation” 

*** 
Prof. Dr. Yusuf BARAN  İzmir İleri teknoloji Enstitüsü/ Izmir Institute of Technology 

“Bölgesel ve Ulusal Kalkınmada Bilimin ve Teknolojinin Rolü /                                                                            
The Role of the Science and Technology in Regional and National Development” 

 
Gala Yemeği/ Dinner 

18:30 – 20:00 Dicle Üniversitesi Sosyal Tesisleri Havuz Başı/  
Social Facility of Dicle University 
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11.10.2018  
PERŞEMBE/ THURSDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION 

Dünyada Yerel Yönetim Deneyimleri/ Local Government Experiences On The World 

10:00 – 11:10/ D Salonu/ D Hall 
 Prof. Dr./ Professor Yılmaz BİNGÖL Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Faculty Member, Faculty of Political Sciences, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Turkey 

Moderator 

Assoc. Prof. Reis MULITA 
"Marin Barleti" Üniversitesi, Arnavutluk/ "Marin Barleti" University Albania 

“Paving Development Perspectives Through Historical Routes Of Communication: The Case Of La 
Via Egnatia The Present Pan European Corridor Eight” 

*** 
Assoc. Prof. Memet MEMETI Güneydoğu Avrupa Üniversitesi, Makedonya/ South East European University, Macedonia 

“E-Service and Local Governance in the Republic of Macedonia” 
*** 

Professor Halid TEDMURI 
Lübnan Üniversitesi, Lübnan/ Lebanese University, Lebanon 

“Contemporary Planning Politics for Cities Change and Urban Transformation” 

Ara / Break/ 11:10 – 11:20 

Siyasal Kurumlar ve Hayat/ Political Institutions and Life 

11:20 – 12:30/ E Salonu/ E Hall 
 Doç. Dr./ Assoc. Prof. Tahir MURATOĞLU  

 Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 
Moderatör/ Moderator Doç. Dr./ Assoc. Prof. Yılmaz DEMİRHAN  &    Doç. Dr./ Assoc. Prof. Gökhan TUNCEL 

 Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey İnönü Üniversitesi/ Inönü University, Turkey 
“Kur’an-ı Kerim’deki Yönetim İlkeleri Üstüne Bir İnceleme” 

*** Doç. Dr. Abdullah İSLÂMOĞLU İstanbul Üniversitesi/ İstanbul University, Turkey 
“Osmanlı Devleti’nde İdare ve Adliye Teşkilâtı’nda Şeyhülislâm” 

*** Rifat FEYZİÇ Karadağ İslâm Birliği Başkanı, Karadağ/ Chairman of The Islamic Union of Montenegro 
         “Karadağ Meşihatinin Faaliyetleri ve Türkiye ile İlişkileri” 

 
 

Öğle Yemeği/ Lunch/ 12:30 – 14:00 
Dicle Üniversitesi Konukevi/ Guesthouse, Dicle University 
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11.10.2018  

PERŞEMBE/ THURSDAY 

Siyasal Sosyoloji-I/ Political Sociology -I 
 

11:20 – 12:30/ Çalıştay 1 Salonu/ Workshop 1 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Seyfettin ASLAN 
Dicle Üniversitesi, Faculty Member, Dicle University, Turkey 

Moderatör/Moderator 
*** Doktora Öğr./ PhD Cand. Günel BAXIŞOVA 

Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi/ Azerbaijan State University of Culture and Arts 
“Çok Kültürlülüğün Azerbaycan’da Örneği” 

*** Doktora Öğr./ PhD Cand. Nergiz YAGUBOVA 
Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi/ Azerbaijan State University of Culture and Arts 

“Geçiş Döneminde Kimlik Krizi: Azerbaycan Örneğinde” 
*** Dr. Arş. Gör./ Dr. Res. Assist. Ayşem Sezer ŞANLI 

Erzincan Üniversitesi/ Erzincan University, Turkey 
“Aydına Yönelik Kuramsal Bir Tartışma Aydın Kavramının Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi” 

 
 

Öğle Yemeği/ Lunch/ 12:30 – 14:00 
Dicle Üniversitesi Konukevi/ Guesthouse, Dicle University 

 
 

Siyasal Sosyoloji-II/ Political Sociology –II 

14:00 – 15:30/ Çalıştay 1 Salonu/ Workshop 1 Dr. Öğr. Gör./ Dr. Lect. M. Emin KURT 
 Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

Moderator Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL & Arş. Gör./ Res. Assist. Murat KAÇER Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/ Ankara Yıldırım Beyazıt University, Turkey 
“Zazaların Temsili: Bingöl ve Tunceli Özelinde Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliğinde Yenilenme 

*** Arş. Gör./ Res. Assist. Vedat KOÇAL 
Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

Diyarbakır’da Kentsel Kimliğin İnşası: Göç, Kimlik, Bellek, Siyaset ve Modernleşme 
*** Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Murat YAMAN/ Yük. Lis. Öğr./ Grad. St. Hakan GÜZELSOY Dumlupınar Üniversitesi/ Dumlupınar University, Turkey 

Diyarbakır’da Toplumsal Farklılaşma ve Kentleşme İlişkisi 
Yeni-Orta Sınıflaşma ve Yoksullaşma 

*** Arş. Gör./ Res. Assist. Murat KAÇER & Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/ Ankara Yıldırım Beyazıt University, Turkey 
“AK Parti Döneminde Zazaların Siyasal Tercihleri: Bingöl ve Tunceli Örnekleri” 
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11.10.2018  
PERŞEMBE/ THURSDAY 

Türkiye’de Yerel Yönetim Deneyimleri/ Local Government Experiences in Turkey 

11:20 – 12:30/ Çalıştay 2 Salonu/ Workshop 2 Prof. Dr./ Professor Yılmaz BİNGÖL Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Faculty Member, Faculty of Political Sciences, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Turkey 
Moderatör/ Moderator Yük. Lis. Öğr./ Grad. St. Alper KILIÇASLAN & Doç. Dr./ Assoc. Prof. Şenol ADIGÜZEL 

          Mustafa Kemal Üniversitesi&  Mustafa Kemal Üniversitesi, Mustafa Kemal University, Turkey 
“Yerel Yönetimlere Yönelik Sayıştay Performans Denetimlerinin Sonuçları ve Etkileri Üzerine Bir 

Alan Araştırması: Belediyeler Örneği” 
*** Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mehmet Burhanettin COŞKUN 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi/ Osmaniye Korkut Ata University, Turkey 
“Yerel Yönetimlerin Etkinliğini Artırmada Özerklik Meselesi” 

*** Dr. İhsan EKEN İnönü Üniversitesi/ Inonu University, Turkey 
“Türkiye’de Yönetsel Bölgeselleşmenin Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme” 

*** Arş. Gör./ Res. Assist. Ezgi KOVANCI & Arş. Gör./ Res. Assist. Duygu YILDIZ KARAKOÇ 
Ankara Üniversitesi/ Ankara University, Turkey Erzincan Üniversitesi/ Erzincan University, Turkey 

 “Türkiye’de Yerel Yönetime Katılım Mekanizmalarının Değerlendirilmesi: Diyarbakır Örneği” 

Eğitim Yönetimi/ Educational Administration 

11:20 – 12:30/ Çalıştay 3 Salonu/ Workshop 3 Prof. Dr. İdris KADIOĞLU 
Dicle Üniversitesi / Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderatör Dr. Arş. Gör./ Dr. Res. Assist. Zakir ELÇİÇEK 
Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey                       

“Eğitim ve Politika İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Bir Sistem Eleştirisi” 
*** Arş. Gör./ Res. Assist. Bünyamin HAN 

Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey                       
“Okullarda Örgütsel Söylenti ve Dedikodunun Yönetilmesi” 

*** Öğr. Gör./ Lect. Kadir GÖKOĞLAN 
Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey                       

“Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Etik Davranışlarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma: 
Diyarbakır Sosyal Bilimler MYO Örneği” 

*** Arş. Gör./ Res. Assist. İzzet AYDEMİR & Prof. Dr. / Professor Afsun Ezel ESATOĞLU 
      Bingöl Üniversitesi/ Bingöl University, Turkey      Ankara Üniversitesi/ Ankara University, Turkey                             

“Sağlık Yönetimi Lisans Programında Okuyan Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarının 
Belirlenmesi” 

 
Öğle Yemeği/ Lunch / 12:30 – 14:00 

Dicle Üniversitesi Konukevi/ Guesthouse, Dicle University 
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11.10.2018  
PERŞEMBE/ THURSDAY 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ INTERNATIONAL RELATIONS 

14:30 – 16:00/ Çalıştay 3 Salonu/ Workshop 3 Arş. Gör./ Res. Assist. Mehmet ALKIŞ 
 Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Ekrem Yaşar AKÇAY 
Hakkari Üniversitesi / Hakkari University, Turkey 

“Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi ve Avrupa Birliği’ne Olası Etkileri” 
*** Dr. Arş. Gör./ Dr. Res. Assist. Özkan GÖKCAN,  

Munzur Üniversitesi/ Munzur University, Turkey 
“Rusya’nın Ortadoğu Politikasında Suriye’nin Yeri” 

*** Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Emrah AYDEMİR Fırat Üniversitesi / Fırat University, Turkey 
“Cultural Diplomacy and British Council” 

*** Doktora Öğr./ PhD Cand. Senada ZATAGIC 
Selçuk Üniversitesi/ Selçuk University, Turkey 

“International Legal Human Rights Regimes as an Example of Successful Interaction between 
International Law and International Relations” 

*** 
Doç. Dr./ Assoc. Prof. Ahmet TARCAN 

Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 
“Yazılı Basında İkna Aracı Olarak Avrupa Referansı (Vurgusu)” 
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11.10.2018  

PERŞEMBE/ THURSDAY 

DİYARBAKIR ÇALIŞMALARI / DİYARBAKIR STUDIES  

Diyarbakır’da Eğitim/ Education in Diyarbakır 

11:20 – 12:30/ Çalıştay 4 Salonu/ Workshop 4 Prof. Dr. İrfan YILDIZ 
Dicle Üniversitesi / Dicle University, Turkey                                                              

Moderatör/ Moderatör 
*** 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Ahmet ÇOBAN 
Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey                                                              
Diyarbakır’ın Eğitim Yapısı ve Sorunları 

*** Arş. Gör./ Res. Assist. Vedat KOÇAL & Yük. Lis. Öğr./ Grad. St. Kübra BAYER 
Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

 Diyarbakır’da Yerel Ekonominin Seyrine Bir Örnek Olarak Özel Okul İşletmeciliği: Güncel 
Gelişmeler Işığında Yapısalcı Bir Sektörel Analiz Denemesi 

*** Arş. Gör./ Res. Assist. Nurettin MENTEŞ & Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim ŞENGÜN 
Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey                                                              

“Diyarbakır Şehrinin Üniversite Öğrencileri Açısından Değerlendirilmesi” 

Öğle Yemeği/ Lunch / 12:30 – 14:00 
Dicle Üniversitesi Konukevi/ Guesthouse, Dicle University 

Diyarbakır’da Ekonomi/ Economy in Diyarbakır 

14:00 – 15:30/ Çalıştay 4 Salonu/ Workshop 4 Doç. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN 
Dicle Üniversitesi / Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderatör Yük. Lis. Öğr./ Grad. St. Fatma ÇAKIR Paris Doğu Üniversitesi/ University of Paris-Est  
Avrupa Birliği Hibe Fonlarının Yerel Kalkınma Perspektifinde Kullanımı: Diyarbakır’da Üniversite 

Öğrencileri ve Eğitimciler Üzerine Bir Değerlendirme  
*** Hasan ERASLAN & Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Halil İbrahim ŞENGÜN 

Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 
“Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: 

Diyarbakır İlinde Bir Araştırma” 
*** Dr. M. Emin KURT & Doç. Dr./ Assoc. Prof.  Yılmaz DEMİRHAN  

Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 
“Olası Diyarbakır Şehir Hastanesi’nin İlimiz Sağlık Hizmetlerinin Geleceği Üzerindeki Etkisine Dair 

Bir Ön Değerlendirme” 
*** Öğr. Gör./ Lect. Enver AKIN 

Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 
“Eski Çağda Diyarbakır Ekonomisi” 

*** Arş. Gör./ Res. Assist. Sadık SERÇEK/ Dr. Öğr. Üyesi Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK 
Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey  Mardin Artuklu Üniversitesi/ Artuklu University, Turkey 

“Diyarbakır İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi” 
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12.10.2018  
CUMA/ FRIDAY 

Ekonomi Politikası / Economic Policy 

10:00 – 11:00/ Çalıştay 1 Salonu/ Workshop 1 
 

Doç. Dr./ M. Halis ÖZER  
Dicle Üniversitesi, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Bahar BURTAN DOĞAN & Doktora Öğr. / PhD Cand. Nevzat NARÇİÇEK 
Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

“Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Uluslararası Sermaye Piyasalarındaki Güvenilirliklerinin 
Sorgulanması”  

*** Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mustafa ILDIRAR      &       Prof. Dr./ Professor Harun BAL  
Çukurova Üniversitesi/ Çukurova University, Turkey Dr. Arş. Gör. Müge MANGA  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/ Erzincan Binali Yıldırım University, Turkey 

“Doğalgaz Talebinin Fiyat ve Gelir Esnekliği: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Örneği” 
*** 

Dr. Mehmet SONGUR  
Munzur Üniversitesi/ Munzur University, Turkey 

“Türkiye’de Enerji ve Enerji Dışı Girdiler Arasındaki İkame Esnekliği:  Translog Üretim Fonksiyonu 
Yaklaşımı” 

Ara / Break/ 11:00 – 11:10 

Bölgesel Ekonomi -I/ Regional Economy -I  

11:10 – 12:30/ Çalıştay 1 Salonu/ Workshop 1 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Murat PIÇAK  
Dicle Üniversitesi, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator Arş. Gör./ Res. Assist. Duygu YILDIZ KARAKOÇ & Arş. Gör./ Res. Assist. Ezgi KOVANCI 
Erzincan Üniversitesi/ Erzincan University, Turkey Ankara Üniversitesi, Ankara University, Turkey 

Güneydoğu Anadolu Projesi’nde Sürdürülebilir Gelişme Politikaları 
*** Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Selminaz ADIGÜZEL 

Harran Üniversitesi/ Harran University, Turkey 
“Savaş Sonrası Ortadoğu’nun Dış Ticaretinde Şanlıurfa’nın Rolü” 

*** Öğr. Gör./ Lect. Neslihan TANCI YILDIRIM & Öğr. Gör./ Lect. Abdülkadir BARUT 
Harran Üniversitesi/ Harran University, Turkey 

“Tarımsal Kobi’lerin Finansal Sorunları: Siverek Örneği” 
*** 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Öznur BOZKURT  
Düzce Üniversitesi, Düzce University, Turkey 

“Düzce İlinde Faaliyet Gösteren Girişimcilerin Girişimcilik Faaliyetine Başlama ve Onu Sürdürme 
Süreçlerinin İncelenmesi” 

Öğle Yemeği/ Lunch 
Dicle Üniversitesi Konukevi/ Guesthouse, Dicle University 

12:30 – 13:30 
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12.10.2018  
CUMA/ FRIDAY 

Bölgesel Ekonomi -II/ Regional Economy -II 

14:00 – 15:30/ Çalıştay 1 Salonu/ Workshop 1 
 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Murat PIÇAK  
Dicle Üniversitesi, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator Arş. Gör./ Res. Assist. Serdar ACUN 
Munzur Üniversitesi/ Munzur University, Turkey 

“Diyarbakır ve Şanlıurfa (TRC2) Bölgesinde Genç İşsizliğinin Analizi” 
*** Öğr. Gör./ Lect. Erhan POLAT Şırnak Üniversitesi/ Şırnak University, Turkey 

“Şirketlerin Risk Algısı: TRC3 Bölgesinde Faaliyet Gösteren Şirketler Üzerinde Bir Araştırma” 
*** Dr. Öğr. Gör./ Dr. Lect. Yıldız ATMACA Çankırı Karatekin Üniversitesi/ Çankırı Karatekin University, Turkey 

“Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime Geçiş Sürecinde Yeniden Yapılandırılan Türk Yönetim 
Sisteminin Kalkınma Politikaları Bağlamında Değerlendirilmesi” 

*** Dr. Öğr. Gör. / Dr. Lect. Yıldız ATMACA Çankırı Karatekin Üniversitesi/ Çankırı Karatekin University, Turkey 
“Kalkınma Ajansları ve Uygulanabilirliği: Yerel Kalkınma Politikaları ve Amaçları Doğrultusunda 

Bir Değerlendirme” 

Uluslararası Finans/ International Finance 

10:00 – 11:20/ Çalıştay 2 Salonu/ Workshop 2 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KAYACI 
Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator Doktora Öğr./ PhD Cand. Mustafa SABSABI & Doktora Öğr./ PhD Cand. Ismail KALASH  
Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

“The Role Of The External Auditor in Evaluating The Corporatıon’s Ability to Continue As A Going 
Concern (A Field Study In Syria)” 

*** Doktora Öğr./ PhD Cand. Ismail KALASH  & Doktora Öğr./ PhD Cand. Mustafa SABSABI 
Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

“The Effect Of Informatıon Asymmetry On The Relationshıp Between Leverage And The 
Performance Of The Turkish Industrial Fırms” 

*** Yük. Lis. Öğr./ Grad. St. Nour KHAMIS 
Halep Üniversitesi, Suriye/ Aleppo University, Suriye 

The Effect Of The Disclosure Of The Environmental Costs Of The Industrial Corporations To Their 
Stakeholders In The Syrian Business Environment 

*** Doktora Öğr./ PhD Cand. Nurullah ÇİFTÇİ Exeter Üniversitesi, Birleşik Krallık / University of Exeter, UK 
The Evaluation Of The Relationship Between Trade And Migration 

Ara / Break / 11:20 – 11:30 
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Türkiye Ekonomisi / Turkish Economy 

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

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Murat PIÇAK  
Dicle Üniversitesi, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Arif İĞDELİ & Prof. Dr./ Professor Erşan SEVER 
Aksaray Üniversitesi/ Aksaray University, Turkey 

“İnnovasyonun Genç İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği” 
*** Prof. Dr./ Professor Funda Rana ADAÇAY & Doktora Öğr./ PhD Cand.  

Anadolu Üniversitesi/ Anadolu University, Turkey 
“Ev kadınlarının Potansiyel İstihdamı ve Yaşam Memnuniyeti: Türkiye Örneği” 

*** 
Doç. Dr./ Assoc. Prof. Suzan ERGÜN & Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Melike ATAY POLAT İnönü Üniversitesi/ Inonu University, Turkey Şırnak Üniversitesi/ Şırnak University, Turkey 

“Türkiye’de İşgücü Piyasasında Kadınların Durumu: Genel Bakış” 
*** Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Oktay KIZILKAYA  &  Öğr. Gör./ Lect. Ferhat ÖZTUTUŞ  &   Öğr. Gör./ Lect. Fatma KIZILKAYA, Hakkari Üniversitesi/ Hakkari University, Turkey 

“Türkiye’de Politik İstikrarsızlık ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar İlişkisi: Johansen Eşbütünleşme 
Yaklaşımı” 

*** 

Prof. Dr. Bekir ELMAS/ Professor Bekir ELMAS & Öğr. Gör./ Lect. Yunus YILMAZ 
Atatürk Üniversitesi/ Atatürk University, Turkey &  Dicle Üniversitesi, Dicle University, Turkey 

“1990-2015 Yılları Arasında Yapılan Genel Seçimler Etrafında Anormal Getiri Hareketleri: Borsa 
İstanbul Örneği” 

Öğle Yemeği/ Lunch 
Dicle Üniversitesi Konukevi/ Guesthouse, Dicle University 

12:30 – 13:30 

MALİYE / PUBLIC FINANCE                       

14:00 – 15:30 / Çalıştay 2 Salonu/ Workshop 2 Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. S. Şehnaz ALTUNAKAR 
Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator Öğr. Gör. Dr./Lect. Dr. Ahmet ŞİT  &  Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mustafa ŞİT Kilis 7 Aralık Üniversitesi/ Turkey, Harran Üniversitesi/ Harran University, Turkey 
  Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Haydar KARADAĞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/ Recep Tayyip Erdoğan University, Turkey 

“Kamu Borcu Çevirme Oranı Açısından Türkiye ile Bazı Anglosakson ve Kuzey Avrupa Ülkelerinin 
Karşılaştırılması” 

*** Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Polad ALİYEV & Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Leyla AKGÜN Iğdır Üniversitesi/ Iğdır University, Turkey 
“Verginin Fonksiyonları: İndikatiflik Fonksiyonu 

*** Arş. Gör. Dr. Müge MANGA & Arş. Gör. Dr. M. Akif DESTEK 
Erzincan Üniversitesi/ Erzincan University, Turkey   Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep University, Turkey 

“Vergi Türlerinin Otomatik Stabilizatör Olarak Etkinliklerinin İncelenmesi:                                    
Ardl Sınır Testi Yaklaşımı” 

*** 

Prof. Dr./ Professor Abdülkadir BİLEN  &  Arş. Gör./ Res. Assist. İsmail Ercan BÖRÜ 
Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey            Hakkari Üniversitesi/ Hakkari University, Turkey Arş. Gör./ Res. Assist. Osman SEYİTOĞULLARI 

Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 
“TMS-11 Çerçevesinde Uygulanan Vergi Rejiminin İşletme Karlılığına Etkisi”  
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İŞLETME/ MANAGEMENT 

Bankacılık / Banking 

10:00 – 11:10/ Çalıştay 3 Salonu/ Workshop 3 Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Halil İbrahim ŞENGÜN 
Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

  Prof. Dr./ Professor Özgür ÇATIKKAŞ       &   Dr. Arş. Gör./ Dr. Res. Assist. Selim DURAMAZ 
Marmara Üniversitesi, Marmara University, Turkey Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Turkey Arş. Gör./ Res. Assist. Ayhan YATBAZ 

         Manisa Celal Bayar Üniversitesi/ Manisa Celal Bayar University, Turkey 
“Türkiye Katılım Bankacılığı Sisteminde Yeni Bir Regüle Edici Birim: Danışma Kurulunun 

Oluşturulması ve Sektöre Sağlayacağı Kazanımlar Üzerine Bir Değerlendirme” 
*** 

          Öğr. Gör. Dr./Lect. Dr. Ahmet ŞİT &  Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mustafa ŞİT Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Kilis 7 Aralık University,    Harran Üniversitesi/ Harran University, Turkey                  
     Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Haydar KARADAĞ 

                       Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/ Recep Tayyip Erdoğan University, Turkey 
“Gayrimenkul Sektörünün Finansmanında Katılım Bankalarınca Kullandırılan Gayrimenkul 

Yatırım Fonları” 
*** Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Yavuz TÜRKAN & Yük. Lis. Öğr./ Grad. St. Muzaffer BARMAN 

Bingöl Üniversitesi/ Bingöl University, Turkey 
“İslâmî Finans ve Bankacılık Eğitiminin Türkiye’deki Durumu: Örnek Bir Uygulama Çalışması” 

Ara / Break / 11:20 – 11:30 
 

İşletme Yönetimi/ Management 

11:30 – 12:30 / Çalıştay 3 Salonu/ Workshop 3 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KAYACI 
Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

Öğr. Gör./ Lect. Baran AKKUŞ & Öğr. Gör./ Lect. Sevim BAKIR KAYA 
     Munzur Üniversitesi/ Munzur University, Turkey Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

Endüstri 4.0 Devrimi ve İşletme Yapılarındaki Değişim 
*** Arş. Gör./ Res. Assist. Yusuf Ozan YILDIRIM 

Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 
“Pazarlamanın Değişen Gücü: Dijital Döneme Geçiş ve Pazarlama 4.0. Yaklaşımları” 

*** Prof. Dr./ Proffessor İbrahim YILDIRIM & Hasan ERASLAN (MA) 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Hasan Kalyoncu University, Turkey 

İşletmelerde Dağıtımsal Adalet: Seramik Sektöründe Bir Uygulama 
 *** 
              Prof. Dr./ Professor Recep GÜNEŞ     &     Öğr. Gör./ Lect. Erhan POLAT İnönü Üniversitesi/ Inönü University, Turkey Şırnak Üniversitesi/ Şırnak University, Turkey 

 “Güncellenen Yapısı İle COSO ERM-Bütünleşik Çerçeve” 
 

Öğle Yemeği/ Lunch 
Dicle Üniversitesi Konukevi/ Guesthouse, Dicle University 

12:45 – 14:00 
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Finans - Muhasebe/ Finance-Accounting 

14:00 – 15:30 Çalıştay 3 Salonu/ Workshop 3 
 Prof. Dr./ Professor Abdülkadir BİLEN 

Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 
Moderatör/ Moderator Prof. Dr./ Professor Abdülkadir BİLEN   &    Arş. Gör./ Res. Assist. Osman SEYİTOĞULLARI 

Dicle Üniversitesi/ Dicle University,Turkey Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey Arş. Gör./ Res. Assist. İsmail Ercan BÖRÜ 
Hakkari Üniversitesi/ Hakkari University, Turkey 

 “Çevre Muhasebesine Yönelik İşletme Yaklaşımlarının Belirlenmesi Üzerine Ampirik Bir 
Araştırma” 

*** Arş. Gör. Ayhan YATBAZ 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi/ Manisa Celal Bayar University, Turkey 

“KGK ve AAOIFI Kavramsal Çerçevelerine Yönelik Bir Karşılaştırma” 
*** Arş. Gör./ Res. Assist. Remzi GÖK 

Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 
“Tahvil Faizlerindeki Değişmeler ve Endeks Getirisi Arasındaki Nedensellik İlişkisinin 

Zaman-Frekans Boyutu: Türkiye Örneği” 
*** Arş. Gör./ Res. Assist. Remzi GÖK 

Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 
“BIST100 Endeks Getirisi ve Tahvil Faizlerindeki Değişmeler Arasındaki İlişkinin Dalgacıklar 

Yöntemiyle Analizi: Türkiye Örneği” 
 

Sağlık Yönetimi/ Healthcare Administration 

10:00 – 11:10/ Çalıştay 4 Salonu/ Workshop 4 

Prof. Dr./ Professor Ali CEYLAN 
 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Dicle University Faculty of Medicine, Turkey 

Moderatör/ Moderator Arş. Gör./ Res. Assist. Cuma ÇAKMAK & Dr. Öğr. Gör./ Dr. Lect. M. Emin KURT 
Hacettepe Üniversitesi/ Hacettepe University,Turkey  Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

 “Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’nin Güvenlik Raporlama Sistemlerinin (Grs) Karşılaştırılması” 
*** Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Melike ATAY POLAT   &  Doç. Dr./ Assoc. Prof. Suzan ERGÜN Şırnak Üniversitesi/ Şırnak University, Turkey  İnönü Üniversitesi/ Inonu University, Turkey 

“Türkiye’de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Sağlık Harcamaları ve Çevresel Kirlilik 
Göstergelerinin Karşılaştırılması” 

*** Doç. Dr. / Assoc. Prof. Cahit AYDEMİR    &     Doktora Öğr. / PhD Cand. Seniha BAYLAN 
Düzce Üniversitesi/ Düzce University, Turkey İstanbul Üniversitesi/ İstanbul University, Turkey 

“OECD Ülkeleri İçin Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi” 
*** Doktora Öğr./ PhD Cand. Mümtaz KORKUTAN & Mehmet GELDİ Fırat Üniversitesi/Fırat University, Turkey              

“Sağlık Sektöründeki İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Korunma Yöntemleri” 

Ara / Break   11:10– 11:20 
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SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION 

Siyasal Düşünce/ Political Thought 

11:20 – 12:30/ Çalıştay 4 Salonu/ Workshop 4 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Seyfettin ASLAN 
Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BİRCAN 
Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

“Foucault’da Söylem-İdeoloji İlişkisi” 
*** Ömer TAYLAN & Arş. Gör./ Res. Assist. Müslüm KAYACI 

Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 
“Franz Oppenheimer’in Devlet Kuramı: Teorik Bir Tartışma”  

*** 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Seyfettin ASLAN & Yük. Lis. Öğr. Özgür TEPE & Yük. Lis. Öğr. Şevket ARIKAN 
Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

“Mustafa Kemal’in ve Nihal Atsız’ın Milliyetçilik Anlayışları Hakkında Karşılaştırmalı Bir Analiz” 
*** Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Yonca ALTINDAL Balıkesir Üniversitesi/ Balıkesir University, Turkey 

“Sosyal Bilim Paradigmasının Feminist Metodoloji ile Flörtü” 
*** Dr. Arş. Gör./ Dr. Res. Assist. Özgür ALTINDAĞ & Dr. Arş. Gör./ Res. Assist. Ahmet EGE 

Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey Kâtip Çelebi Üniversitesi/ Katip Çelebi University, Turkey 
“Güncel Sorunlara Sosyal Hizmet Bakış Açısı: Ekolojik Yaklaşım” 

Öğle Yemeği/ Lunch 
Dicle Üniversitesi Konukevi/ Guesthouse, Dicle University 

12:30 – 14:00 

DİĞER/ OTHER 

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

Prof. Dr./ Professor Ersin ERKAN 
Bingöl Üniversitesi, Bingöl University, Turkey 

Moderatör/ Moderator Dr. Öğretim Üyesi/ Assist. Prof. Habip DEMİRHAN, 
Hakkâri Üniversitesi/ Hakkari University, Turkey 

“Yerel Yönetimlerde e-Katılımcı Bütçeleme: Belo Horizante Örneği” 
*** Dr. Öğr. Üyesi Zeki AKBAKAY, 

Bingöl Üniversitesi, Bingöl University, Turkey 
“Küresel Gelir Eşitsizliği Neden Artmaktadır?” 

*** Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mehmet BARIŞ ASLAN 
Bingöl Üniversitesi/ Bingöl University, Turkey 

“Yerel Kalkınmada Dengesiz Kalkınma Modeli Örneği” 
*** 

Prof. Dr./ Professor Ersin ERKAN 
Bingöl Üniversitesi/ Bingöl University, Turkey 

“Yeni Medyanın Demokrasi Üzerine Etkisi: Siber Demokrasi mi Post-Demokrasi mi?” 
*** Arş. Gör. Müslüm KAYACI & Arş. Gör. Ömer TAYLAN 

Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme” 

Kapanış Oturumu/ Clossing Session 
E Salonu/ E Hall 

Tartışmalar/ Discussions/  Kapanış Konuşmaları/ Closing Speeches 
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ESKİ ÇAĞDA DİYARBAKIR EKONOMİSİ 
                                                                                                                     Enver AKIN 

                                                                                                    Cevat BAŞARAN 
Özet Diyarbakır ve çevresinin eski çağda Anadolu’nun en verimli ve en zengin bölgelerinden biri olduğu anlaşılıyor.  Geçekten de dünyanın ve Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinin bu coğrafyalarda gelişmiş olması bunu doğrular niteliktedir. Ergani yakınlarındaki neolitik dönem Çayönü yerleşkesi 

adeta günümüz Diyarbakır bölge ekonomisinin kaderini o günden belirlemiş bir tarım toplumu şeklinde ortaya çıkmıştır. Bölgede doğal olarak yetişen “Emmer” ve “Eincorn” yabani buğday türleri 
ilk defa burada evcilleştirilerek tarıma kazandırılmıştır. Diyarbakır bölgesinin en önemli ekonomik kaynaklarından biri de kuşkusuz madenciliktir. Dünyada ilk defa doğal bakır olarak bilinen “Malahit” madenini işleyen toplum Çayönü yerleşimcileridir.  Bugünkü Ergani madenleri olarak bilinen bakır işletmeleri neolitik çağ sonrasında işletime açılarak Yakındoğu toplumlarının dikkatini üzerine çekmiş ve kentleşme-devletleşme sürecine giren Mezopotamya toplumlarının bu bölgeyi 
kolonileştirmelerine neden olmuştur. Antik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Diyarbakır- Bismil çevresinde bulunan Tuşhan kenti’nin kralı Tişatal’ın bakırdan ürettiği kazanları kervanlar ile Doğu Akdeniz limanları Tyr ve Sidon üzerinden Yunanistan ve İtalya’ya kadar pazarlayarak büyük gelir elde ettiği hakkında bilgiler mevcuttur. Maden işletmeciliği ve pazarlaması konusunda dünyada ilkleri yaşatan Diyarbakır bölgesi madenciliğinin günümüz Mardin ve Midyat çevresindeki bakır, gümüş ve altın işlemeciliğinin kökenini teşkil etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, Diyarbakır bölgesinin aslında yeraltı ve yerüstü kaynakları açısından ne kadar zengin olduğunu anlamak ve günümüz ekonomisine ışık tutabilmek amacıyla antik dönem boyutu üzerinde durulmuştur.    
Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Tarım, Ekonomi, Madencilik, Ticaret.  

DİYARBAKIR’S ECONOMY IN ANCIENT TIMES 

Abstract 

It is understood that Diyarbakir and its surroundings are one of the most fertile and richest regions 
of Anatolia in the ancient times. It is true that the world and the oldest settlements of Anatolia have 
developed in these geographical regions. Neolithic period near Ergani The Çayönü settlement has 
emerged as an agrarian society with the fate of today's Diyarbakir region economy. The "Emmer" and 
"Eincorn" wild wheat varieties naturally grown in the region were domesticated for the first time and cultivated for agriculture. One of the most important economic resources of the Diyarbakır region is 
undoubtedly mining. For the first time in the world, the community that operates the "Malahit" mine 
known as natural copper is the Çayönü settlement. Copper businesses, known today as the Ergani 
mines, have operated in the aftermath of the neolithic period, drawing attention to the Near East's 
societies and causing the colonization of Mesopotamian societies into the urbanization-state process. 
According to information obtained from ancient sources, there is information on the fact that the king Tisatal, the king of Tushan, in the vicinity of Diyarbakır-Bismil, produced large amounts of boilers 
produced from copper by marketing caravans and eastern Mediterranean ports Tyr and Sidon to Greece and Italy. It is understood that the mining of the Diyarbakır region, which made the firsts in 
the world in terms of mining and marketing, constituted the origin of copper, silver and gold 
processing in today's Mardin and Midyat periphery. 

This study focuses on the ancient period dimension in order to understand the richness of the Diyarbakır region in terms of underground and overhead resources and to shed light on the current 
economy. 

Keywords: Diyarbakir, Agriculture, Economy, Mining, Trade. 

                                                           
 Öğr. Gör., Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, envrakn@mynet.com.     
 Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,Cbasaran@atauni.edu.tr. 
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DİYARBAKIR’IN EĞİTİM YAPISI VE SORUNLARI 
Ahmet ÇOBAN 

Özet Diyarbakır tarih boyunca birçok yönüyle önemli bir konuma sahip olmuştur.  Mezopotamya ile Anadolu medeniyetlerinin geçiş bölgesinde olan Diyarbakır, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Diyarbakır, Osmanlılar döneminde önemli eyaletlerden birinin merkezi olmuş, doğuya sefer yapan orduların hareket üssü ve kışlağı görevini görmüştür.  Diyarbakır; Cumhuriyet devrinde büyük ve önemli imar, sosyal, kültürel ve ekonomik hareketler yaşamıştır. Tarihte ve günümüzde önemli bir konuma sahip olan bir ilin eğitim açısından hangi alanlarda sorunların olduğunun ortaya konması büyük önem arz etmektedir. Bu sorunların bölge ve ülke düzeyinde ele alınması, Diyarbakır’ın eğitim durumunun değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Araştırmanın amacı, Diyarbakır’ın bölge ve ülke geneline göre son 10 yıldaki eğitim durumunu ortaya koymaktır. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: Diyarbakır’da son 10 yılda, 1.Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde, 
a.Okul, b.Öğretmen, c.Derslik sayıları açısından meydana gelen gelişmeler nelerdir? 2.Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde, a.Öğretmen başına düşen, b.Derslik başına düşen öğrenci sayılarının oranı nedir? 3.Yukarıdaki her iki boyut açısından Diyarbakır’ın, 
a. Bölgesindeki iller, 
b. GüneydoğuAnadolu Bölgesi, 
c. Türkiye açısından durumu nasıldır? 

Betimsel nitelikte olan bu araştırmada, sırasıyla Türkiye’nin genel durumu, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin genel durumu, bölgedeki diğer iller ve Diyarbakır ile ilgili veriler elde edilmiş ve bunların analizleri yapılmıştır. Türkiye’ye, Güneydoğu Anadolu Bölgesine ve bölgedeki diğer illere göre durumu tablolarla ortaya konulmaya çalışılmış; tablolarla ilgili yapılan yorumlardan hareketle önerilere yer verilmiştir. 
Anahtar Sözcükler: Diyarbakır, Eğitim, Eğitim Yapısı, Sorunlar, Eğitim Sorunları 

EDUCATIONAL STRUCTURE AND PROBLEMS OF DİYARBAKIR PROVINCE 

Abstract 

Diyarbakir has had an important position in many ways throughout history. Diyarbakir, in the 
transition area of the Anatolian civilizations and Mesopotamia has hosted many civilizations. During 
the Ottoman era, Diyarbakir province became the center of one of the most important states, the 
military base and winter camps of the army which move eastward for battle. During the Republic era, 
Diyarbakir has experienced great and important developmental, social, cultural and economic 
movements.  It is very important to demonstrate the educational problems of such a city which has 
an important position in history and today.  Addressing the problem at the district and country level will contribute to assessment of education in Diyarbakır. 
The purpose of this study is to determine the educational situation of Diyarbakir province in the last 
10 years according to regional and the country based education. With that aim, the following 
questions were tried to be answered: In the last decade in Diyarbakır, 

                                                           
 Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, ahcoban@gmail.com. 
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1. In pre-school, primary and secondary education, what are the developments 

occurring in terms of the number of; 
a. School 
b. Teacher 
c. Classroom 

2. In pre-school, primary and secondary education what is the rate of the number of students; 
a. For per teacher 
b. For per classroom 3. How is the situation of Diyarbakır in terms of mentioned dimensions when compared to; 
a. Other provinces in the same region 
b. The Southeast region, 
c. Turkey 

This research is in descriptive model. In this research, the data were collected and analyzed related 
to respectively Turkey's general condition, the overall situation of the Southeast region, other provinces in the region, and Diyarbakır province. The educational situation of Diyarbakır was 
analyzed through tables by comparing to Turkey, the Southeastern Anatolia Region and other 
provinces in the same region. Some suggestions were made based on the comments related to the 
tables.  

Keywords: Diyarbakır, Education, Educational Structure, Problems, Educational Problems. 
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DİYARBAKIR’DA YEREL EKONOMİNİN SEYRİNE BİR ÖRNEK OLARAK 

ÖZEL OKUL İŞLETMECİLİĞİ: 
Güncel Gelişmeler Işığında Yapısalcı Bir Sektörel Analiz Denemesi 

Vedat KOÇAL 

Kübra BAYER 

Özet Küreselleşme sürecinde, Türkiye ekonomik coğrafyasının tamamında yaşanan bölgesel ve yerel kapitalistleşme süreçleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de, özellikle sınır ticareti, göç, kentleşme 
gibi sosyo-ekonomik alt-yapısal etkenler üzerinde, belirgin ve dinamik bir girişimcileşme eğilimiyle görünürleşmekte, geleneksel yerel esnaf tipolojisi, giderek yerini profesyonel sektörleşmeye bırakmaktadır. Bu eğilimin en belirgin biçimde gözlendiği örneklerden biri de, özel okul yatırımlarıdır. Bölgenin tüm kentlerinde, özellikle son birkaç yıllık süreç içerisinde, özel okul yatırımlarında dikkate değer bir artış yaşanmaktadır. Bu kapsamda, ulusal ve hatta uluslararası sektörel markaların, doğrudan yatırım veya ortaklık-isim hakkı anlaşmaları yollarıyla bölgede çarpıcı bir hızla çoğaldıkları gözlenmektedir. Bu durumun öncelikli nedenlerinden biri, sınır ticareti ve kentleşme başta olmak üzere, bölgesel ve yerel sermaye dolaşımı üzerinde biriken sermaye sahibi bir 
yeni-orta sınıflaşmanın, yeni kuşakları için ulusal ve küresel rekabet koşullarına uyumlu bir eğitim 
talebidir. Kamu eğitimciliğinin içinde bulunduğu koşulların yetersizliğinden kaynaklanan itici nedenlerle birlikte, devletin de özel öğretim sektörüne yönelik teşvik edici politikaları, özel öğretim talebi üstünde kamçılayıcı etki üretmektedir. Nihayet, yükselen bu talep arzını üretmekte, özel okul girişimciliği, yerel ekonomide belirgin bir yer edinmektedir. Özellikle, yığınsal göç ve kentsel büyüme sürecinde hızlı bir sermaye birikimi sağlayan inşaat-taahhüt sektörünün yerel aktörleri, özel okul girişimciliğini, inşaat sektöründe yaşanan daralmaya alternatif bir yatırım alanı olarak değerlendirmişler, bu alanda ortaklıklar kurmuşlardır. Ancak, sektörel piyasada çoğullaşmanın, rekabet düzeyini de artıran etkisiyle birlikte, güncel durumu uluslararası, ulusal ve nihayet yerel ölçeklerde belirleyen ekonomik kriz koşullarında, özel okul işletmeciliğinde sorunlar baş gösterdiği gözlenmekte, iflâslar, sermayenin el değiştirmesi, yönetim ve öğretim kadrolarının tamamen tasfiyesi gibi örneklerin yaygınlaştığı izlenmektedir. Bu durumun temel nedenlerinden biri, geleneksel esnaf modeline kökenlenen yerel işletmecilerin, modern rekabetin gerektirdiği teknik, finansal, kurumsal ve vizyoner yeterliliklerinin sınırlı oluşudur. Diğer yandan, yerel koşullarda, özel eğitim işletmeciliğine uyumlu öğretmen istihdamında yaşanan sorun da, bu sonucu üreten önemli 
etkenlerdendir. Bu çalışma, Diyarbakır’da güncel sosyo-ekonomik durumun en belirgin biçimde görünürleştiği özel eğitim işletmeciliğinin seyrini, ulusal ekonomik kriz, yerel ekonomik potansiyel ve toplumsal koşullar ışığında, yapısalcı bir yöntemle inceleme amacıyla hazırlanmıştır.   
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Değişme, Diyarbakır, Yerel Ekonomi, Özel Okul İşletmeciliği, Ekonomik 
Kriz. 

PRIVATE SCHOOL BUSINESS AS A CASE OF LOCAL ECONOMIC COURSE IN DIYARBAKIR: A 
Structural Sectoral Analysis in The Light Of Recent Developments 

Abstract 

During the globalization process, regional and local capitalization processes, which are experienced 
on all of the Turkey's economic geography, also observed in the Southeastern Anatolia Region, by a 
tendency towards a distinct and dynamic entrepreneurship especially on the socio-economic sub- 
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structural factors such as border trade, migration and urbanization, and the traditional local artisan 
typology is increasingly leaving its place to the professional sectorisation. One of the most prominent 
examples of this tendency is private school investments. Especially in the last few years, there has 
been a remarkable increase in private school investments in all the cities of the region. In this 
context, it is observed that national and even international sectoral brands have increased at a 
striking rate in the region through direct investment or partnership agreements. One of the primary 
reasons for this situation is the demand of new-middle class, which accumulates on regional and 
local capital circulation, especially border trade and urbanization, about education in accordance 
with national and global competition conditions for their new generations. The incentive policies of 
the state to the private education sector, together with the repressive reasons arising from the 
inadequate conditions of public education, produce an overwhelming effect on the demand for 
private education. As a matter of fact, this rising demand is producing its supply, and private school 
entrepreneurship is getting a prominent place in the local economy. The local actors of the 
construction-contracting industry, which provided a rapid accumulation of capital, especially in the 
process of mass migration and urban growth, considered private school entrepreneurship as an 
alternative investment area to the contraction experienced in the construction sector. 

However, it is observed that some problems are aresing in the private school sector and the cases 
like bankruptcies, exchange of the capital, complete liquidation of managers and teaching staff  are 
spreading in the conditions of economic crisis that determines the current situation internationally, 
nationally and finally at local scales, together with the effect of increasing the level of competition in 
the sectoral market. One of the main reasons for this situation is the limited availability of local 
entrepreneurs who are originating in the traditional artisan type about the technical, financial, 
institutional and visionary competences that modern competition requires. On the other hand, the 
problem experienced in the employment of teachers in accordance with the private education 
administration in the local conditions is also one of the important factors producing this result. This study is prepared to analyse the course of the special education business in Diyarbakır, on which 
the current socio-economic situation appears prominently, by a structural method in the light of the 
national economic crisis, local economic potential and social conditions. 

Keywords: Economic Change, Diyarbakir, Local Economy, Private School Business, Economic Crises.  
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OLASI DİYARBAKIR ŞEHİR HASTANESİNİN İLİMİZ SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELECEĞİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE DAİR BİR ÖNDEĞERLENDİRME 
                     Mehmet Emin KURT 

      Yılmaz DEMİRHAN 
Özet Son yıllarda ülkemizde ardı ardına açılan 6 Şehir Hastanesi (Adana, Mersin, Isparta, Yozgat, Elazığ) ve 2018 sonu ile 2019 da açılması planlanan 8 şehir hastanesi özelinde illerde bulunan 2. basamak sağlık hizmetlerinin mevcut şehir hastaneleri proje anlaşmalarına göre kapatılacağı ve şehir merkezlerinde sadece 3.basamak hastanelerin varlıklarının devam ettirileceği durumu bazı akademik eleştirmenler tarafından ilin sağlık hizmetlerinin geleceği açısından bir sorun olarak 

görülmektedir.  

Mevcut faaliyet içerisinde bulunulan şehir hastanelerinin vatandaş üzerindeki olumlu etkileri bu yatırımların kısa sürede kabul edilebilirliğini arttıracağı bununda sağlık hizmetlerinin görünümünü pozitif yönde ivmelenmesine etki edeceği şüphesizdir. Unutulmamalıdır ki ülkelerin refah seviyelerinde ki gelişimlerine katkı sağlayan 2 önemli husustan biri olan sağlık hizmetleri, vatandaşların hizmete ulaşılabilirliği ile en önemli sorun olarak ülke sağlık politikalarını sekteye uğratabilecek güçtedir. Ancak olasılığı durumunda; yukarıda bahsettiğimiz sağlık politikalarını sekteye uğratıcı yönde; örneğin hizmete erişimde ki aksamalar ve çalışmamızda diğer bahsedeceğimiz pek çok sorunların varlığı hizmetin kabul edilebilirliğini riske edeceği ve vatandaşların farklı yollara sapabileceğini akla getirmelidir. Sonuç olarak Diyarbakır özelinde vatandaşların sağlık için ekstra cep harcama kalemlerine dokunmadan, devletin vatandaşlarını merkezde yığılmış olan özel hastanelerin kucağından sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşlarına sunmuş olduğu sağlık hizmetlerini ücretsiz ve ulaşılabilir kılmalıdır. Çalışmamız sonunda sizlere ilimizde açılması düşünülen şehir hastanesinin olası pozitif ve negatif etkilerinden yola çıkarak daha iyi sağlık hizmetleri sunumunun nasıl olması gerektiği konusunda önermelerde bulunacağız.  
Anahtar Kelimler: Şehir Hastanesi, Sağlık Hizmetleri, Ulaşılabilirlik 

 
A PRE-EVALUATION ON THE EFFECT OF THE POSSIBLE CITY HOSPITAL OF DİYARBAKIR ON 

THE FUTURE OF THE HEALTH SERVICES 

Abstract 

In the recent years, in our country, 6 City Hospitals have been opened (Adana, Mersin, Isparta, Yozgat, Elazığ)  one after the other and in particular 8 city hospitals planned to be opened at the end 
of 2018 in 2019 in the city center which it is seen as a problem for the future of health services of the 
province by some academic critics that the 2nd city health services in the province will be closed 
according to the project agreements of the existing city hospitals and only the 3rd stage hospitals in 
the city centers will be continue. 

The positive effects of the city hospitals in the existing activity on the citizen will undoubtedly 
increase the acceptability of these investments in a short period of time and this will have an impact 
on the positive acceleration of the appearance of health services. It should not be forgotten that 
health services, one of the two important issues contributing to the development of countries' 
welfare levels, are able to disrupt the health policies of the country as the most important problem 
with the accessibility to healthcare services of the citizens. However, if there is a possibility (in a way 
that interferes with the health policies mentioned above), for instance; the disruption of access to the  
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service and the many other problems that we will discuss in our study, it should be considered that it 
would risk the acceptability of the service and that the citizens can deviate to different ways. In conclusion, in particular Diyarbakır, the state should take its citizens from the private hospitals’ 
hands that have been piled up in the center, and to provide health services free and accessible to 
their citizens as required by the principle of social state, without touching the extra expenditure 
items of citizens for health. 

At the end of our study, we will make suggestions to you about how it should be provided better 
health services which based on the possible positive and negative effects of the city hospital which is 
planned to be opened in our city. 

Keywords: City Hospital, Health Services, Accessibility. 
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DİYARBAKIR ŞEHRİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Nurettin MENTEŞ Halil İbrahim ŞENGÜN 

Özet Her şehrin kendini farklı kılan değerleri vardır. Şehirler genellikle tarihi, coğrafi, turistik, ekonomik değerleri ile ön plana çıkarlar. Bu değerlerin tanıtılıp pazarlanması ve ekonomik bir ürün olarak ortaya konması ülke ekonomisi ve şehir kalkınması açısından oldukça önemlidir. Yeterince tanıtılıp uygun pazarlama olanakları ile ekonomik bir ürün haline getirilemeyen değerler sadece yerel bazda tanınmakta ancak şehre çok sınırlı bir ekonomik katkı sağlamaktadırlar. Üniversiteler, şehirlere hem 
ekonomik hem de sosyo-kültürel anlamda çok büyük katkı sağlamaktadırlar. Öğrenim gördükleri süre içerisinde öğrenciler, yaşadıkları tecrübeler ile şehrin birer canlı tanıtıcısı konumunda olmaktadırlar. Öğrencilerin kendi memleketlerine döndüklerinde, okudukları şehirden olumlu bir izlenimle ayrılmaları önemlidir. Aynı şekilde şehir hakkındaki kötü deneyimlerin de şehrin tanıtımında negatif bir algı yaratması oldukça olasıdır. Dolayısıyla, şehirde uzunca bir süre kalan bu öğrencilerin şehir algılarının şekillenmesi büyük önem arz etmektedir. Diyarbakır ili Türkiye’de tarihi ve turistik yönleri ile ön plana çıkan bir şehirdir. Dicle üniversitesi öğrencilerinin il hakkındaki olumlu düşünceleri, şehrin markalaşma sürecine katkı sağlayacaktır. Buradan hareketle öğrencilerin Diyarbakır hakkındaki algılarını ölçmeye yönelik Dicle üniversitesi öğrencilerine yönelik bir anket uygulanmıştır. Yüz yüze anket yöntemi ile 863 öğrenciye uygulanan bu anketle, katılımcıların şehre yönelik algıları ölçülmeye çalışılmış ve anket sonucunda katılımcıların şehri puanlamaları istenmiştir. Anket sonucunda Diyarbakır da ilk olarak dikkat çeken özellik tarihi ve turistik mekânları olmuştur. Diyarbakır ilinin imaj yönünden güçlü tarafları kolay ulaşım, dışa açıklık ve gelişmişlik olmuştur. Sakin ve temiz olmaması zayıf imaj unsuru olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin Diyarbakır halkına yönelik algılarında ise en öne çıkan özellik yardımseverlik olmuştur. Diyarbakır halkının diğer öne çıkan yönleri geleneksellik, çalışkanlık, dürüstlük ve dindarlıktır. Halkın sakin olmaması ve sinirli olması negatif özellik olarak kendini göstermiştir. 
Anahtar sözcükler: Şehir Pazarlaması, Şehir Algısı, Diyarbakır, Üniversite Öğrencileri 
 

EVALUATION OF DIYARBAKIR CITY IN TERMS OF UNIVERSITY STUDENTS 

Abstract 

Every city has its own values that make it different. Cities usually come to the forefront with their 
historical, geographical, touristic and economic values. The promotion and marketing of these values 
and the introduction of them as economic products are very important in terms of national economy 
and city development. The value which cannot be promoted adequately and cannot be transformed 
into an economic product with appropriate marketing opportunities are recognized only on a local 
basis and make a very limited economic contribution to the city. Universities make huge 
contributions to cities both economically and socio-culturally. Students become alive presenters of 
the city with the experiences they had during their study. It is important that students leave the city 
where they have studied with a positive impression when they return to their hometowns. Similarly, 
bad experiences about the city are highly possible to create a negative perception towards the 
presentation of the city. Therefore, it is of great importance to shape the urban perceptions of these students who live in the city for a long time. Diyarbakır province is a city that comes to the forefront 
with its historical and touristic aspects in Turkey. Dicle University students' positive thoughts about 
the province will contribute to the city's branding process. Based on this, a questionnaire was conducted for Dicle University students to measure students' perceptions about Diyarbakır. With this 
questionnaire which was applied to 863 students by face-to-face survey method, it was attempted to  
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measure the participants' perceptions towards the city and the participants were asked to rate the 
city as a result of the questionnaire. As a result of the questionnaire, the first remarkable feature in Diyarbakır was its historical and touristic places. The strengths of Diyarbakır province in terms of 
image were easy access, openness and development. The fact that it is not a calm and clean was 
determined as the weak image factor. The most remarkable feature in students' perceptions towards Diyarbakır residents was helpfulness. Other outstanding aspects of Diyarbakır residents were 
traditionality, diligence, honesty and pietism. The fact that people are not calm and are nervous was 
found to be a negative feature. 

Key words: City Marketing, City Perception, Diyarbakır, University Student 
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DİYARBAKIR İLİNİN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Sadık SERÇEK Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK 

Özet Turizm bölgeleri arasında giderek artan rekabet ve destinasyon pazarlamasında kontrol edilemeyen faktörlerin varlığı turizm çeşitlendirilmesinin önemini artırmaktadır. Ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler ile birlikte turizm kavramının algılanmasında ve pratiğinde önemli değişime neden olmuştur. Bu değişim ve dönüşüm turizmde önemli değişiklere neden olmuştur. Özellikle alternatif turizm kapsamında ele alınan turizm etkinliklerinin artmasına neden olmuş ve ekoturizm, kırsal turizm, yumuşak (soft) turizm ve özel ilgi turizmi gibi farklı turizm türleri geleneksel kitle turizmine karşıt olarak doğayla bütünleşik ve doğaya dost olması nedeniyle alternatif turizm adı altında değerlendirilmeye başlanılmıştır. Kırsal turizmin birçok olumlu etkilerinden dolayı, turizmde gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde, varolan turizm türlerinin alternatifi ya da tamamlayıcısı olarak, önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Kırsal turizmin hem sürdürülebilir turizm anlayışında hem de doğal ve kültürel mirasımızın korunmasında ve dünyaya tanıtılmasında önemli bir işlevi vardır. Çalışmamızın temel amacı da, bu düşünce üzerine kuruludur. Ülkemizin kırsal turizm açısından önemli bir yöresi olabilecek Diyarbakır ilinin kırsal turizm potansiyeli değerlendirilecek ve geliştirilmesi için önerilerde bulunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Kırsal Turizm, Ekoturizm, Alternatif Turizm, Turizm Planlaması, 
Diyarbakır. 

EVALUATION OF RURAL TOURISM POTENTIAL OF DİYARBAKIR 

Abstract 

Increasing competition among tourism regions and the presence of uncontrollable factors in 
destination marketing increase the importance of tourism diversification. Along with 
economic, social and technological developments, significant change has been caused in the 
perception and practice of tourism concept. This change and transformation caused significant 
changes in tourism. Especially, it has caused the increase of tourism activities in the scope of 
alternative tourism and various tourism types such as ecotourism, rural tourism, soft tourism 
and special interest tourism have begun to be considered as alternative tourism because they 
are integrated with nature and friendly to nature as opposed to traditional mass tourism. 
Because of the many positive impacts of rural tourism, the importance of improving tourism is 
increasingly recognized as an alternative or complement to existing tourism types in 
developed or developing countries. Rural tourism has an important role both in the 
understanding of sustainable tourism as well as in the protection and promotion of our natural 
and cultural heritage. The basic aim of our work is based on this idea. Proposals will be made for the development and evaluation of rural tourism potential of Diyarbakır province, which 
may be an important region in terms of rural tourism in our country. 

Keywords: Rural tourism, ecotourism, alternative tourism, tourism planning, Diyarbakır. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA 
Hasan ERASLAN Halil İbrahim ŞENGÜN 

Özet Bu çalışmanın amacı, farklı değişkenler açısından (cinsiyet, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, bölümü, sınıf, aile sosyo-ekonomik durum) üniversitede işletme ve iktisat bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin incelenmesidir. Araştırma verileri 2016–2017 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi iktisadi ve İdari bilimler Fakültesi’nde İşletme ve İktisat bölümlerinde öğrenim görmekte olan 786 kişi içerisinden rastgele seçilen 282 öğrenciden elde edilmiştir. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak 
araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ve Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen “Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS programı vasıtasıyla gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, işletme ve iktisat bölümünde okuyan öğrencilerin sınıf düzeyi değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği, anne ve baba öğrenim durumu değişkenlerinde ise anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Araştırmada işletme ve iktisat bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimleri, Üniversite Öğrencileri. 

A RESEARCH ON DİCLE UNIVERSITY FOR DETERMINING THE ENTREPRENEURSHIP TRENDS OF 
UNIVERSITY STUDENTS 

Abstract 
The purpose of this study is to examine the entrepreneurial levels of the students in the university 
and the department of economics in terms of different variables (gender, maternal education status, 
father education status, department, class, family socio-economic situation). Research data were 
obtained from 282 students randomly selected from the 786 students studying in Business and 
Economics departments at the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Dicle University 
in the academic year 2016–2017. The "Personal Information Form" developed by the researchers 
and the "Entrepreneurship Scale" developed by Yilmaz and Sünbül (2009) were used as data 
collection tools in the research using the descriptive scanning model. The data of the study were 
analyzed using the statistical techniques required by the SPSS program. As a result of the research, it 
was determined that there was a statistically significant difference between class level variables in 
the students studying in business and economics and no significant difference in the variables of 
education level between mother and father. In the study, it was determined that entrepreneurship 
levels of business and economics students are high. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Features, University Students. 
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DİYARBAKIR’DA KENTSEL KİMLİĞİN İNŞASI: 
Göç, Kimlik, Bellek, Siyaset ve Modernleşme 

Ahmet Vedat KOÇAL 
Özet 

Kentsel kimlik, en özet ifadesiyle, bir kenti, diğer kentlerden belirgin biçimde farklılaştıran coğrafî, doğal, kültürel, tarihsel, ekonomik ve benzeri özelliklerine atıfla tanımlayan ve özgünleştiren, bu tanımlamalar etrafında bilinir hale getiren nitelikleri karşılayan bir kavram olarak kullanılmaktadır. Örneğin, Kudüs ve Mekke gibi kentler, kendilerine atfedilen dinsel inanç değerleri etrafında bilinirken, Roma, Floransa, Venedik gibi kentler ise, tarihsel ve kültürel nitelikleri ile anılmaktadır. 
Türkiye’den de, son yıllarda Mardin’e, çok kimlikli-çok kültürlü geçmişine vurgu ile yüklenen anlam, kentsel kimliğe güncel ve açıklayıcı bir örnektir.    Diyarbakır, kentsel kimlik anlamında, antik Mezopotamya uygarlıklarının uzak geçmişine dek kökenlenen ve yakın zamana dek geçerliliğini koruyan geleneksel ve kozmopolit özelliklerini bir anı olarak ve dramatik düzeyde azalarak saklamakla birlikte, 20. yüzyılın sonlarından itibaren, belirgin bir değişime uğramıştır. Bu bağlamda, Diyarbakır, Türkiye’nin neredeyse tüm bölgelerinden farklı olarak sadece yerel özgünlüklerle sınırlı olmayıp, yerel alanının ve nüfusunun sınırlarını aşan ve özellikle etnik ve politik temalar etrafında homojonleşen bir toplumsal aidiyetin simgesi haline gelerek istisnaîleşen, bu özelliği ile ulusal ve uluslararası ölçekte bilinirlik kazanan bir yeni kentsel kimlik üretmiştir. Kürt kimliğinin, 1970’lerden başlayarak, kırsal ekonomik nedenler ve Kürt sorununa bağlı çatışma gündemi başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yığınsal göç hareketleri ve bu 
kapsamda kentleşme ve giderek metropolleşme süreçlerinde merkezîleşmesi, modernite öncesi coğrafî-yerel alt kimliklerin bu fiziksel merkezîleşme ve toplumsal siyasallaşma etrafında eriyerek bütünleşmesi ve modernleşmesi, merkezîleşen Kürt kimliğine dayalı kolektif politik bilincin ve tercihlerin, kenti politik örgütlenmenin merkezi haline getirmesi ve nihayet, bu özellikler ışığında, 
Kürt sorununun Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde, özellikle Avrupa Birliği’ne tam üyelik görüşmeleri sürecinde edindiği konumun diplomatik simgesi haline gelişi, Diyarbakır’ın güncel kentsel kimliğini oluşturan belirleyici etkenler olarak sayılabilirler. Bu çalışma, Diyarbakır’ın güncel kentsel kimliğini, yukarıda anılan kurucu unsurları etrafında ve 
sosyo-ekonomik veriler ışığında incelemek amacıyla hazırlanmıştır.   
Anahtar Kelimeler: Kentsel Kimlik, Diyarbakır, Göç, Kimlik, Siyaset, Modernleşme 

BUILDING OF THE URBAN-RELATED IDENTITY IN DIYARBAKIR: 
Migration, Identity, Memory, Politics and Modernization 

Abstract 

By its most simplified meaning, the urban identity is used as a concept that meets the qualities that 
define and make unique a city with reference to its geographical, natural, cultural, historical, 
economic and similar characteristics that distinctively differentiate from other cities and makes the 
city known around these definitions. For example, cities such as Jerusalem and Mecca are known 
around the values of religious beliefs attributed to them, whereas cities such as Rome, Florence and 
Venice are known for their historical and cultural qualifications. From Turkey, the meaning loaded on 
Mardin in recent years, with emphasis on its multi-identity-multicultural past, is a current and 
explanatory example of urban identity.  

In the meaning of urban identity, Diyarbakir has undergone a significant change since the late 20th 
century, along with preserving its traditional and cosmopolitan characteristics that have remained 
valid up to the distant past of ancient Mesopotamian civilizations as a memory, decreasing 
dramatically. In this context, Diyarbakir has produced a new urban identity that is not only limited to  
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local authenticity unlike almost all regions of the country, which is exceptional by becoming a symbol 
of social belonging that beyond the borders of its local area and population and homogenizes 
especially around ethnic and political themes and has become known nationally and internationally 
scales by this features. 

The massive migration movements of the Kurdish identity starting from 1970s for various reasons, 
especially the agrarian economic reasons and the conflict agenda related to the Kurdish problem, and 
its centralization in the processes of the urbanization and metropolitanization in this context, 
integration and modernization of pre-modern geographical-local sub-identities dissolving by means 
of this physical centralization and social politicization, making the city the center of political 
organization by collective political consciousness and preferences based on centralized Kurdish 
identity, and finally, becoming of the Kurdish problem as an diplomatic icon of the Turkey’s 
international relations, especially its position acquired in the process of membership negotiations in 
light of these features, can be considered as determinative factors that constitute the current urban 
identity of Diyarbakir. 

This study is prepared to analyse the current urban identity of Diyarbakir, around the founding 
elements mentioned above and in the light of socio-economic indicators. 

Keywords: Urban-related Identity, Diyarbakır, Migration, Identity, Politics, Modernization 
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DİYARBAKIR’DA TOPLUMSAL FARKLILAŞMA VE KENTLEŞME İLİŞKİSİ:                                                  

Yeni-Orta Sınıflaşma ve Yoksullaşma 
Murat YAMAN 

Hakan GÜZELSOY 
Özet Dünyada üretim ve mülkiyet biçimleri, bireylerin yaşam tarzlarını ve tüketim alışkanlıklarını belirleyen temel etkendir. Bu bağlamda, toplumların kültürel kimlikleri, günlük yaşayışları ve siyasal tercihleri, içinde bulundukları ekonomik yapı ve üretim ilişkileri tarafından şekillenen bir durumdur.  Diyarbakır’da 2000’li yıllarda gözlenen kentsel dönüşümler, bölgesel ve yerel sosyo-ekonomik değişimin mekânsal görünümlerini vermektedir. Diyarbakır kent merkezi, yakın zamana dek Sur içi alanından ibaret iken, yaklaşık elli yıllık tarihsel süreç içerisinde yaşanan ekonomik değişme, göç ve bunlara bağlı nüfus artışı gibi modern gelişmelerin belirleyici etkileri altında yerleşim, zamanla Surların dışına taşmış, nihayet günümüzdeki metropolleşme haline dönüşmüştür. Hızlı ve kitlesel göçün kent merkezine yoğunlaşması, yeni yerleşim alanlarının oluşmasına akabinde inşaat ve arsa gelirlerine bağlı imar rantlarının etkin bir gelir kaynağı olmasına yol açmıştır.  Günümüz kentleşme anlayışı ve kentsel müdahaleler orta ve üst sınıflara dönük değişimi yansıtmaktadır. Bu kapsamda, Urfa yolu üzerinde genişlemeye devam eden yeni yerleşim alanları, 

özellikle “75 Metre Yol” adı verilen güzergâh çevresinde yaşayan orta sınıfın yaşam biçimlerine ve tüketim alışkanlıkları bakımından, kentin diğer ve eski yerleşim yerlerine göre belirgin bir sınıfsal farklılık göstermektedir. Bu alanda, hizmet sektöründe dünya çapında markalaşmış işletme zincirlerinin yaygınlaştığı, daha geniş ölçekte, bu alanı da kapsayan Kayapınar ilçesi sınırları içerisinde,  arsa ve konut imarı ve fiyatları, yaşam koşulları, özel sağlık ve eğitim kurumları, ve diğer mekânsal özellikleri gibi birçok konuda, diğer kentsel alanlara göre farklılık olduğu gözlenmektedir. 
Kentin ilk merkezi olan Sur’da birkaç yıl önce yaşanan çatışma sonrasında tarihi eserlerin restorasyonu ve modernizasyonu ile, alan, turizm sektörüne yönelik bir yeniden inşa sürecine sokulmuştur. Diğer yandan, görece daha yakın zamana dek şehrin ekonomik merkezini oluşturan Yenişehir-Ofis bölgesi de, Kentsel Dönüşüm uygulamaları kapsamında, konut yoğunluklu eski niteliğinden uzaklaşmakta, daha çok ticarî kullanım amaçlı binaların yükseltildiği yeni tip bir ekonomik merkez görünümüne kavuşturulmaktadır.  Günümüzde hızlı büyümesini sürdüren yeni kentleşme alanlarının, çeşitli birikim kaynakları üzerinde oluşan orta sınıfın taleplerine göre inşa edildiği görülmektedir. Bu çalışma, 2000’li yıllardan itibaren günümüze dek Diyarbakır kent merkezinde gözlemlediğimiz kentsel dönüşüm uygulamaları ile kent merkezinde meydana gelen sınıfsal ayrışma sürecini, sosyo-ekonomik değişim esaslı temelleri üzerinde açıklamak amacıyla ayrıntılı analiz edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler:  Diyarbakır, Ekonomik Değişim, Kentleşme, Sınıfsal Ayrışma, Yoksullaşma-
Soylulaştırma. 

SOCIAL DIFFERENTIATION AND URBANIZATION IN DİYARBAKIR:  
New-Middle Classification and Impoverishment 

Abstract 

In the world, forms of production and ownership are the main determinants of individual lifestyles 
and consumption habits. In this context, the cultural identities of the societies, their daily lives and 
their political preferences are shaped by the economic structure and production relations they are in. 

The urban transformations observed in Diyarbakir during the 2000s give spatial representations of 
regional and local socio-economic change. While the city center of Diyarbakır has been composed of  
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the inner city area recently, settlement under the decisive effects of modern developments such as 
economic change, migration and population increase related to it in the historical process of about 
fifty years has over time been turned into the metropolises. Concentration of rapid and mass 
migration to the city center led to the construction of new settlement areas and subsequent 
construction revenues due to land revenues becoming an effective source of income. 

Today's understanding of urbanization and urban interventions reflect the change towards middle 
and upper classes. In this context, the new residential areas that continue to expand on the Urfa road 
show a distinct class difference compared to other urban and urban settlements in terms of lifestyles 
and consumption habits of middle class living around the route called "75 Meter Road". This area is 
used in many areas such as land and residence prices and prices, living conditions, private health and education institutions, and other spatial features within the boundaries of Kayapınar district which is 
widespread, it is observed that it differs according to urban areas. In the city's first center, Sur, a few 
years ago, after the conflict, restoration and modernization of historical artifacts led to a rebuilding of 
the area towards the tourism sector. On the other hand, the Yenişehir-Ofis region, which has been the 
economic center of the city until relatively recently, is moving away from the old densely-packed 
properties within the scope of the Urban Transformation practices and has been brought to a new 
type of economic center where the buildings for commercial use are upgraded.  

It is seen that the new urbanization areas that continue to grow rapidly today are constructed 
according to the demands of the middle class on various sources of accumulation.  
This study has been analyzed in detail in order to explain the urban transformation practices observed in the city center of Diyarbakır daily from the year 2000 and the class divide process in the 
city center on socio-economic change based bases. 

Keywords: Diyarbakir, Economic Change, Urbanization, Classification, Poverty and Gentrification. 
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TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİME KATILIM MEKANİZMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 

DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 
Ezgi KOVANCI 

Duygu YILDIZ KARAKOÇ 
Özet 

Yerel yönetimler yerel ihtiyaçlara daha etkin cevap verecek nitelikte olan ve hizmetlerin sunulmasını yerellik ilkesi gereğince ilk yerine getirecek yerinden yönetim birimleridir. Halka en yakın yönetim birimi olan yerel yönetimlerin halkın isteklerini kolaylıkla ifade edebilecekleri, edinilebilecek olan 
bilgilere ulaşabilecekleri, hak ve menfaatlerini ilgilendiren konularla ilgili gerekli süreçlere katılabilecekleri bir yönetim birimi olmaları demokrasi açısından elzemdir.  Yerel süreçlere ve kararlara doğrudan katılım yerel halkın hem kendi yaşam çevrelerini şekillendirmelerini sağlayacak, hem de bu kentlilik bilincini, yardımlaşmayı ve dayanışmayı kuvvetlendirecektir. Katılımın etkinliği son dönemlerde ön plana çıkan yönetişim nosyonu altında farklı aktörlerin bir araya gelmesiyle alınacak çoğulcu karar yapısını ve demokrasiyi doğrudan ilgilendirmektedir. Türkiye’de yerel yönetimlerin katılımcı anlayışla yapılandırılmalarına yönelik olarak hukuki düzenlemeler ve kurumsal yapılanmalar mevcuttur. Kent konseyleri, Yerel Gündem 21’ler, stratejik planlar, kamuoyu 
yoklamaları, kent planlamasına katılım, bilgi edinme ve yargıya başvuru hakkı çeşitli katılım mekanizmalarıdır. Bu mekanizmaların hukuki ve kurumsal açıdan tanınması önemli olduğu kadar, etkinliği ve demokratik işleyişi de oldukça önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Diyarbakır kentinde katılım mekanizmalarını ele alarak etkinlik ve işleyişini değerlendirmektir. 
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Katılım, Demokrasi, Diyarbakır 

EVALUATION OF THE MECHANISMS OF THE PARTICIPATION TO THE LOCAL GOVERNMENT IN 
TURKEY: THE DİYARBAKIR CASE 

Abstract 

Local governments are the administrative units which espond to local needs more effectively and the 
first units to fulfill the delivery of services according to the locality principle.It is an essential 
requirement for democracy that local governments, which are the nearest administrative units of the 
people, should be able to easily express the demands of the people, reach the information that can be 
obtained, and participate in the necessary processes related to their rights and interests. Direct 
participation in local processes and decisions will enable local people to shape their own living 
environments, as well as strengthen this urban awareness, helping and solidarity. The efficiency of 
participation is directly related to the pluralistic decision-making structure and democracy to be 
achieved by bringing together the different actors under the notion of governance, which has 
recently come to the forefront. Mechanisms for participation in local governments in Turkey have the 
necessary legal and institutional structures. City councils, Local Agenda 21s, strategic plans, public 
polls, participation in urban planning, access to information and the right to judicial review are the 
various participation mechanisms. As important as legal and institutional recognition of these 
mechanisms, efficiency and democratic functioning are also important. The purpose of working in 
this context is to evaluate the efficiency and functioning of the participation mechanisms in the city of Diyarbakır. 
Keywords: Local Governments, Participation, Democracy, Diyarbakır  
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KÜRESEL GELİR EŞİTSİZLİĞİ NEDEN ARTMAKTADIR? 

Zeki AKBAKAY 
Özet Özellikle 1980 sonrasında gelir eşitsizliği dünyanın hemen hemen bütün bölgelerinde artmakta ve bu yüzden dikkat çekici bir fenomen olarak gündemde devamlı bir şekilde yer almaktadır. Gelir eşitsizliğinin arttığı ülkelerde zenginlerin milli gelirden aldığı pay artarken, fakirlerin milli gelirden aldığı pay azalmakta ve böylece zenginler ile fakirler arasındaki gelir farkı gittikçe artmaktadır. Gelir eşitsizliğindeki artış hızı ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.  İlginç bir şekilde aynı gelişmişlik seviyesine sahip olmalarına rağmen gelir eşitsizliği ABD’de hızlı bir şekilde artarken Avrupa’da görece daha stabil kalmaktadır. Oysa 1980’lerin başında en üstteki %1’in gelir payı her iki bölgede de  %10 civarında iken 2016 yılında bu oran ABD’de %20’ye Avrupa’da ise %12’ye yükselmiştir. Tersine, 

1980’de ABD’de alt %50’nin %20 olan gelir payı 2016’da %13’e düşmüştür. Avrupa’da ise alt 
%50’nin %23 olan gelir payı yıllarca korunmuştur. Gelir eşitsizliği 1980’lerin başından itibaren Çin 
ve Hindistan’da, 1990’ların başından itibaren ise Rusya’da dramatik bir şekilde artmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı dünyanın her bölgesinde farklı oranlarda artan küresel gelir eşitsizliğinin nedenlerini ortaya koymaktır.  
Anahtar Kelimeler:  Küreselleşme, Gelir, Eşitsizlik  

WHY GLOBAL INCOME INEQUALITY IS INCREASING? 

Abstract 

Especially after 1980, income inequality is increasing in almost all regions of the world, and it is 
consistently on the agenda as a remarkable phenomenon. In countries where income inequality is 
increasing, the share of the rich in the national income increases while the share of the poor in the 
national income decreases, so the income gap between the rich and the poor gradually increases. The 
rate of increase in income inequality may vary from country to country. Interestingly, despite their 
level of development are the same, income inequality is growing rapidly in the US and relatively 
more stable in Europe. Whereas in the early 1980s, the income share of the top %1  was around 10% 
in both regions, it increased %20 in the US in 2016 and 12% in Europe. On the contrary, the income 
share of the bottom %50 in the US, which was more than 20% in 1980, fell to 13% in 2016. In 
Europe, the income share of the bottom 50% was about 23% in 1980 and this rate was maintained 
until 2016. Income inequality has begun to increase dramatically in China and India since the early 
1980s and in Russia from the beginning of 1990s. The aim of this study is to reveal the causes of 
global income inequality which is increasing at different rates in each  region of the world. 

Keywords: Globalization, Income, Ineqaulity 
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KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARINDAKİ 

GÜVENİLİRLİKLERİNİN SORGULANMASI 
              Bahar BURTAN DOĞAN  Nevzat NARÇİÇEK 

Özet Kredi derecelendirme kuruluşlarının mevcudiyeti çok eskilere dayansa da hiç bir dönemde yaşadığımız dönem kadar revaçta olmamışlardır. Sermayenin, sınırları aşıp ulus ötesi bir yapıya 
bürünmesi, teknolojinin baş döndürücü gelişme düzeyi, para ve finans değeri olan varlıklarının birçok alanda faaliyet icra etmeye başlaması ve elbette ki bu yaşananlarla birlikte her türlü bilginin piyasalarda dolaşması derecelendirme kuruluşlarının öneminin artmasına sebep olmuştur. Derecelendirme kuruluşları bu yönüyle sermaye piyasalarında asimetrik bilginin azaltılması rolünü üstlenmiş ve kılavuz vazifesi görür bir pozisyona gelmişlerdir. Ancak finansal piyasalarda yaşanan belli başlı krizler ve şirketler ya da ülkeler bazında yaşanan olaylar karşısında sergilemiş oldukları tutum, işlevlerini ve güvenilirliklerinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Özellikle krizleri öngörmedeki eksik yönleriyle ve finansal piyasalarda vermiş oldukları notlarla tarafsızlıklarının sık sık gündeme gelmesi soru işaretlerini beraberinde getirmiştir. 
Anahtar Sözcükler: Kredi Derecelendirme Kuruluşları, Sermaye Piyasası, Derecelendirme, Finansal 
Sistem    

A QUERY ON THE RELIABILITY OF CREDIT RATING AGENCIES  
IN THE INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS 

Abstract 

The existence of credit rating agencies has not been as popular as the period we have been living in at 
any time. The fact that capital moves beyond borders and transnational structure, the level of 
technological progress, the monetary and financial value of its assets begin to operate in many fields 
and, of course, the circulation of all kinds of information along with those living in the market has 
increased the importance of rating agencies. In this respect, rating agencies have assumed the role of 
reducing asymmetric information in capital markets and have come to a position of seeing a guiding 
duty. However, the major crises in the financial markets and the attitudes they exhibit in th eface of 
events based on companies or countries have led to their questioning their reliability and reliability. 
In particular, the missing aspects foreseeing the crises brought with it the questionmarks that the 
neutrality of their neutrality often comes to the forewith the notes given to them at the financial 
markets. 

Keywords: Credit Rating Agencies, Capital Markets, Rating,  Financial System 
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İNNOVASYONUN GENÇ İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Arif İĞDELİ Erşan SEVER 
Özet Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kalkınmanın itici gücü olarak innovasyon görülmektedir. İnnovasyona yatırım yapan ülkeler ile yatırımda bulunmayan ülkeler arasında teknolojik gelişmişlik açısından makas açılmaktadır. İnnovasyona yapılan yatırımların teknolojik ve ekonomik kalkınmanın yanında istihdam üzerine de etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada innovasyonun genç işsizlik sorununun üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Bu etkinin incelenmesinde 1990-2017 döneminde Türkiye’ye ait alınan patent sayısı, başvurulan patent sayısı ve genç işsizlik verileri kullanılacaktır. Türkiye örneğinde innovasyonun genç işsizlik üzerindeki etkisi bu çalışmada zaman serisi yöntemi kullanılarak analiz edilecektir. Bu çalışmayı mevcut literatüre göre özgün kılan nokta, innovasyon ile genç işsizlik arasındaki ilişkinin Türkiye’de ilk defa zaman serisi analizi yöntemi ile incelenecek olmasıdır. Bu çalışma sonucu elde edilecek bulguların innovasyon ile istihdam arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan araştırmacılara farklı bir bakış açısı sunması beklenmektedir. Ayrıca bu bulgulardan yola çıkarak günümüzde Türkiye’de önemli ekonomik sorunlardan birisi olan genç işsizliğini azaltmaya yönelik politika önerisinde 
bulunulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: İnnovasyon, Genç İşsizlik, Zaman Serisi Analizi 

THE IMPACT OF INNOVATIVE INDUSTRIES ON YOUTH UNEMPLOYMENT: THE CASE OF TURKEY 

Abstract 

Nowadays, innovation is seen as the driving force of economic development in developed and 
developing countries. There is a significant difference in terms of technological development 
between the countries investing in the innovation and the countries not investing in the innovation. 
Innovative industrial investments are thought to have an impact on employment as well as 
technological and economic development. This study aims to examine the effects of innovation on 
youth unemployment problem. The number of patents taken, the number of the referenced patents 
and youth unemployment data in the period of 1990-2017 in Turkey is used for examining this effect. 
The impact on youth unemployment of innovation in Turkey will be analyzed by methods such as 
time series in this study. What makes this study different points according to the existing literature is 
that the relationship between innovation and youth unemployment will be examined by time series 
analysis for the first time in Turkey. The findings of this study are expected to present a different 
perspective to the researcher who is trying to explain the relationship between innovation and 
employment. Moreover, this findings will be made on policy recommendations for reducing youth 
unemployment, which is one of the important economic issues in Turkey. 

Keywords: Innovation, Youth Unemployment, Time Series Analyses 
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EV KADINLARININ POTANSİYEL İSTİHDAMI VE YAŞAM MEMNUNİYETİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Funda Rana ADAÇAY,  Shoirakhon NURDİNOVA 
Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ev kadınların potansiyel istihdam durumu ve yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin yönünü belirlemeye yönelik nitel bir araştırma yapmaktır.  Çalışmada Dünya Değerler Anketi verileri kullanılarak, farklı sosyal kategorilerde yaşam memnuniyetleri karşılaştırılmıştır; Ayrıca,  çalışmada Anadolu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmiş olan bilimsel araştırma projesi sonucunda elde edilmiş olan, Türkiye’nin altı bölgesini temsil edecek şekilde ev kadınlarının yaşam memnuniyeti ile ilgili birincil veriler kullanılmıştır. Ankete dayalı bu çalışmada, veriler sosyo-demografik ve ekonomik özellikleri kapsamaktadır. Görüşme katılımcıların, istihdam durumlarının yaşam memnuniyetlerini nasıl etkilediğine ait sorulardan oluşturulmuştur. Sorulara verilen yanıtlar, NVivo- nitel veri analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Son olarak, uzman görüşleri çerçevesinde ev kadınlarının istihdamının yaşam memnuniyetleri üzerindeki etkilerine ilişkin bulgular ve öneriler sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Yaşam Memnuniyeti, Kadın İstihdamı, Nitel Araştırma, Mutluluk Ekonomisi 
 

POTENTIAL EMPLOYMENT AND LIFE SATISFACTION OF HOUSEWIVES: IN A CASE OF TURKEY 

Abstract 

The study aims to investigate relationship between life satisfaction and housewives’ potential 
employment in Turkey, and to determine the direction of this relationship using a qualitative 
approach.  

Life satisfaction of housewives is compared to other social categories based on World Values Survey 
data. Moreover, primary data on life satisfaction of housewives is collected with financial support 
provided by Anadolu University, and data represents six regions in Turkey. The survey includes data 
related to socio-demographic and economic characteristics, also  covers  questions about how 
participants' employment status affect on life satisfaction. The obtained data is analyzed by the NVivo 
package program using qualitative data analysis method. Findings and suggestions on the effect of 
employment-related life satisfaction of housewives are presented in the framework of expert 
opinions. 

Keywords: Life Staisfaction, Women Employment, Qualitative Research, Happiness Economics 
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TÜRKİYE’DE ENERJİ VE ENERJİ DIŞI GİRDİLER ARASINDAKİ İKAME ESNEKLİĞİ:                     

TRANSLOG ÜRETİM FONKSİYONU YAKLAŞIMI 
Mehmet SONGUR 

Özet Geleneksel üretim faktörlerinin yanı sıra üretim sürecinde en fazla ihtiyaç duyulan üretim 
girdilerinden birisi de enerjidir. Üretim sürecinde birçok enerji çeşidi kullanılmaktadır. Bu durum 
Türkiye’de de geçerlidir. Özellikle geleneksel ya da birincil enerji kaynaklarının üretim süreçlerinde kullanımı oldukça yoğundur. Bu çalışmanın amacı, enerji tüketimini içeren Translog Üretim 
Fonksiyonu’nu Türkiye için tahmin etmektir. Çalışmada 1982-2014 dönemine ait GSYH, emek, sermaye, doğalgaz, petrol ve kömür verilerinden yararlanılmıştır. Söz konusu tahmin Ridge Regresyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.  Bu bağlamda, Türkiye’de girdiler arasındaki ikame ve çıktı esneklikleri hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular, girdiler arası ikame esnekliklerinin 1 düzeyinde dağıldığını göstermektedir. Çıktı esneklikleri ise, ele alınan dönem boyunca pozitif seyir izlemiştir.   
Anahtar Kelimeler: Enerji, Sermaye, Emek, Translog Üretim Fonksiyonu, Ridge Regresyon. 

ELASTİCİTY OF SUBSTITUTION BETWEEN ENERGY AND NON-ENERGY INPUTS IN TURKEY: 
TRANSLOG PRODUCTION FUNCTION APPROACH 

Abstract 

In addition to the traditional production factors, one of the most needed production input in the 
production process is energy. Many energy types are used during the production process. This is also 
the case in Turkey. In particular, it is rather high the use of traditional or primary energy sources in 
the production process. The aim of this study is to predict the translog production function including 
energy consumption for Turkey. For the analysis, it was utilized GDP, labor, capital, natural gas, oil 
and coal data for 1982-2014 period. The prediction was made by the Ridge Regression method. In 
this context, it was calculated elasticity of substitution and elasticity of output between inputs in 
Turkey. Findings show that the elasticity of substitution between inputs is distributed at 1 level. 
Elasticities of output followed a positive course throughout the period covered. 

Keywords: Energy, Capital, Labour, Translog Production Function, Ridge Regression. 
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DOĞALGAZ TALEBİNİN FİYAT VE GELİR ESNEKLİĞİ:  

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ  
 Mustafa ILDIRAR 

 Harun BAL 
Müge MANGA 

Özet Doğalgaz enerjisi, petrol ve kömür gibi birincil enerji türlerine göre çevresel ve ekonomik etkileri dolayısıyla sahip olduğu avantajlı yönleri ile dünya ekonomilerindeki enerji politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu doğrultuda, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın sağlanması için ülkelerin doğal gaz talebine karşı bağımlılık derecesinin de önem arz ettiği ifade edilebilir. Yapılan çalışmada, 2007-2015 yılları arasındaki seçilmiş Avrupa Birliği ülkeleri 
(Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Almanya, Estonya, İrlanda, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, 
Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, İsveç, İngiltere) ve Türkiye’deki doğalgaz talebinin konut ile sanayi sektörlerindeki fiyat ve gelir esnekliğinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, yapılan çalışmanın, literatürde yer alan diğer çalışmalardan farklı olan yönü, doğalgaz tüketiminde önemli bir paya sahip olan seçilmiş Avrupa Birliği ülkelerine özgü bir çalışma olmasıdır. Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat'tan elde edilen GSYİH, konut ve sanayi sektöründe kullanılan doğal gazın fiyatı ve tüketimi arasındaki ilişki, panel birim kök testleri, panel eş-bütünleşme analizleri, Panel 
ARDL yöntemi tahmincisi ile analiz edilmiştir. Uygulanan ampirik analiz sonucunda, seçilmiş ülkelerin konut sektöründeki doğalgaz talebinin fiyat ve gelir esnekliği sırasıyla, -0.80 ve 2.85; sanayi sektöründeki doğal gaz talebinin fiyat ve gelir esnekliği ise, sırasıyla -0.13 ve 0.64 olarak hesaplanmıştır. Bu durum, seçilmiş ülkeler sanayi sektöründeki fiyat ve gelir esnekliğinin konut sektörüne göre nispeten daha düşük olduğunu göstermektedir. Elde edilen analiz bulguları, seçilmiş ülke/ler üzerine yapılan Nilsen vd. (2008), Zhang vd. (2008) Alberini vd. (2010), Bilgili (2014) gibi çalışmalarda elde edilen bulgular ile tutarlıdır.  
Anahtar Kelimeler: Doğalgaz tüketimi, Avrupa Birliği Ülkeleri, Türkiye, Panel DOLS, panel FMOLS 

PRICE AND INCOME ELASTICITIES OF DEMAND FOR NATURAL GAS:                                                                 
A STUDY ON SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES AND TURKEY  

Abstract 

As an energy resource, natural gas plays an important role in the identification and implementation 
of energy policies in world economies particularly because of its beneficial environmental and 
economic features compared to primary energy types like petroleum and coal. In this respect, 
countries’ degree of dependence on natural gas demand is also important for sustainable growth and 
development. The study aims to estimate the price and income elasticities of natural gas demand in 
housing and industrial sector for selected European Union countries (Belgium, Czech Republic, 
Denmark Germany, Estonia, Ireland, Spain, France, Croatia, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 
Hungary, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Sweden, United 
Kingdom) and Turkey for the period 2007-2015. In this respect, the study differs from earlier studies 
in the literature in that it is a study specific to selected European Union countries, which has a 
significant share in natural gas consumption. The relationship between price and consumption of 
natural gas used in residential and industrial sectors has been analysed using panel unit root tests, 
panel cointegration analyses and Panel ARDL tests estimator relying on data from the European 
Union Statistics Institution (Eurostat). Results of the empirical analysis find that the price and income  
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elasticities of the natural gas demand of the selected countries in the housing sector are -0.80 and 
2.85; while the price and income elasticities of the natural gas demand in the industrial sector is 
found to be -0.13 and 0.64, respectively. This indicates that the elasticity of price and income in the 
industrial sector in selected countries is relatively low compared to the housing sector. 

Keywords: Natural gas consumption, European Union Countries, Turkey, Panel DOLS, Panel FMOLS 
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TÜRKİYE’DE POLİTİK İSTİKRARSIZLIK VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İLİŞKİSİ: 

JOHANSEN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI 
Oktay KIZILKAYA  
Ferhat ÖZTUTUŞ  

Fatma KIZILKAYA 

Özet Bu çalışmada Türkiye’ye ait 1998Q1-2016Q2 dönemi verileri kullanılarak politik istikrarsızlık ve doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Politik istikrarsızlık (pol) ve doğrudan yabancı yatırımlar (fdi) ilişkisini analiz etmek için sırasıyla Politik Risk Notu ve Doğrudan Yabancı Yatırımların GSYİH içindeki payı serileri kullanılmıştır. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Johansen eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. Eşbütünleşme testi sonucuna göre seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, politik istikrarsızlık ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bulunan 
sonuçlar, politik faktörlerin Türkiye’ye yönelik doğrudan yabancı yatırımlar girişlerini açıklamada önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Politik İstikrarsızlık, Eşbütünleşme Testi 

POLITICAL INSTABILITY AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT RELATIONS IN TURKEY: 
JOHANSEN’S COINTEGRATION APPROACH 

Abstract 

This paper attempts to examine the relationship between the foreign direct investment (fdi) and 
political instability (pol) in Turkey using quarterly data from 1998Q1 to 2016Q2. To do this, Political 
Risk Rating and the Foreign Direct Investment to GDP series are used respectively. The existence of 
cointegration relation between the series is examined by Johansen cointegration test. The test results 
show that there is a cointegration relationship between the series, and a negative relationship 
between foreign direct investment and political instability. It is concluded that the political situation 
in Turkey proved to be of great importance in explaining foreign direct investment inflows. 

Keywords: Foreign Direct Investment, Political Instability, Cointegration Test 
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GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ’NDE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME POLİTİKALARI 

       Duygu YILDIZ KARAKOÇ 

 Ezgi KOVANCI 
Özet Doğanın pervasızca tahribi, kaynakların aşırı tüketimi, çevre sorunlarının endişe verici boyutlara ulaşması gibi olgular genellikle çevrenin ekonomik kalkınma uğruna feda edildiği varsayımı altında tartışılmaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkan sürdürülebilir gelişme kavramının Brundtland Raporu (1987) ile teorik çerçevesi oluşturulmuş, kavram birçok politika belgesine girmiş ve eyleme dökülmüştür. Sürdürülebilir gelişme ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutların birbiriyle bütünleştirilmesini, uyumlulaştırılmasını amaçlar. Bunu sağlamak, sürdürülebilir gelişmenin merkezine bütünleşik politika ilkesini koymakla mümkündür. Bu ilke geniş perspektiften bakıldığında çevre koruma düşüncesinin insan düşünce, davranış ve eylemlerinden hukuk kurallarına, kültürel ve sosyal yapıdan ekonomik kalkınmaya kadar birçok alana entegre edilmesini ifade eder. Çalışma, bu bakış açısıyla Güneydoğu Anadolu Projesi’nin sürdürülebilir gelişmeyi ve en temel ilkelerinde biri olan bütünleşik politikayı içselleştirmesini tartışacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilir gelişme, Bütünleşik politika, Bölgesel gelişme, Güneydoğu Anadolu 
Projesi  

SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICIES IN THE SOUTHEASTERN ANATOLIA PROJECT 

Abstract 

Problems such as the destruction of nature blatantly, excessive consumption of resources and the 
attainment of worrying environmental problems are often discussed under the assumption that the 
environment is sacrificed for the sake of economic development. In this context, the theoretical 
framework of the concept of sustainable development emerged with the Brundtland Report (1987), 
many policy documents have been published and put into action. Sustainable development aims to 
harmonize and integrate economic, social and environmental dimensions. It is possible to achieve 
this by putting an integrated policy principle at the center of sustainable development. From a broad 
perspective, this principle implies that the idea of environmental protection is integrated into many 
fields from human thought, behavior and actions to legal rules, from cultural and social structure to 
economic development. With this perspective, the study will discuss the Southeastern Anatolia 
Project’s internalization of sustainable development and integration policy which is one of the main 
principle of sustainable development. 

Keywords: Sustainable Development, Integration Policy, Regional Development, Southeastern Anatolia 
Project  
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ŞİRKETLERİN RİSK ALGISI: 

TRC3 BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Erhan POLAT 
Özet Şirketlerin başarılı olabilmeleri için risklerini tespit etmeleri gerekir. Şirket riskleri iç ve dış riskler olarak değerlendirilebilir. Dış riskler, şirketi etkilemesine rağmen şirketin üzerinde etkisinin olmadığı risklerdir. İç riskler, şirketin iş riskleri kapsamında olup şirketin üzerinde etkisinin olduğu 

risklerdir. Çalışmanın amacı TRC3 bölgesinde (Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak) faaliyet gösteren şirketlerin risk algılarını tespit etmektir. Şirketlerin risklerinin tespit etmek için 16 adet önermeden oluşan anket 
formu hazırlanmıştır. Ankete 93 adet şirket katılmıştır. Elde edilen veriler frekans analizi ile değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Anket sonuçlarına göre en yüksek risk “terör riski” ve Mardin ilinde faaliyet gösteren şirketlerin risk algısının diğer illere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Sonuç olarak TRC3 bölgesindeki şirketlerin risklerinin optimum seviyeye indirgenmesi için kamusal önlemlerin arttırılması ve şirket içinde kurumsal risk yönetim uygulamalarına önem verilmesi 
önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şirket Riskleri, Kurumsal Risk Yönetimi, TRC3 Bölgesi 
 

COMPANIES' RISK PERCEPTION: A RESEARCH ON COMPANIES OPERATING IN TRC3 REGION 

Abstract 

Companies need to identify their risks to be successful. Company risks can be considered as internal 
and external risks. External risks are risks that do not have an effect on the company even though 
they affect the company. Internal risks are risks that the company is covered by business risks and 
that it has an effect on the company. 

The aim of the study is to determine the risk perceptions of the companies operating in the TRC3 region (Batman, Mardin, Siirt and Şırnak). A questionnaire consisting of 16 proposals was prepared 
to determine the risks of the companies. 93 companies participated in the survey. The obtained data 
were evaluated by frequency analysis. According to the survey results, the highest risk was found to 
be "terrorist risk" and the risk perception of companies operating in Mardin province was higher 
than the others. 

As a result, it is recommended that public measures be increased and corporate risk management 
practices should be emphasized in order to reduce the risks of TRC3 companies to the optimum level. 

Keywords: Corporate Risks, Enterprise Risk Management, TRC3 Region 
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DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA (TRC2) BÖLGESİNDE GENÇ İŞSİZLİĞİNİN ANALİZİ 

Serdar ACUN 
Özet 2008 kriziyle beraber dünya genelinde işsizlikte yaşanan artış, ekonomi açısından önemli bir problem olduğunu yeniden hatırlatmıştır. Özellikle krizin Avrupa’ya etkisiyle birlikte Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde %25-%50 oranları arasında gerçekleşmiştir. Artan genç işsizliği ülkelerin işsizlik sorununa acilen önlem alması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Türkiye ekonomisi açısından hem işsizlik hem de genç işsizliği ekonominin önemli sorunları içerisinde yer almaktadır. Bölgesel anlamda işsizlik incelendiğinde TRC2 bölgesinde işsizliğin önemli sorun olduğu göze çarpmaktadır. Örneğin 2016 yılında Türkiye geneli işsizlik oranı %10,9 iken TRC2 bölgesinde bu oran%17,2 olarak gerçekleşmiştir. TRC2 bölgesinde 2016 yılında genç işsizliği ise %19,4 civarında gerçekleşmiştir.   Çalışmada TRC2 bölgesinde yaşanan genç işsizliği sorunu incelenmeye çalışılmıştır. Genç işsizlerin cinsiyete, eğitim durumuna göre ayrımı yapılmıştır. Ayrıca gençlerin neden işsiz oldukları, nasıl işler aradıkları, iş deneyimi olup olmadığı irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kriz, İşsizlik, Genç İşsizliği, TRC2 

ANALYSIS OF YOUNG UNEMPLOYMENT IN DİYARBAKIR AND ŞANLIURFA (TRC2) 

Abstract 

With the 2008 crisis, the increase in unemployment around the world has reminded us that there is 
an important problem in terms of economy. Especially with the impact of the crisis on Europe, 
Greece, Portugal and Spain, 25% to 50% of the rates were realized. The growing youth 
unemployment has revealed that countries have to take urgent measures to address the 
unemployment problem. Both unemployment and young unemployment in terms of Turkish 
economy are among the important problems of the economy. When examined unemployment in the 
regional context, it is observed that unemployment is an important problem in the TRC2 region. For 
example, in 2016, the overall unemployment rate of Turkey was 10.9%, while in the TRC2 region this 
rate was 17.2%. In the TRC2 region, youth unemployment was around 19.4% in 2016.   

In this study, the problem of young unemployment in TRC2 region was investigated. The young 
unemployed were discriminated by gender, educational status. Also, it is examined why young 
people are unemployed, how they look for jobs, whether they have work experience or not. 

Keywords: Crisis, Unemployment, Young Unemployment, TRC2  

  

                                                           
 Arş. Gör., Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, serdaracun@munzur.edu.tr. 



 

56 

 

 
SAVAŞ SONRASI ORTADOĞU’NUN DIŞ TİCARETİNDE ŞANLIURFA’NIN ROLÜ 

Selminaz ADIGÜZEL 
Özet Ulusal düzeyde stratejik hedefler belirlenirken bazı şehirlerin coğrafik üstünlüğü şehre, dış ticaret ve lojistik konusunda değer katmaktadır. Bazen de komşu ülkelere açılan kapı niteliğini taşıyan bu şehirler, bulundukları konum itibarıyla ithalat ve ihracatta önemli rol oynamaktadırlar.  Bölgelerin bulundukları konumlarına göre karar alınırken karar alıcıların politika belirlemede, şehrin intermodal lojistik alt yapısını kurması gerekmektedir.  Şanlıurfa örneklemi üzerinde çalıştığımız araştırmada elde edilen verilerin analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Mevzuat düzenlemeleri ile bürokrasi uygulamalarının basitleştirilmesi, bölgenin kalkınma önceliğinin Türk dış ticareti menfaatine olacak şekilde kullanılması, bu amaçla alt yapı çalışmalarının hızlandırılması ulusal ve uluslararası ticarete katma değer katması bakımından elzemdir. Bu araştırma sonunda elde edilen bulguların benzer hedeflere ulaşma yönünde politikalar uygulayan bölgeler için de örnek oluşturabileceği varsayılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ulusal, Uluslararası Ticaret, Stratejik, Lojistik, Hedef.  

AFTER THE WAR THE ROLE OF SANLIURFA IN THE FOREIGN TRADE OF THE MIDDLE EAST 

Abstract 

While determining strategic targets at national level, the geographical superiority of some cities adds 
value to the city in terms of foreign trade and logistics. Sometimes these cities, which have the 
characteristic of opening doors to neighboring countries, play an important role in import and export 
as they are located.  Decision makers need to establish the intermodal logistics infrastructure of the 
city in policy setting while taking decisions based on the location of the regions.  The results of these 
policies and the data collected with problem areas data collection technique were analyzed in the 
research conducted on Şanlıurfa sample. 
The simplification of legislation and bureaucracy practices, the use of the region's development 
priority to benefit Turkish Foreign Trade, acceleration of infrastructure works for this purpose is 
essential in terms of adding value to national and international trade. At the end of this research, it 
was assumed that the findings could also serve as an example for the regions that implement policies 
to achieve similar objectives. 

Keywords: National,  International Trade, Logistics, Strategic Goal. 
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YEREL KALKINMADA DENGESİZ KALKINMA MODELİ ÖRNEĞİ Mehmet Barış ASLAN 

Özet Bölgesel veya ulusal kalkınma ile ilgili gerçekleştirilen soyo-ekonomik politikaların başarıya ulaşabilmesi, bu politikaların uygulanacağı bölgeler veya ulusların kendilerine özel temel dinamiklerinin dikkate alınması ile paralellik arz etmektedir. Söz konusu bölgeler veya ulusların 
temel dinamikleri içerisinde ise kalkınmanın asli unsurlarını oluşturan yerel paydaşlar, iklim, coğrafya, sermaye yapısı, kültürel ve geleneksel yapı gibi temel realiteler yer almaktadır. Kalkınmanın yerel unsurları kadar yerel kalkınmaya yönelik uygulanacak kalkınma modelinin doğru 
tespiti de önem taşımaktadır. Bundan yola çıkarak gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye’nin uygulanan birçok kalkınma hamlesine rağmen geçmişten günümüze kalkınmada istenilen düzeye neden ulaşamadığı teorik olarak araştırma konusu edinilmiştir. Elde edilen sonuçlar, merkezi planlamadan ziyade, uygulanması gereken kalkınma politikasının, bölgelerin yerel unsurlarının katılımını ve sermaye imkanlarını dikkate alan bir kalkınma modeli olduğunu ortaya koymuştur. Doğru tespit 
edilecek modelin ise özelde bölgesel genelde ulusal kalkınmayı sağlayarak işsizlik ve göç gibi makroekonomik değişkenler üzerinde olumlu etki gösterebileceğini göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Yerel, Kalkınma, Kalkınma Modelleri 

EXAMPLE OF AN UNBALANCED DEVELOPMENT MODEL IN LOCAL DEVELOPMENT  

Abstract 

The success of socio-economic policies related to regional or national development is in parallel with 
the consideration of the specific fundamental dynamics of the regions or nations to which these 
policies will be applied. Within the basic dynamics of these regions or nations, there are basic 
realities such as local stakeholders, climate, geography, capital structure, cultural and traditional 
structure which constitute the essential elements of development. 

As well as the local elements of development, the correct determination of the development model 
for local development is also important. In the study carried therefrom, in spite of the many 
development moves of Turkey, it is theoretically acquired the subject of research that has not 
reached the desired level in development from the past to the present.  The results showed that 
development policy, which should be applied rather than central planning, is a development model 
that takes into account the participation of local elements of the regions and capital opportunities. 
The model to be identified correctly showed that it can have a positive effect on macroeconomic 
variables such as unemployment and migration in particular regional, by providing national 
development in general. 

Keywords: Local, Development, Development Models 
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TARIMSAL KOBİ'LERİN FİNANSAL SORUNLARI: SİVEREK ÖRNEĞİ 

Neslihan TANCI YILDIRIM 
Abdulkadir BARUT 

Özet 

Türkiye’de faaliyet gösteren tarım firmalarının sorunlarının başında şüphesiz finansman gelmektedir. Ayrıca tarım firmalarının genel olarak aile firması şeklinde olması elde edilen gelirin ancak ailenin geçimini sağlayacak tutarda olması bu firmalarının tasarruf yapamamasına neden olmaktadır. Bu bağlamda bu firmaların tasarruf yapamamaları kendileri için gerekli olan finansman ihtiyacını dışarıdan karşılamak zorunda bırakmaktadır. Bunun yanı sıra tarım firmalarının büyük bir çoğunluğunun küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) olmaları nedeni ile diğer KOBİ'lerin yaşadıkları sorunları yaşamakla birlikte bunun yanında kendi dinamikleri ile ilgili bir akım finansman sorunları yaşamaktadırlar. Araştırma Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde faaliyet gösteren tarımsal KOBİ'ler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yüz yüze anket yöntemi ve frekans analizi kullanılmıştır.  Araştırma sonucunda, işletmelerin %79.1'i finansman bulmada zaman zaman sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. İşletmelerin finansman sorunu yaşamalarının temel nedenleri arasında kırsal yaşamdan ve çiftçi yoğun toplumdan dolayı alış verişlerin veresiye yapılması ve karşılıklı ödemelerin (alımda-satımda) zamanında yapılamaması bulunmaktadır. Ayrıca işletmelerin %45'i finansman 
bulmak için ilk tercih olarak bankaları görmektedirler. 
Anahtar Kelimeler: Siverek, Tarımsal KOBİ'ler, Finansman Sorunları 

FINANCIAL PROBLEMS OF AGRICULTURAL SMES: A SAMPLE OF SİVEREK 

Abstract 

Undoubtly one of the principal problems of the agricultural firms in Turkey is financial issues. In 
addition agricultural company’s status usually remain as family organizations, generated income 
only satisfying the subsistence of the family leads to refrain of these firms to generate saving 
accumulation.  In that regard, saving failure of these firms obliges them to compensate their required 
financial sources from the external origins. Furthermore, vast majority of the agricultural firms since 
constituted as small and medium size firms (SMEs) with experiencing the problems of the alternative 
firms in association with their own dynamics impose a financial flow deregulation.  The research was conducted with the agricultural SME activating in Şanlıurfa province of Siverek district. The face to 
face survey method and frequency analysis were used in research.    

As a result of the research, 79.1% of the enterprises sometimes refrained from financial allocations. 
Enterprise’s fundamental cause of financial failure were source generation that remained on rural 
inhabitation and due to farmer intensified social public life making credit business exchanges and 
delays of mutual reimbursement (in procurement and sale). Moreover, 45% of the enterprises as the 
initial option for their financial source allocations prefered commercial banks.           

Keywords: Siverek, Agro-SMEs, Accounting Problems 
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DÜZCE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK FAALİYETİNE BAŞLAMA 

VE ONU SÜRDÜRME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ 
 Öznur BOZKURT 

Özet Girişimcilik faaliyeti tüm alanlarda ülkenin ekonomik gelişmişlik seviyesini artırmanın en önemli yapı taşıdır. Gerek kamu eli ile gerek ise özel sektör eli ile yapılsın girişimcilik yenilikçi iş faaliyetlerinde öncü konumdadır. Girişimcilik faaliyetini yerine getiren girişimciler çeşitli gerekçeler ile iş fikirlerini hayata geçirirler. Bu süreçte gerek iş fikrini seçerken ve gerekse iş fikrini yatırıma dönüştürdükten sonra girişimciler birçok karar alırlar. Bu süreçte bireysel özellikleri, sermaye yapıları, rekabet, yasal konular, tercih edilen sektörün özellikleri, tüketicilerin yapısı ve coğrafi özellikler gibi birçok faktör girişimcinin karar vermesinde etkili olmaktadır.  Bu çalışmada, Düzce ilinde yiyecek ve içecek sektöründe girişimcilik faaliyetini sürdüren girişimcilerin sektör tercih nedenleri, sermaye kaynakları, kuruluş yeri tercihine etki eden unsurlar, hukuki statüyü tercih etmelerinde etkili olan unsurlar, işe başlama süreçleri ve bu süreçte karşılaştıkları zorluklar, geçmiş deneyimleri ve bunların şuanki işleri ile olan bağlantısı, girişimcinin kişisel özellikleri gibi birçok konu araştırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi ile veriler işletme sahibi olan ve 
kurucu girişimciden kendi işletmesinde alınmıştır. Derinlemesine bilgi alabilmek ve gerektiğinde önceden belirlenemeyen; ancak görüşme esnasında ortaya çıkan ve konu ile ilgili bilgilerinde toplanması için bu yöntem tercih edilmiştir. Örnekleme sorulacak sorular, ilgili literatür taraması neticesinde araştırma konusuna uygun olarak araştırmacı tarafından belirlenmiştir. Düzce’de yiyecek içecek alanında faaliyet gösteren 15 girişimci ile görüşme öncesi randevu alınarak kendi belirledikleri saatlerde görüşmeler yapılmıştır. Örneklem yöntemi olarak kolayda örneklem tercih edilmiş ve görüşme talebini kabul eden girişimciler araştırmaya dahil edilmiştir. Ses kayıt cihazı kullanılarak ve araştırmacı tarafından notlar alınarak görüşmeler kaydedilmiştir. Betimsel alaniz ile ses kayıt cihazındaki veriler ve kağıda alınan notlar analiz edilmiştir. Araştırma soruna cevap olacak şekilde araştırmaya katılanların cevapları özetlenerek anlamlı birşekilde sıralanmıştır. Girişimcilerin genel özellikleri ve girişimcilik faaliyetlerine etki eden unsurlar tesbit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimcilik, Yiyecek ve içecek, Düzce 

INVESTIGATION OF ENTREPRENEURS WHO HAVE ACTIVITIES IN DÜZCE 
STARTING AND CONTINUING PROCESSES OF ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES 

Abstract 

Entrepreneurial activity is the most important subject in increasing the economic development level 
of the country in all areas. Entrepreneurship, both publicly and privately, is a pioneer in innovative 
business activities. Entrepreneurs who perform entrepreneurship activities have a variety of reasons 
and business ideas. In this process, entrepreneurs make a lot of decisions when choosing the 
business idea and if necessary after investing the business idea. In this process, many factors such as 
individual characteristics, capital structures, competition, legal issues, preferential sector 
characteristics, consumer structure and geographical characteristics are influential in the decision of 
the entrepreneur.  

In this study, entrepreneurs in the food and beverage sector in Düzce were selected by the reasons of 
sector preference, capital resources, factors affecting preference of establishment place, factors 
effecting preference for legal status, starting processes and difficulties encountered in this process, 
and the personal characteristics of the entrepreneur. Interview technique was used as qualitative 
research methods in the research. The semi-structured interview method was adopted by the 
business owner and the founding entrepreneur in his own business. To be able to receive in-depth 
information and, if necessary, however, this method has been preferred in order to gather  
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information about the subject that emerged during the interview. Sampling questions were 
determined by the researcher in accordance with the research topic in the light of the literature 
review. 15 entrepreneurs working in the food and beverage field in Düzce were interviewed before 
the interview and negotiations were held at the hours they determined. As a sampling method, 
sample was preferred easily and entrepreneurs who accepted the interview request were included in 
the research. The interviews were recorded using voice recorder and notes by the researcher. The 
notes taken on the data and paper on the voice recorder with the descriptive area were analyzed. The 
research was ranked in a meaningful way by summarizing the answers of those who participated in 
the survey as a response to the problem. The general characteristics of entrepreneurs and factors 
affecting entrepreneurial activities have been identified. 

Key words: Entrepreneur, Entrepreneurship, Food and beverage, Düzce 
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KAMU BORCU ÇEVİRME ORANI AÇISINDAN TÜRKİYE İLE BAZI ANGLOSAKSON VE KUZEY 

AVRUPA ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRILMASI Ahmet ŞİT Mustafa ŞİT Haydar KARADAĞ 
Özet Bu çalışmanın amacı, kamu borcu çevirme oranı açısından Türkiye ile bazı Anglosakson ve Kuzey Avrupa Ülkelerinin (İtalya, Almanya, Fransa, Belçika, İsveç, Finlandiya, Avusturya, İrlanda, İngiltere, ABD) karşılaştırılmasıdır. Kamu borcu çevirme oranı, ülkeler bütçe açığının, o ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına bölünmesiyle elde edilir. Çalışmada Türkiye ile bazı Anglosakson ülkelerinin kamu borcu çevirme oranı açısından farklılık olup olmadığı araştırmak için ülkelere ait veriler IMF, OECD, 

TCMB’nin resmi sitelerinden ve countryeconomy.com internet adresinden alınarak toparlanmıştır. Çalışmada verilere ait Microsoft Excel programında oluşturulan grafikler yardımı ile analiz ve yorumlar yapılmıştır. Çalışma sonucu kamu borcu çevirme oranı açısından Türkiye ile bazı Anglosakson ülkeleri arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Kamu Borcu Çevirme Oranı, Bütçe Açığı, Anglosakson Ülkeler 

COMPARISON OF TURKEY WITH SOME ANGLO-SAXON AND NORTHERN EUROPEAN 
COUNTRIES IN TERMS OF PUBLIC DEBT ROLLOVER RATIO 

Abstract 

The purpose of this study is to compare some Anglo-Saxon and Northern Europe countries ( Italy, 
Germany, France, Belgium, Sweden, Finland, Austria, Ireland, England, USA) with Turkey in terms of 
public debt rollover ratio. Public debt rollover ratio is obtained by dividing the countries budget into 
gross domestic product of that country. Data of this countries are collected from official sites of IMF, 
OECD, TCMB and countryeconomy.com internet address is to investigate whether there is any 
difference in public borrowing rate public debt rollover ratio between Turkey and some Anglo-Saxon 
Countries. Analysis and interpretations were made with the help of the graphs created in Microsoft 
Excel program belonging to the data. It has been reached the conclusion that there is significant 
difference between some Anglo-Saxon countries and Turkey in terms of public debt rollover ratio. 

Keywords: Public Debt Rollover Ratio, Budget Deficit, Anglo-Saxon Countries 
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VERGİNİN FONKSİYONLARI: İNDİKATİFLİK FONKSİYONU Polad ALİYEV 

Leyla AKGÜN 
Özet Modern maliye biliminde verginin ekstra fiskal fonksiyonları olarak iktisadi ve sosyal fonksiyonları üzerinde durulmaktadır. Vergiler bu fonksiyonları aracılığıyla uygulandıkları sektörlerde üretimi, ithalatı, ihracatı uyarmak (kısıtlamak), gelir ve kaynakların optimal dağılımını sağlamak gibi birçok görevi yerine getirmektedir. Verginin ekstra fiskal fonksiyonlarını mali politikanın hedeflerine uygun 

kullanmadan önce vergi istatistiklerini tahlil etmek mali politikanın başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Zira çalışmaya göre vergilere ait istatistiksel verilerin karşılaştırılmalı analizi sonucunda toplumun tüm gelir türlerinin üretim düzeyi, vergi sisteminin gelişmişlik düzeyi ve verimliliği, vergi mükelleflerinin sosyo-ekonomik durumu gibi daha birçok ekonomik parametrelere dair bilgi edinmek mümkündür. Çalışmada verginin bu özelliği, onun gösterge-indikatiflik fonksiyonu 
olarak nitelendirilmiştir.  Çalışmada, teorik ve istatistiksel bilgiler çerçevesinde verginin indikatiflik fonksiyonun karakteristik özellikleri ve önemi araştırılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Vergi, Verginin Fonksiyonları, Kamu Maliyesi, Vergi Tarifesi, Vergi Mükellefleri 

FUNCTIONS OF TAX: INDICATIVE FUNCTION 

Abstract 

In modern science of finance, economic and social functions are emphazed in terms of extrafiscal 
functions. Through these functions, they fulfill many tasks such as stimulating (limiting) production, 
importing, exporting, and providing optimal distribution of income and resources in the sectors 
where they are taxed. Analyzing tax statistics before using extrafiscal functions of tax in accordance 
with the objectives of fiscal policy is crusial to the succeses of fiscal policy. As a result of the 
comperative analysis statistical data on taxation according to the study, it is possible to obtain 
information about many economic parameters of society such as the production level of all types of 
income, level of development and productivity of tax system, socio-economic status of taxpayers. 
This characteristic of the tax in the study was described as indicative function.  

The characteristics and significance of the indicative function of tax were investigated in the study 
with theoretical and statistical information.  

Keywords: Tax, Functions Of Tax, Public Finance, Tax Table, Tax Payer. 
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VERGİ TÜRLERİNİN OTOMATİK STABİLİZATÖR OLARAK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ: 

ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI 
Müge MANGA 

M. Akif DESTEK 
Özet Vergi türlerinin otomatik stabilizatör olarak etkinliğinin incelendiği bu çalışmada, 2006:1-2014:4 dönemleri için üçer aylık verilerden faydalanılarak Türkiye’deki vergi türlerinin iktisadi dalgalanmalar üzerindeki etki dereceleri analiz edilmektedir. İktisadi dalgalanmaları temsilen gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH)  değişkeninin kullanıldığı çalışmada, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile ARDL sınır testinden faydalanılarak kısa ve uzun 

dönemde iktisadi dalgalanmaları en fazla etkileyen vergi türünün hangisi olduğu üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre kısa ve uzun dönemde iktisadi dalgalanmaları en fazla etkileyen vergi türünün özel tüketim vergisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  
Elde edilen bulgular çerçevesinde, Türkiye ekonomisindeki harcama kalemleri içinde özel tüketim vergisinin ağırlıklı bir payının olduğu ve konjonktürel dalgalanmalarda özel tüketim vergisinin etkin bir araç olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılabilir.  
Anahtar Kelimeler: Vergi Türleri, Otomatik Stabilizatör, Türkiye 

INVESTIGATION OF THE ACTIVITIES AS AUTOMATIC STABILIZER OF TAXES: ARDL BORDER 
TEST APPROACH 

Abstract 

In this study, to examine the effectiveness of different taxation types as an automatic stabilizers, the 
effects of taxation types on economic fluctuations are analyzed for the quarterly period from 2006:1 
to 2014:4 in Turkey. In doing so, the effectiveness of tax types (i.e. income tax, corporation tax, value-
added tax and special consumption tax) on the gross domestic product which is used as a proxy for 
economic fluctuations is examined for both the short and the long-run using with ARDL bound test 
approach. The obtained findings show that the special consumption tax is the most effective taxation 
type on economic fluctuations for both short and the long-run. Based on the findings, it is concluded 
that the special consumption taxation has weighted share in expense items of Turkey thus this 
taxation type may be used as an efficient tool against cyclical fluctuations. 

Keywords: Taxation types, Automatic stabilizer, Turkey  
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ENDÜSTRİ 4.0 DEVRİMİ VE İŞLETME YAPILARINDAKİ DEĞİŞİM 
Baran AKKUŞ Sevim Bakır KAYA 

Özet Buhar gücünün kullanılarak ilk sanayi devriminin (1.0) ortaya çıkmasından sonra, ikinci sanayi devrimi (2.0) elektrik enerjisinin kullanılmasıyla birlikte seri üretime geçilmesiyle olmuştur. Dijital sanayi devrimi olarak adlandırılan üçüncü sanayi devriminde (3.0) ise elektroniklerin kullanılmasıyla üretim giderek otomatikleşmiştir. Son olarak yaşanan gelişmelerle birlikte halen yaşamakta olduğumuz dördüncü sanayi devrimi (4.0) başlamıştır. Şüphesiz bu sürecin her aşamasının insanlığın tarihi açısından, çok önemli ekonomik, sosyal, siyasi ve  kültürel etkileri olmuştur. Benzer etkiler Birinci Sanayi Devrimi ile üretim için inşa edilen fabrikalarda/işletmelerde de yaşanmıştır. Birinci Sanayi Devrimimde işletmelerde üretim faaliyeti ağır bastığı için işletmelerin teknik yönü, sürecin diğer aşamalarında ise yönetim, pazarlama ve finans yönü öne çıkmıştır. Sürecin son aşamasının ise işletmeye dönük tüm kabulleri/bilgileri değiştirdiğini söylemek mümkündür. 
Öyle ki işletme deyince mutlaka bir mekândan ziyade sanal işletmeden veya büyük işletme deyince holdingten ziyade yaygın internet ağı üzerindeki alışveriş siteleri artık anlaşılmaktadır. Ayrıca, artık birbirleriyle veri alışverişinde bulunan robotların üretimin her aşamasında insana ihtiyaç duymadan 
daha az hata ile üretim gerçekleştirebildikleri bir süreç söz konusudur. Böylece esneklik ve hızın önem kazandığı günümüzde işletmeler oldukça esnek ve müşteri ihtiyaçlarına hızla cevap verebilecekleri bir yapıya kavuşmaktadırlar. Dijitalleşmenin sanayiye entegre edildiği bir üretim süreci ile birlikte işletmelerin yapısı da değişim göstermektedir.  Bu çalışmada, endüstri 4.0 devriminin işletmelerin yapıları ve en başta üretim, pazarlama ve insan kaynakları gibi fonksiyonlarına olası etkileri açıklanmaya çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Sanayi Devrimi, Dijitalleşme, İşletme, Üretim 

INDUSTRY 4.0 REVOLUTION AND CHANGE IN BUSINESS STRUCTURES 

Abstract 

After the emergence of the first industrial revolution (1.0) using steampower, the second 
industrial revolution (2.0) was made by the use of electric energy and serial production. In the 
third industrial revolution (3.0), which is called the digital industrial revolution, production is 
increasingly automated by the use of electronics. Finally, the fourth industrial revolution (4.0), 
which we are currently living with, has begun. Undoubtedly, every stage of this process has had 
important economic, social, political and cultural influences in terms of the history of mankind. 
Similar effects were experienced in the factories/businesses built for production by the First 
Industrial Revolution. In the first Industrial Revolution, the technical aspects of the enterprises 
were emphasized because the production activities were heavily depressed in the enterprises 
and the management, marketing and financing aspects emerged at the other stages. It is possible 
to say that the last stage of the process changes all the assumptions/informations about the 
operation. As such, it is now clear that the shopping sites on the widespread Internet network 
are no longer understood from the fact that the place is purely a virtual venueor a large 
enterprise. It is also a process where by robots exchanging data with each other can produce 
with fewer mistakes without the need for human beings at every stage of production. Today, 
when flexibility and speed are important, businesses are becoming very flexible and able to 
respond quickly to customer needs. Along with a production process in which digitalization is 
integrated into the industry, the structure of the enterprises also changes.  
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In this study, we will try to explain the effects of the industry 4.0 revolution on the structures of 
the enterprises and on the functions such as production, marketing and human resources in the 
first place. 

Keywords: Industry Revolution, Digitization, Business, Manufacturing 
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İŞLETMELERDE DAĞITIMSAL ADALET: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA İbrahim YILDIRIM 

Hasan ERASLAN 
Özet Seramik, insanların kullandığı en eski gereçlerden biridir. Seramik sektörü ülkemizin ekonomisine önemli katkısı olan bir sektördür. Bu sebepten ülke ekonomisi içinde önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte dağıtım adaleti işletmenin amaçlarını gerçekleştirme hususunda etkili olan 

konulardan birisidir.   

Bu araştırmanın amacı, Diyarbakır ve Adana ilinin Organize sanayi bölgelerindeki seramik fabrikasında çalışanların dağıtım adaleti düzeylerini belirlemektir. Araştırma verileri 2018 yılında Diyarbakır ve Adana ilinin organize sanayi bölgelerindeki seramik fabrikalarında faaliyet gösteren 210 çalışandan elde edilmiştir. Öte yandan, dağıtım adaleti ile çalışanların demografik özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığı çalışmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda seramik fabrikalarında çalışanların dağıtım adaleti düzeyleri genel anlamda “orta” düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Dağıtım Adaleti, Seramik Firmaları 

DISTRIBUTIVE JUSTICE IN BUSINESS: AN APPLICATION IN CERAMIC SECTOR 

Abstract 

Ceramics is one of the oldest tools used by people. The ceramics industry is a significant contributor 
to our country's economy. This is why the country has an important place in the economy. However, 
the level of fairness of distribution of employees in ceramic factories is one of the issues that is 
effective in realizing the objectives of the operator.  

The aim of this research is to determine the distribution justice levels of employees in the ceramic 
factory in the Organize industrial zone of Diyarbakir and Adana. The research data were obtained 
from 210 employees working in ceramic factories in the organized industrial zones of Diyarbakir and 
Adana province in 2018. On the other hand, it is another purpose of studying whether there is a 
relationship between distribution justice and demographic characteristics of employees. As a result 
of the research done, it was concluded that the distribution fairness levels of the employees in the 
ceramic factories are generally "moderate". 

Keywords: Distribution Justice, Ceramic Firms 
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PAZARLAMANIN DEĞİŞEN GÜCÜ: DİJİTAL DÖNEME GEÇİŞ VE PAZARLAMA 4.0 YAKLAŞIMLARI 

Yusuf Ozan YILDIRIM 
Özet Dünyanın dijital çağa geçmesi ve özellikle nesnelerin internetinin yaygınlaşması, pazarlamada köklü değişiklere sebep olmaktadır. Pazarlamanın insanlara bakış açısı daha önceleri dağıtım ve satış odaklı iken, sonradan ulaşımın kolaylığı ve memnuniyet gibi unsurlar sayesinde, insanlara ve müşteri deneyimlerine odaklı bütünleşik bir pazarlama yaklaşımı gelişmesini sağlamıştır. Bütünleşik pazarlama sayesinde pazarlamacılar müşteri odaklılık yerine insan odaklılığı ve pazarlamanın merkezinde insanın olduğu bir yaklaşımı benimsemektedir. Bütünleşik pazarlama yaklaşımı endüstri 

4.0’ın gelişmesi ile birlikte, pazarlamayı 3.0 olan insan boyutundan ve geleneksellikten kopararak, 
pazarlama 4.0’ın doğmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada bütünleşik pazarlama yaklaşımının pazarlamayı nasıl 4.0’a taşıdığını ve pazarlama 4.0 ın güncel yaklaşımlarından bahsedilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Bütünleşik Pazarlama, Pazarlama 4.0., Pazarlama 4.0. Yaklaşımları 

CHANGING POWER OF MARKETING: ENTERING DIGITAL ERA AND MARKETING 4.0 
APPROACHES 

Abstract 

Entering digital era and especially internet of things are leading major changes at marketing. At first 
the scope of marketing was about distributions and sales, but in order to develop holistic marketing 
approach and with the help of ease of distrubution and customer satisfaction, marketing has focused 
on humancentric approaches and customer experiences. Thanks to this holistic marketing, marketers 
has chosen to be humancentric over customer oriecnted. With all this evolution of marketing and 
emergence of industry 4.0, holistic marketing changed the marketing perpective from being just 
humancentric and traditional of version 3.0 to a new born marketing 4.0. In this study, how the 
holistic marketing approach drives marketing to 4.0. and marketing 4.0 approaches is discussed. 

Keywords: Holistic Marketing, Marketing 4.0, Marketing 4.0 Aproaches 
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GÜNCELLENEN YAPISI İLE COSO ERM-BÜTÜNLEŞİK ÇERÇEVE Recep GÜNEŞ 

Erhan POLAT 
Özet Kurumsal risk yönetimi alanında uluslararası kabul gören sistemlerden biri de COSO ERM-Bütünleşik Çerçevedir. İlk kez 2004 yılında yayımlanan COSO ERM’nin daha iyi anlaşılması ve uygulanabilmesi amacıyla 6 Eylül 2017 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Çalışma bu değişikliklerin irdelenmesini amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında COSO ERM teorik düzeyde incelenmiştir. Yapılan teorik analiz sonucunda COSO 

2004 ERM, sekiz bileşenden oluşan bir küp biçiminde gösterilmiş ve buna bağlı prensiplere yer verilmemiştir. Güncellenen yapısı ile COSO 2017 ERM, beş bileşen ve buna bağlı yirmi prensipten oluşan bir diyagram şeklinde gösterilmiştir. COSO 2017 ERM’de tüm risk kararlarının kurumun misyonu, vizyonu ve temel değerleri ile uyumlu olması ve kurumsal risk yönetiminin strateji ve performans ile uyumlaştırılması esas alınmıştır. Bu çalışmada, COSO ERM 2017 ile getirilen riskin strateji ve performans ile bütünleştirilmesi kapsamında kurumların, kurumsal risk yönetimi uygulamalarına katkı sunulmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Risk, Kurumsal Risk Yönetimi, COSO 2004 ERM, COSO 2017 ERM 

COSO ERM-INTEGRATED FRAMEWORK WITH UPDATED BUILD 

Abstract 

One of the internationally recognized systems in the area of corporate risk management is the COSO 
ERM-Integrated Framework. An amendment was made on September 6, 2017 to better understand 
and implement the COSO ERM, which was first published in 2004. The aim of the study is to examine 
these changes. 

COSO ERM was studied at the theoretical level. As a result of the theoretical analysis, COSO 2004 ERM 
is shown in the form of a cube consisting of eight components and the related principles are not 
included. With the updated structure, the COSO 2017 ERM is shown as a diagram consisting of five 
components and twenty related principles. In COSO 2017 ERM all risk decisions are in harmony with 
the mission, vision and core values of the institution and harmonization of corporate risk 
management with strategy and performance is taken as basis. 

In this study, institutions were tried to contribute to institutional risk management applications 
within the scope of integration of risk and strategy with COSO ERM 2017. 

Keywords: Risk, Corporate Risk Management, COSO 2004 ERM, COSO 2017 ERM 
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THE ROLE OF THE EXTERNAL AUDITOR IN EVALUATING THE CORPORATION’S ABILITY TO 
CONTINUE AS A GOING CONCERN: A FIELD STUDY IN SYRIA  

                                                                                               Mustafa SABSABI1 
                                                                                                          Ismail KALASH2 

Abstract 

The aim of this study is to examine the international standard on auditing (570) related to going 
concern, and identify the role of the external auditor to evaluate the ability to continue as a going 
concern during the future period. To achieve the objectives of this study, the researcher designed and 
distributed a questionnaire to a number of external auditors who are working in the Syrian Business 
Environment. It is found that external auditors can define the suspicious signs concerning the 
corporation’s ability as a going concern either it was financial signs or not financial signs. 
Furthermore, knowing the procedures that must be performed by the external auditor affect 
auditors’ task in assessing the corporation’s ability to continue as a going concern during the future 
period. In addition to the necessity of defining the additional procedures that must be executed by 
the external auditor, when he has a suspicious about the corporation’s ability to continue as a going 
concern. 

Keywords: Going Concern, International Standard on Auditing (570), External Auditor, Suspicious 
Signs 

DIŞ DENETÇİNİN ANONİM ŞİRKETLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YETENEĞİNİN 
DEĞERLENDİRMEDEKİ ROLÜ- SURİYE'DE BİR SAHA ÇALIŞMASI  

 
Özet 

 Bu çalışmanın amacı, Sürdürülebilirlik ile ilgili Uluslararası Bağımsız Denetim Standardı (570)’i tanımlamak ve Dış Denetçi’nin Anonim şirketlerin gelecekte işlerinin sürekliliğine katkıda bulunma yeteneklerini değerlendirmedeki rolünü açıklığa kavuşturmaktır. Bu çalışmanın amaçlarına ulaşmak için araştırmacı, Suriye iş ortamında çalışan araştırma topluluğu numunesi olan denetçilere bir anket tasarlayıp dağıtmıştır. Denetçilerin, göstergelerin ister finansal veya finansal olmasın, şirketin ticari sürekliliğine ilişkin belirsizlik göstergelerini belirleyebildiği görülmüştür. Dış denetçi tarafından yapılması gereken prosedürlerin bazılarının bilinmesi, Anonim şirketlerin devam etme yeteneğini değerlendirirken kendi görevini etkilemektedir. Buna ek olarak da, Denetçi’nin, şirketin sürekliliği konusunda şüphe duyulması halinde ilave tedbirler almalıdır. 
Anahtar Kelimeler: İşletmenin Sürekliliği, Uluslararası Bağımsız Denetim Standardı (570), Dış 
Denetçi, Belirsizlik Göstergeleri. 
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THE EFFECT OF THE DISCLOSURE OF THE ENVIRONMENTAL COSTS OF THE INDUSTRIAL 

CORPORATIONS TO THEIR STAKE HOLDERS IN THE SYRIAN BUSINESS ENVIRONMENT 

                                                                                                                 Nour KHAMIS 
Abstract 

The aim of this study is to review the nature of the environmental costs and the basis of the 
disclosure of those costs, depending on international accounting standards in this field, and 
investigate the effect of the disclosure of the environmental costs of the industrial corporations to 
their stakeholders in the Syrian business environment. To achieve the objectives of this study, the 
researcher designed and distributed a questionnaire to a number of stakeholders who are interesting 
in industrial corporations in the Syrian business environment. It is found that the disclosure of 
environmental costs provides benefits to users of accounting information of stakeholders in those 
industrial corporations, and helps them in making the right decision, where there is a need for the 
disclosure of environmental costs in accordance with the international accounting standards. 

Keywords: Disclosure of Environmental Costs, Stakeholders, International Accounting Standards, 
Syrian Business Environment 

SURİYE İŞ ORTAMINDA SANAYİ İŞLETMELERİNİN ÇEVRESEL MALİYETLERİNİN MENFAAT 
SAHİPLERİNE AÇIKLANMASININ ETKİSİ  

Özet 
Bu çalışmanın amacı, çevresel maliyetlerin doğasını ve bu maliyetlerin Uluslararası Muhasebe standartlarına dayanarak açıklanmasının temeli ve Endüstriyel şirketlerinin özel çevresel maliyetlerinin açıklamasının bu şirketlerin menfaat sahipleri üzerindeki etkisini incelemektir. Bu çalışma için bu hedeflere ulaşmak için araştırmacı Suriyeli iş ortamında faaliyet gösteren sanayi şirketlerinde bir dizi menfaat sahiplerine anketler tasarlayıp dağıtmıştır. Çevresel maliyetlerin açıklanmasının, uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun olarak açıklanmasına ihtiyaç bulunan Suriye iş ortamında, endüstri şirketleriyle ilgili muhasebe bilgilerinin kullanıcılarına (menfaat sahiplerine) fayda sağladığı ve onların doğru kararlar vermelerine yardımcı olduğu bulunmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Çevresel Maliyetlerinin açıklaması, Menfaat Sahipleri, Uluslararası Muhasebe 
standartları, Suriye İş Ortamı. 
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TÜRKİYE KATILIM BANKACILIĞI SİSTEMİNDE YENİ BİR REGÜLE EDİCİ BİRİM:                        
DANIŞMA KURULU’NUN OLUŞTURULMASI VE SEKTÖRE SAĞLAYACAĞI KAZANIMLAR ÜZERİNE 

BİR DEĞERLENDİRME Özgür ÇATIKKAŞ 
Selim DURAMAZ 

Ayhan YATBAZ 
Özet Gün geçtikçe kurumları, ürünleri ve hizmetleri yenilenen ve büyüyen katılım bankacılığı sektöre ve piyasalara yönelik regülasyon hizmetlerini de arttırmaktadır. Farklı ülkelerde İslami finans sistemine ve kurumlarına geçmişten bu yana hizmet veren Danışma Kurulları ve benzeri uygulamaların 

Türkiye’de bulunmaması sektör açısından bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktaydı. Dolayısıyla ülkemizde de faizsiz finans piyasalarına yönelik hizmet verecek bir Danışma Kurulu’nun kurulması gerekliliğine yönelik yapıcı eleştiriler geçmişten bu yana dile getirilen konuların başında gelmekteydi. Bu kapsamda ülkemizde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 80.maddesi gereğince “Danışma Kurulunun Oluşumu, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında” tebliğ ile beraber Danışma Kurulu, 
Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesinde, Mayıs 2018 itibariyle faaliyete geçmiştir. Kurul, günümüzde Türkiye katılım bankacılığı sektörüne yönelik önemli düzenlemeler arasında yer almaktadır. Dünya uygulamalarında danışma kurulları, en genel ifadeyle faizsiz bankacılık sektöründeki mevcut ve yeni uygulamaların İslami kural ve esaslara uygunluğunun denetlenmesi ve bu konuda görüş merci olarak faaliyette bulunmaktadırlar. Dünyada genel olarak ulusal faizsiz bankacılık sisteminin geneline hizmet vermekle beraber doğrudan bankanın yönetim kuruluna bağlı bir şekilde hizmet veren danışma kurulları da mevcuttur. Söz konusu tebliğ kapsamında Danışma Kurulu, beş yıllık süreyle görevlendirilen 5 üyeden oluşmaktadır. Danışma kurulundaki üyelerden üçü İslami bilimler alanında doktora eğitimine sahip olan, biri Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olan ve diğeri de ekonomi alanında eğitim alan kişilerden oluşmaktadır. Yönetmelik çerçevesinde kurulun görevleri özetlendiğinde; kurul, uluslararası sektör düzenlemelerini izlemek, sektördeki uygulama farklılıklarını gidermek ve katılım bankacılığı alanında standartlar oluşturmak, kamu kuruluşlarına faizsiz finans sistemi ile ilgili görüş sunmak gibi görevlerle donatılmıştır.  Bilindiği gibi, katılım bankalarının en önemli sorunlarını sermaye yeterliliği ve likidite ihtiyaçları oluşturmaktadır. Katılım bankaları büyüdükçe yeni sermayeye ihtiyaç duymaktadır. Katılım bankaları mevzuatının geliştirilmesi ve standardizasyonunun sağlanması diğer bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’deki katılım bankalarının gelecek vizyonu ile ilgili önemli noktalardan birisi de danışma kurullarının oluşturulmasıdır. Danışma kurulunun oluşturulması ile diğer ülkelerde olduğu üzere ülkemizde de katılım bankacılığının ivme kazanması şüphesiz ki kaçınılmazdır. Bu çerçevedeki kazanımlar tarafımızca şöyle yorumlanmaktadır: Öncelikle hem dini hem de ekonomik alanda yüksek eğitim alan kişiler bir araya getirilerek, söz konusu danışma kurulu fiilen hayata 
geçirilmelidir. Bu durumun ortaya çıkaracağı en önemli etki yatırımcıların algısı üzerinedir. Nitekim dini hassasiyetler neticesinde halen katılım bankacılığı sisteminden uzak duran önemli bir potansiyel müşteri kitlesinin varlığı düşünüldüğünde, böyle bir oluşum faiz hassasiyeti taşıyan kişilerin faizsiz 
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sisteme daha fazla yakınlık duymasını sağlayacaktır. Aynı şekilde, oluşturulan danışma kurulunun karar ve tavsiyeleriyle, yeni ürün gelişiminde dini unsurların daha fazla göz önünde bulundurulması mümkün olacaktır. Böylelikle daha fazla ürünle ve mevcut ürünlerin niteliğinin artırılmasıyla birlikte sektöre yönelik hizmetlerin arttırılması müşteri kitlesini arttırabilecek diğer bir unsurdur. Hiç kuşkusuz, müşteri sayısının artması sonucunda, katılım bankalarının büyüme, karlılık ve toplam  

 bankacılık sektörü içindeki pay oranları artış sağlayacaktır. Aynı şekilde, danışma kurulunun, kamu kuruluşlarına yönelik faizsiz finans faaliyetleriyle ilgili görüş bildirmesi, devletin ihraç edeceği faizsiz finansman araçlarının niteliğini artıracak, buna bağlı olarak da faiz hassasiyeti bulunan kişilerde bir güven artışı sağlanacak ve böylelikle kamunun piyasadan faizsiz yollarla fon temininde artış sağlanacaktır. Yine, Danışma Kurulunun görevleri arasında olan, meslek standartlarını uluslararası faaliyetler kapsamında standardize etme görevi sayesinde, Türkiye'deki katılım bankacılığının 
küresel finans sistemi ile entegrasyonu ve uyumu, hızlı bir şekilde sağlanacak ve bu da sektöre olumlu yönde yansıyacaktır. 
Anahtar Kelimeler: İslâmî Bankacılık, Türkiye, Katılım Bankacılığı, Danışma Kurulu 

A NEW REGULATORY AGENCY IN TURKISH PARTICIPATION BANKING SYSTEM: THE ADVISORY 
BOARD AND AN EVALUATION OF ITS GAINS TO THE PARTICIPATION BANKING SECTOR 

Abstract 

Institutions, products and services of participation banks are increasing and renewing day to day. In 
the same direction it is being increased the regulation services to the sector and markets. Advisory 
boards provide long-term services to Islamic finance systems and institutions in different countries. 
But the lack of advisory boards and similar practices were encountered as a lack of lack of industry in 
Turkey. Therefore, constructive criticism for the necessity of establishing an Advisory Board to serve 
the interest-free financial markets in our country has been the subject of the issues raised since the 
past. So, according to the "5411 Banking Law" and its 80th article, Advisory Board in Turkey is 
founded with "Official statement of duty, working procedure and principle of Advisory Board" and 
has been in operation as of May 2018. The Board is among the major arrangements for the 
participation banking sector in Turkey. Advisory boards in world applications, in their broadest 
sense, are in charge of supervising the compliance of existing and new practices in the participation 
banking sector with the Islamic rules and principles and acting as a point of view. In the world, there 
are advisory boards which generally serve the national interest-free banking system in general, but 
also serve directly depending on the bank's board of directors. Within the scope of the said official 
statement, the Advisory Board consists of 5 members who are appointed for five years. Three of the 
members of the Advisory Board are those who have Ph.D. in Islamic sciences and one is a member of 
the Religious Affairs High Council of the Presidency of Religious Affairs and the other educated in the 
field of economics. According to the official statement, the tasks of the board are:  monitoring the 
international sector regulations, dispatching application differences in the sector and establishing 
standards in the field of participation banking and presenting an opinion on interest-free finance 
system to public institutions. 

As it is known, the most important problems of participation banks are the capital adequacy and 
liquidity needs. As the participation banks grow, they need new capital. The development and 
standardization of the legislation of the Participation Banks is another requirement. One of the 
important points about the future vision of participation banks in Turkey is the creation of advisory 
boards. In this context, the achievements are interpreted as follows: First, by bringing together 
people who are highly educated in both religious and economic areas, the advisory board in question 
should be actively deceived. The most important impact this situation will have is on the investors' 
perception. As a matter of fact, considering the existence of an important mass of potential 
customers, which is still out of the participation banking system due to religious sensitivities, such an 
event would provide the interest-sensitive people with more proximity to the interest-free system. In 
the same way, with the decisions and recommendations of the advisory board formed, it will be 
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possible to consider more religious elements in the development of new products. Thus, by 
increasing the number of products and the quality of existing products, the increase of services for 
the sector is another factor that can increase the customer base. Undoubtedly, as the number of 
customers increases, the participation banks' growth, profitability and share of the total banking 
sector will increase. Likewise, the opinion of the advisory board on interest-free financing activities  

 
for public institutions will increase the quality of interest-free financing instruments that the 
government will export and accordingly, an increase in confidence in those who have interest 
sensitivity will be ensured so that the fund will increase the fund procurement with no interest. Also, 
thanks to the duty of the Advisory Board to standardize occupational standards within international 
activities, integration and harmony with the global financial system for the participation banking in 
Turkey, will be provided quickly and this will be reflected positively on the sector. 

Keywords: Islamic Banking, Turkey Participation Banking, Advisory Board 
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GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANINDA KATILIM BANKALARINCA KULLANDIRILAN 

GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI Haydar KARADAĞ Mustafa ŞİT Ahmet ŞİT 
Özet Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye’de gayrimenkul yatırım fonlarının gelişimi ve Türkiye’de ki katılım bankalarınca gayrimenkul sektörüne yönelik kullandırılan tüketici kredileri ile ilgili veriler incelenmiştir. Çalışma sonucunda, Türkiye ekonomisinde de katılım bankalarınca gayrimenkul finansmanı için kullandırılan konut kredilerinin giderek arttığı tespit edilmiştir. Özellikle Türkiye ekonomisinde büyümenin yavaşladığı 2010-2011 yıllarından sonra gayrimenkul finansmanında kullanılan kredilerin tutarlarındaki yükseliş hızlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul Piyasası, Katılım Bankacılığı, Türkiye Ekonomisi 

REAL ESTATE INVESTMENT FUNDS USED BY PARTICIPATION BANKS IN FINANCING THE REAL 
ESTATE SECTOR 

Abstract 

In this paper, development of real estate investment funds in the world and in Turkey and data on 
consumer credit granted for the real estate sector by participation banks in Turkey were examined. 
In conclusion, consumer credit granted for the real estate sector by participation banks in Turkish 
economy has been determined to be increasing. Especially after growth slowed in 2010-2011, 
Turkey's economy has accelerated the increase in the amount of the loans used to finance real estate. 

Keywords: Real Estate Market, Participation Banking, Turkish Economy 
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İSLÂMÎ FİNANS VE BANKACILIK EĞİTİMİNİN TÜRKİYE’DEKİ DURUMU:                                             
BİR ÖRNEK UYGULAMA ÇALIŞMASI 

Yavuz TÜRKAN                                        

Muzaffer BARMAN  
Özet Dünya ekonomi literatürüne yaklaşık 50 yıl önce fikir olarak giren İslami bankacılık düşüncesi, 

1970’li yıllarda uygulama evresine geçmiştir. Ülkemizde ise İslami bankacılık faaliyetlerine 1983 yılında çıkarılan KHK ile başlanmıştır. Türkiye’de son yıllarda İslami bankacılık faaliyetleri artış göstermesine rağmen sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak donanım ve bilgi düzeyine sahip eleman eksikliği yaşanmaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde Türkiye’de İslam ekonomisi ve finansına yönelik eğitim veren Sabahattin Zaim Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi olmak üzere iki adet lisans programı ile birkaç üniversitemizde lisans düzeyinde seçmeli derslerin varlığına ulaşılmıştır. Ayrıca üniversitelerimizde lisansüstü eğitim veren 6 yüksek lisans ve 4 doktora programına rastlanmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında Bingöl Üniversitesi İİBF’den 114 öğrencilik örneklem seçilerek anket uygulanmıştır. Analizler neticesinde öğrencilerin İslami finans ve bankacılık konusunda bilgi sahibi oldukları ancak yeteri düzeyde olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin %75,4’nün üniversiteden aldığı eğitimle bunları öğrendiği belirtilmiştir. Bu durum da üniversitelerimizde verilecek İslami finans ve bankacılık eğitiminin bu alanda son derece önemli olduğunu 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İslami Finans, İslami Bankacılık, Banka Algısı, Bingöl 

THE SITUATION OF THE ISLAMIC FINANCE AND BANKING EDUCATION IN TURKEY: 
A SAMPLE APPLICATION 

Abstract 

Approximately 50 years ago the idea of literature the world economy entered the Islamic banking as 
the idea that, in the 1970s, starting from the idea stage to the application stage. In our country 
Islamic banking activities began with the DECREE issued in 1983. Turkey in recent years, despite the 
increase in Islamic banking activities to meet the needs of the sector level of lack of hardware and 
information element. As a result of the researches Islamic economy and finance in Turkey Sabahattin 
Zaim University and KTO Karatay University two undergraduate programs with a few 
undergraduate-level has been reached the presence of elective courses. There are also 6 master and 
4 phD in our universities. In recent years, although an increase in this number it is insufficient. The 
study and application on the part of Bingöl University Faculty of Economics and Administrative 
Sciences students has been applied on the survey. It is stated that 75.4% of the students have learned 
these through the education they have received from the university. This will be given in our 
university Islamic finance and banking is extremely important in this area of education.   

Keywords: Islamic Finance, Islamic Banking, The Bank's Perception, Bingöl. 
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ÇEVRE MUHASEBESİNE YÖNELİK İŞLETME YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ 

ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Abdulkadir BİLEN Osman SEYİTOĞULLARI İsmail Ercan BÖRÜ 

Özet Günümüzde insan hayatını olumsuz yönde etkileyen en önemli unsurlardan biride hiç kuşkusuz çevresel sorunlardır. Ekonomik kalkınmanın kilit bileşenlerinden olan üretim işletmeleri faaliyetleri birtakım çevresel sorunlara sebebiyet vermekte ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu işletmelere düşen temel görev sebebiyet verdikleri sorunları belirleyip gerekli önlemleri almaktır. Bu noktada, basit olarak muhasebe sürecinde çevresel duyarlılığın gözetilmesi olarak kabul 
gören çevre muhasebesi, işletmeler adına bir çözüm yolu olarak sunulmaktadır.  Bu çalışmada, Şanlıurfa OSB’de faaliyetlerini sürdüren 90 işletmenin çevre muhasebesine yönelik yaklaşımları ankete dayalı olarak incelenmiştir. Çalışmada güvenilirlik analizi yapıldıktan sonra t – testi ve tek yönlü anova analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda çevresel yatırımların varlığı, görev, çalışan sayısı ve kurumsal yapı değişkenlerine göre işletmelerin çevre muhasebesi yaklaşımlarının farklılaştığı belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Çevresel Sorunlar, Çevresel Yatırımlar, Çevre Muhasebesi  
 

AN EMPIRICIAL RESEARCH ON THE DETERMINATION OF BUSINESS APPROACHES TO 

ENVIRONMENTAL ACCOUNTING 

Abstract 

Nowadays, there is no doubt that environmental problems are negatively affecting human life. The 
production businesses and its operation activities, which are key components of economic 
development, cause some environmental problems and affect quality of life in a negativeway.  
The basic duty of these businesses is to identify the problems and take the necessary precautions. At 
this point, environmental accounting, which is simply regarded as a consideration of environmental 
sensitivity in the accounting process, is presented as a solution for businesses. In this study, the approach of environmental management of 90 companies operating in Şanlıurfa OIZ 
was investigated based on the questionnaire. After the reliability analysis was done, t - test and one - 
way anova analysis were applied respectively. 

As a result of the research, it has been determined that the environmental accounting approaches of 
the enterprises have differentiated according to the existence of environmental investments, the 
duty, the number of employees and the institutional structure. 

Keywords: Environmental Issues, Environmental Investments, Environmental Accounting 
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TMS-11 ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN VERGİ REJİMİNİN İŞLETME KÂRLILIĞINA ETKİSİ  Abdulkadir BİLEN İsmail Ercan BÖRÜ 

Osman SEYİTOĞULLARI 
Özet Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan işletmelerin yaptıkları işler genellikle bir hesap döneminden fazla sürmektedir. İnşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde temelde iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlar, tamamlanmış sözleşme yöntemi ve tamamlanma oranı (yüzdesi) yöntemidir. Tamamlanmış sözleşme yöntemine göre söz konusu işin kar ya da zarar tutarının belirlenmesi için işin büyük bir kısmının veya tamamının bitirilmesi gerekmektedir. Ancak, Türkiye Muhasebe Standardı 11’e göre tamamlanma yüzdesi yöntemi kullanılmaktadır. TMS-11 standardına göre yapılan kayıtlar dönemsellik esası kavramına dayanmaktadır.  Dönemsellik kavramı gereği işe ilişkin gelir ve giderlerin ilgili döneme doğru bir şekilde yansıtılması 

gerekmektedir. Ancak, özel vergilendirme uygulamaları bu kavramla ters düşmektedir. Dolayısıyla, işletmenin bilançosu ilgili dönemde gerçek verileri yansıtmamaktadır. Bu nedenle bilgi kullanıcılarına ve diğer ilgililere güvenilir veriler sunulmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, TMS-11 çerçevesinde uygulanan özel vergilendirme hükümlerinin işletme karlılığına olan etkisini araştırmaktır. Buna ek olarak, muhasebe kayıtlarının gelir tablosuna olan etkilerini örneklerle açıklamaktır. 
Anahtar Kelimeler: TMS 11, İnşaat Sözleşmeleri, Vergilendirme 

THE EFFECTS OF TAX REGIME FOR BUSINESS PROFITABILITY WITHIN THE FRAMEWORK OF 
TMS 11 

Abstract 

 Construction and contracting companies who are performing construction and repair do their works 
usually more than one accounting period. Basically, two methods are used in accounting for 
construction contracts. These are “Completed Contract Method” and “Completion Percentage’’ 
methods. According to the completed contract method, a large part or all of the work has to be 
completed in order to determine the amount of profit or loss. However, according to Turkish 
Accounting Standards 11 percentage of completion method is used by accountants.  

The concept of periodicity requires that the income and expenses related to work are reflected in the 
relevant period. However, special taxation implementations contradict this concept. So that reliable 
information is not provided to information users and other interested parties.  Therefore, the entity's 
balance sheet does not reflect actual data in the current period. The purpose of this study is to 
investigate the effect of the special taxation implementations on business profitability in the 
framework of TMS-11. In addition,  the effects of the accounting records on the income statement are 
explained by examples. 

 Keywords: TMS 11, Construction Contracts, Taxation 

 

                                                           
 Prof. Dr., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, abilen@dicle.edu.tr. 
 Arş. Gör., Hakkari Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, ismailercanboru@hakkari.edu.tr. 
 Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, osmanseyitogullari@gmail.com. 

mailto:abilen@dicle.edu.tr
mailto:ismailercanboru@hakkari.edu.tr


 

84 

 

 

 

 
 

KGK VE AAOIFI KAVRAMSAL ÇERÇEVELERİNE YÖNELİK BİR KARŞILAŞTIRMA 

Ayhan YATBAZ 
Özet Bu çalışma AAOIFI (İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Örgütü) tarafından yayımlanan kavramsal çerçeve ile IASB (Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu) ile tamamen uyumlu olarak standartlar yayımlayan KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından yayınlanan kavramsal çerçeveyi karşılaştırmalı olarak sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada genel olarak KGK kavramsal çerçeve ile AAOIFI kavramsal çerçeve temel hatlarıyla karşılaştırılmış ve aradaki önemli farklılıklar ve benzerlikler vurgulanmıştır. İslami finansal kuruluşlar 1970’lerin sonlarına doğru ortaya çıkmış ve hızla dünyada yayılmaya başlamıştır. 

1990’lara gelindiğinde, Kendilerine özgü ürün ve hizmetlerinden dolayı bu kuruluşlar için ayrı bir muhasebe standardı ihtiyacı gündeme gelmiştir. Bu amaçla, 1991 yılında birçok ülkenin ve İslami finansal kuruluşun katılımıyla AAOIFI kurulmuştur. AAOIFI sadece finansal muhasebe alanında değil aynı zamanda fıkıh, denetim, yönetimi ve etik alanlarında da standartlar yayınlamaktadır. KGK ise 2011 yılında Türkiye’de kurulmuş bir kamu kurumudur. Bu kurum, IASB tarafından yayınlanan standartlarla tam uyumlu muhasebe ve finansal raporlama standartları yayınlamaktadır. AAOIFI muhasebe standartları Türkiye’de uygulanmamaktadır. Aynı zamanda IASB’ye göre dünyada daha sınırlı bir uygulama alanına sahiptir. KGK açısından genel amaçlı finansal raporlar öncelikli olarak kreditörler ve yatırımcılara yönelik faydalı finansal bilgi sunmayı amaçlamaktadır. AAOIFI’ye göre genel amaçlı bir finansal rapor işletme bakış açısına göre hazırlanmış finansal muhasebenin birincil çıktısı olup öncelikli olarak sermaye sağlayıcılarını amaçlamaktadır. AAOIFI İslami finansal kuruluşlara yönelik finansal muhasebe ve finansal raporların amaçlarını ayrı ayrı belirlemiştir. 
Anahtar Kelimeler: İslâmî Muhasebe, İslâmî Bankacılık, Kavramsal Çerçeve, KGK, AAOIFI 

A COMPARISON OF POA AND AAOIFI CONCEPTUAL FRAMEWORKS 

Abstract 

This paper aims to present comparision of conceptual framework published by the Accounting and 
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and POA (Public Oversight, 
Accounting and Auditing Standards Authority) fully converged with the standards issued by the 
International Accounting Standards Board (IASB). In the study, the POA conceptual framework and 
the AAOIFI conceptual framework were compared with the baseline and significant differences and 
similarities were emphasized. Islamic financial institutions emerged towards the end of the 1970s 
and began to spread rapidly around the world. When it came to the 1990s, a separate accounting 
standard for these organizations came to the fore because of their unique products and services. For 
this purpose, AAOIFI was established in 1991 with the participation of many countries and Islamic 
financial institutions. AAOIFI publishes not only financial accounting but also standards in fiqh, audit, 
governance and ethics. POA is a public institution established in Turkey in 2011. The authority 
publishes accounting and financial reporting standards in full compliance with the standards issued 
by the IASB. AAOIFI accounting standards do not apply in Turkey. At the same time, AAOIFI has a 
more limited application area in the world than the IASB. In terms of the POA, general purpose 
financial reports primarily aim to provide useful financial information for creditors and investors. 
According to AAOIFI, a general purpose financial report, is the principal output of financial 
accounting prepared from an entity perspective which is targeted primarily at capital providers. 
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AAOIFI has set the objectives of financial accounting and financial reports for Islamic financial 
institutions separately. 

Keywords: Islamic Accounting, Islamic Banking, Conceptual Framework, POA, AAOIFI 
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BIST 100 ENDEKS GETİRİSİ VE TAHVİL FAİZLERİNDEKİ DEĞİŞMELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

DALGACIKLAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
Remzi GÖK 

Özet Bu çalışmada 2005-Mayıs ve 2016-Aralık dönemine ait 605 haftalık borsa fiyat endeksleri ve 2-yıllık tahvil faizi kullanılarak tahvil-borsa ilişkisi araştırılmıştır. Literatürde kabul gören ilişki türü, piyasalarda farklı yatırım dönemlerine sahip yatırımcıların varlığı göz önünde bulundurularak son yıllarda sıklıkça kullanılan dalgacıklar yöntemi yardımıyla yeniden incelenme ihtiyacı doğmuştur. 
Elde edilen bulgulara göre hisse endeksleri pozitif, tahvil getirileri ise negatif ortalamaya sahiptir. Dalgacık bazlı varyans analizine göre ölçek sırası yükseldikçe getirideki volatilite azalmaktadır, diğer bir ifadeyle, getiri volatilitesindeki en yüksek payın kısa dönem değişmelerine ait olması, bu tür yatırım dönemine sahip yatırımcıların portföy kompozisyonunda gerekli hamleleri yapmasını 
gerektirmektedir. Borsa getirisindeki volatilitenin tahvil getirisindeki volatiliteden daha yüksek olduğu elde edilen bir diğer önemli sonuçtur. Diğer taraftan iki değişken arasında istatistiksel açıdan anlamlı zıt yönlü korelâsyon ilişkisi elde edilmiştir. Çapraz korelasyon bulgularına göre ise her iki değişken arasında hem zıt hem de pozitif yönde, özellikle yüksek ölçeklerde, çift taraflı anlamlı nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Dalgacıklar, Nedensellik, Dalgacık Varyansı, Korelâsyonu ve Çapraz Korelâsyonu 

ANALYZING TIME-FREQUENCY NEXUS BETWEEN BIST INDEX RETURNS AND BOND 
YIELDS THROUGH WAVELETS: THE CASE OF TURKEY  

Abstract 

This paper reinvestigates the stock-bond nexus using 605 weekly observations of stock index prices 
and the 2-year benchmark rate of Turkey over a sample period covering April 1, 2005 and December 
30, 2016. By conducting a novel approach, wavelet analysis, we aimed to offer a deeper 
understanding about the relationship considering the investors heterogeneities on investment 
periods. Test results show weekly positive averages for all stock index returns but negative average 
for bond yields over time. Wavelets variance analysis reveals that the higher scale the lower 
volatility, namely, the most of fluctuations in returns is explained by short-term, suggesting that 
short-term investors should react to every fluctuations in their asset returns. Similarly, stock market 
is found to be more volatile than bond market. As expected, test findings highlight significantly 
negative stock-bond linkage. Wavelet cross-correlation results show significantly both positive and 
negative bidirectional causal linkages over higher wavelet-scales.       

Keywords: Wavelets, Lead-Lag, Wavelet Variance, Correlation and Cross-Correlation 
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TAHVİL FAİZLERİNDEKİ DEĞİŞMELER VE ENDEKS GETİRİSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK 

İLİŞKİSİNİN ZAMAN-FREKANS BOYUTU: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
Remzi GÖK 

Özet Bu çalışmada, 2005-Mayıs ve 2016-Aralık dönemine ait haftalık sektörel kapanış fiyat endeksleri ve 
2-yıllık tahvil faiz değişkenleri kullanılarak tahvil-borsa ilişkisi yeniden araştırılmıştır. Piyasalardaki heterojen yatırım dönemlerini dikkate alarak, hem zaman hem de frekans bazlı yöntemler kullanılmıştır. Test sonuçlarına göre, seviyesinde durağan olmayan ve eşbütünleşme ilişkisine sahip bir kısım değişkenler ile faiz oranı arasında uzun dönemli nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Elde edilen zaman bazlı anlamsız sonuçlara rağmen, ölçeklendirilmiş zaman seriler arasında tespit edilen orta ve uzun dönemde geçerli çift yönlü nedensellik ilişkisi, değişkenler arasındaki gerçek ilişkinin belirli frekans aralığında saklı olduğunu göstermiştir. Anlamlı nedensellik ilişkisi, bir değişkenin diğerinin gelecekteki değerinin tahmin edilmesinde, belirli zaman ölçeklerinde, anlamlı sonuçlar elde edilebileceğini teyit etmektedir. Ayrıca, asimetrik nedensellik test sonuçlarına göre hisse fiyatlarındaki negatif şoklardan faiz oranlarındaki pozitif şoklara doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi elde edilen bir diğer sonuçtur. Frekans nedensellik testi, tüm frekans noktalarında geçerli olmak üzere geçmiş finansal endeks getirileri kullanılarak cari faiz oranı değişmelerinin doğru bir şekilde tahmin edilebileceğini göstermektedir. 
 Anahtar Kelimeler: Dalgacıklar, Simetrik, Asimetrik ve Frekans Nedensellik 

CAUSALITY TEST OF THE INTEREST RATE CHANGES AND STOCK RETURNS THROUGH 
WAVELETS ANALYSIS: THE CASE OF TURKEY  

Abstract 

This paper re-examines the stock-bond relationship in Turkey by using weekly price observations of 
stock indices and interest rates over a sample period between 2005-04-01 and 2016-12-30. 
Considering heterogeneity investment periods, we employed both standard and wavelets methods to 
provide a deeper understanding. The findings reveal nonstationary variables at level have 
cointegrating vectors and are caused by interest rates in the long-term. Since time-domain tests 
document insignificant relationships, we employed causality tests on decomposed series to uncover 
the true dynamics of causal linkages. Empirical results demonstrate bi-directional causality between 
changes in stock prices and interest rates, indicating that they can be used as predictive power on 
each other in the mid- and long-term horizons. Similarly, there is evidence in favor of the asymmetric 
causal relationships from negative shocks of stock prices to positive shocks in interest rates. Lastly, 
stock returns of financial sectors Grange-caused interest yields over all frequency bands. 

Keywords: Wavelets, Symmetric, Asymmetric and Frequency Causality 
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1990-2015 YILLARI ARASINDA YAPILAN GENEL SEÇİMLER ETRAFINDA ANORMAL GETİRİ 

HAREKETLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ 
Bekir ELMAS 

Yunus YILMAZ 
Özet 

Hükümetler, ülke ekonomisi ve uluslararası ticari ilişkilerde önemli fonksiyona sahiptirler. Ülkemizde uzun yıllardır koalisyon hükümetleri kurulmuş ve bu hükümetlerin çoğunun yaşam süreleri 6 ay veya 1,5 yıl gibi kısa olmuştur. Sık hükümet değişimleri özellikle ekonomi politikalarının sürdürülmesini engellemektedir.  Ayrıca hükümet değişiklikleri, hisse senedi piyasalarında doğrudan bir etkiye sahiptir. Literatürde, seçim tarihleri etrafındaki günlerde hisse senetleri üzerinde anormal getiriler elde edildiği ortaya konulmuştur. Bu çalışmada, 1990-2015 döneminde Türkiye’de yapılan Milletvekili Genel Seçimleri ile BIST-100 endeks getirisi arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır. İlgili dönem içerisinde 20 Kasım 1991, 24 Aralık 1995, 18 Nisan 1999, 3 Kasım 2002, 22 Temmuz 2007, 12 Haziran 2011, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimi olmak üzere sekiz genel seçim yaşanmıştır. Olay çalışması yöntemi kullanılarak, genel seçimlerin 10 gün önce ve sonrasını kapsayan dönemde, BIST 100 endeksinde 
anormal getiriler elde edildiği sonucuna ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Genel Seçimler, Olay Çalışması, BIST-100, Anormal Getiri 

ABNORMAL RETURN MOVEMENTS AROUND THE GENERAL ELECTIONS BETWEEN 1990 AND 
2015: CASE OF ISE 

Abstract 

Governments have significant roles on economy of countries and international trade. In our country 
coalition governments has been formed throughout years and these governments mostly had 
durations like; 6 months or 18 months. The government changes, specifically, prevented sustainable 
economy policies. Beside that, it has a direct effect on share markets. In the literature, it is indicated 
that there are abnormal returns in shares the days closer to general elections.  

In this study, it is aimed to analyze the relation between ISE 100 return index and the general 
elections between 1990 and 2015. In this period, there are 8 general elections as in 1991, 1995, 
1999, 2002, 2007, 2011 and 2015. It is concluded in the study that there are abnormal returns in ISE 
100 index within the period of 10 days before and after the general elections by event study method. 

Keywords: General Elections, Event Study, ISE 100, Abnormal Return 
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AYDINA YÖNELİK KURAMSAL BİR TARTIŞMA:                                                                                       

AYDIN KAVRAMININ SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

       Ayşem SEZER ŞANLI 
Özet Aydın, içinde yer aldığı toplumsal yapı içerisinde önem taşıyan bir aktör olagelmektedir. Aydına sosyolojik bir araştırma nesnesi olarak bakıldığında, onun toplumdaki sınıflarla ilişkisi ve toplumda işgal ettiği özgün konum ön plana çıkmaktadır. Aydına yönelik Sosyolojik kuramlar, meseleyi üç farklı başlık altında ele almaktadır. İlk olarak, aydınlar kendi içlerinde bağımsız bir sınıf olarak değerlendirilmektedirler. Buna göre, aydınlar belli bir toplumsal çıkarın peşinden koşan diğer sınıflardan ayrılarak kendilerine ait ayrı bir sınıf oluştururlar. İkinci grupta yer alan kuramcılar, aydınların toplumda var olan herhangi bir grubun temsilciliğini yaptığını belirtirler. Yani aydınlar, belli toplumsal sınıflara angaje olarak kendi varlıklarını sürdürürler. Son grupta yer alan yaklaşımlar ise, aydının sınıfsız bir kavrama karşılık geldiğini ifade eder. Buna göre, aydınlar hiçbir sınıfa ve gruba bağımlı değildirler. Gerçek aydının görevi ise, topluma dışarıdan ve soyut olarak bakan bir kişi olarak insanlara doğruları göstermektir. Çalışma buradan yola çıkarak, Sosyoloji literatüründe 

aydınlara yönelik kuramsal tartışmalara yönelik bir değerlendirme sunmaktadır.  
Anahtar Sözcükler: Aydın, Sınıf, Toplumsal Gruplar, Bağımsızlık 

A THEORETICAL DISCUSSION ABOUT THE INTELLECTUAL: A SOCIOLOGICAL EVALUATION OF 
THE CONCEPT OF INTELLECTUAL 

Abstract 

The intellectual has been an important social actor in the social structure which she/he is in.  
When the intellectual has considered as a sociological research object, his/her unique position of 
being occupied by society and his/her relation to other social classes comes to the forefront. The 
sociological theories of intellectual address the issue under three different headings.  
Firstly, the intellectuals are treated as an independent class within themselves. Accordingly, 
intellectuals separate from other classes that pursue a certain social interest and form a separate 
class of their own.  The theorists in the second group indicate that the intellectuals are representative 
of any group that exists in the society. In other words, intellectuals continue their own existence in 
engagement with certain social classes. The approaches in the last group indicate that the intellectual 
corresponds to a classless understanding. According to this, intellectuals are not dependent on a class 
or group. The task of a true intellectual is to show the truth to people as a person who looks at the 
collective and abstract from the outside. From this point of view, the study presents an evaulation of 
the theoretical debates about intellectuals in the sociology literature.  

Keywords: Intellectual, Class, Social Groups, Independence 
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THE EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TRADE AND MIGRATION Nurullah ÇİFTÇİ 

Abstract 

This study evaluates the relationship between trade and migration. Over two decades the link 
between trade and migration has been one of the most arguments in the literature. In the literature 
there are two questions that define the link between the two. The question is that whether trade and 
migration can be regarded as substitutes or complements. Many researchers study the link between 
the two to define relationship as substation or complementary. Some researchers find the relation 
between the two as substitutes. However, the other researchers find that the relationship between 
trade and migration is complements. This article has eventually reached the conclusion that there is 
no exact result what the relationship.  

Keywords: Trade, Migration, Relationship 
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AZERBAYCAN’DA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK MODELİ Baxışova GÜNEL 
Özet Azerbaycanda halkın çoğunluğu türk kökenli olsa da, burada aynı zamanda  farkli etnik-dini birlikler de yaşamaktadır. Ülkedeki çok kültürlülük ve hoşgörü kaynaklarına bakıldığında bu değerlerin eski tarihi temellere sahip olduğu görünüyor. Çok zengin mirasa, tarihe ve kültüre sahip bu topraklarda bu kadar farklılığın bir arada   hoşgörü çerçevesinde  yaşaması  ortak tarih bilinci, ortak kültürel değerler ve toprak bütünlüğü ile alakadar olmuştur.Son yıllarda, çok kültürlülük devlet politikasının önemli bir parçası haline gelmiştir. Dini topluluklara hükümet tarafından mali desteğın verilmesi ve farklı etnik gruplara kendi dillerinde eğitim  alma olanaklarının sağlanması ülkede çokkültürlü kalkınmaya olan önemin  göstergesidir. Hoşgörünün ve kültürel, dini, dilsel çeşitliliğin korunmasını sağlamak, aynı zamanda Azerbaycan'ı dünyada çokkültürlülük  merkezi olarak tanıtmak ve mevcut çokkültürlülük örneklerini keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla ülkede milletlerarası, çokkültürlülük ve dini konularda devlet müşavirliği ve Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi kurulmuştur. Bu çalışmanın amacı, çokkültürcülüğün Azerbaycan örneğinin oluşumunun tarihsel koşullarını ve 

özelliklerini sunmanın yanı sıra, devletin çokkültürlülük politikasının özünü, amaçlarını ve 
hedeflerini, ilkelerini ve normatif-yasal temelini incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük,  Azerbaycan Örneği , Devlet Politikası, Tarihi Süreç 

AZERBAIJAN'S MODEL OF MULTICULTURALISM 

Abstract 

Although most people in Azerbaijan are of Turkish descent, at the same time, the different ethnic and 
religious communities live here. Looking at the sources of multiculturalism and tolerance in the 
country, these values seem to have an ancient historical foundation. In this land, which has a rich 
heritage, history and culture,  living of this diversity together within the framework of tolerance has 
been associated with shared history, common cultural values and territorial integrity. 

In recent years, multiculturalism has become an important part of state policy. Providing financial 
support to religious communities by the government and providing different ethnic groups with 
access to education in their own language is an indication of the importance of multicultural 
development in the country. State Adviser on Multinational, Multicultural and Religious Affairs and 
the Baku International Multiculturalism Center have been established in order to ensure tolerance 
and protection of cultural, religious and linguistic diversity as well as to promote Azerbaijan as a 
multicultural center in the world and to explore and promote examples of existing multiculturalism.  

The aim of this work is to introduce the historical conditions and characteristics of the 
multiculturalism model of Azerbaijan, as well as examine the essence, goals, objectives, principles 
and normative-legal basis of the state's multiculturalism policy. 

Keywords: Multiculturalism, Azerbaijani Example, State Policy, Historical Process 
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AK PARTİ DÖNEMİNDE ZAZALARIN SİYASAL TERCİHLERİ: BİNGÖL VE TUNCELİ ÖRNEĞİ 

Murat KAÇER Yılmaz BİNGÖL 
Özet Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yaşayan Zazaların AK Parti dönemindeki siyasal tutum ve davranışlarını ile mezhepsel farklılıkların bu tutum ve davranışlar üzerindeki etkisini incelemektir.  Bu kapsamda halen sürmekte olan AK Parti iktidarı süresince 2002 – 2018 yılları arasında nüfusunun çoğunluğu Sünni Zazalardan oluşan Bingöl ile Alevi Zazaların nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu Tunceli illerinde yapılan genel ve yerel seçimler (belediye başkanlığı; il genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği), referandumlar ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ele alınmıştır. Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu ve Yüksek Seçim Kurulu verileri kullanılarak; 2002-2017 yılları arasında yapılan 2002, 2007, 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve Haziran 2018 genel 

seçimleri; 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimleri; 2007, 2010 ve 2017 yıllarında yapılan referandumlar ile 2014 ve 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları çıkarılmıştır. Bu istatistiksel veriler ışığında çözümleme ve değerlendirmeler yapılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: AK Parti, Zazalar, Bingöl, Tunceli, Seçimler, Seçmen Davranışları 

POLITICAL PREFERENCES OF ZAZAS DURING THE AK PARTY ERA:                                                             
THE CASE OF BİNGÖL AND TUNCELİ 

Abstract 

This study aims to examine the political behavior of Zazas living in Turkey in the frame of their 
sectarian differences during the AK Party era. The voting behavior of Sunni and Alevis Zazas in 
general and local elections (municipal presidency, provincial council membership, municipal council 
membership), referendums and presidential election results between 2002 and 2018 are examined 
during this period. 

In this study, by using data of Turkey Statistical Institute and the Supreme Election Council; 2002, 
2007, 2011, June 2015, November 2015 and June 2018 general elections held between 2002 and 
2017; 2004, 2009 and 2014 local elections; the referendums held in 2007, 2010 and 2017 and the 
results of the presidential elections in 2014 and 2018 will be examined. Then these statistical data 
will be analyzed and evaluated. 

Keywords: AK Party, Zazas, Bingöl, Tunceli, Elections, Electoral Behavior 
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ZAZALARIN TEMSİLİ:  
BİNGÖL VE TUNCELİ ÖZELİNDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLLİĞİNDE YENİLENME Yılmaz BİNGÖL 

Murat KAÇER 
Özet Bu çalışmanın amacı, Sünni Zazaların yoğunlukta yaşadığı Bingöl ile Alevi Zazaların yoğunlukta yaşadığı Tunceli illerinde belediye başkanlığı ve milletvekilliği yenilenmesini karşılaştırmalı olarak ele almaktır. Bu kapsamda Bingöl’ün il olduğu 1936; Tunceli’nin ise tekrar ile dönüştüğü 1935 yılından sonra 2015 yılına kadar yapılan tüm genel seçimler ile Belediye başkanlarının tek dereceli seçimle işbaşına geldiği 1963 yılından günümüze kadar yapılan 1963, 1968, 1973, 1977, 1984, 1989, 

1994, 1999, 2004, 2009, 2014 belediye başkanlığı seçimleri incelenmiştir. Bu çalışmada genel seçimlerde yenilenme oranı için izlenen yöntem, TBMM'nin açılışının 90. yılı dolayısıyla 23 Nisan 1920 ile 23 Nisan 2010 tarihleri arasında görev alan milletvekillerinin bulunduğu dört ciltlik Meclis albümünden yararlanılmış; 2010 sonrası yapılan 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 seçimleri için ise Türkiye İstatistik Kurumu ve Yüksek Seçim Kurulu’nun verileri kullanılmıştır. Bu istatistiksel veriler ışığında bu dönemlerde milletvekilliği seçilen kişilerin isimleri çıkarılarak Bingöl ve Tunceli illerinde genel seçimlerde yenilenme oranı karşılaştırılmıştır.  Belediye başkanlığı seçimleri için ise Türkiye İstatistik Kurumu ve Yüksek Seçim Kurulu’nun mahalli 
seçimler ile ilgili verilerinin kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu istatistiksel veriler ışığında bu dönemlerde belediye başkanı seçilen kişilerin isimleri çıkarılarak Bingöl ve Tunceli illerinde belediye başkanlığı seçimlerinde yenilenme oranı karşılaştırılmıştır. Seçimler ve siyasal katılım demokratik toplumlarımın en önemli özelliklerinden biridir. Demokrasinin niteliği siyasi aktörlerin değişimi ile de oldukça ilgidir. Nihai ve kesin olarak değerlendirmek mümkün olmazsa da Samuel Huntington’ın bir toplumda demokratik kültürün yerleşmesi ve pekişmesinin bir ölçütü olarak ortaya koyduğu “iki el değiştirme testini” (two turnover test) bu bağlamda değerlendirmek mümkündür. Yenilenme oranı (değişim) bu çalışma bağlamında belirli bir dönem aralığında değişen belediye başkanları veya milletvekillerinin oranını ifade etmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada belli bir zaman aralığında bir kişinin kaç kez belediye başkanlığı veya milletvekilliği yaptığı sorunsallaştırılmaktadır. Yenilenme oranının yüksek olması, belli bir dönem aralığında değişen belediye başkanlarının veya milletvekillerinin sayısının çok olduğunu göstermektedir.  Aksi durumda, yani bu kişilerin az değişmesi ve aynı kişilerin uzun süre belediye başkanlığı veya milletvekilliği yapması halinde ise yenilenme oranı düşük demektir. Bir siyasal sistemde yenilenme oranının çok düşük olması gibi çok yüksek olması da sistemin işleyişini olumsuz 
anlamda etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Zazalar, Tunceli, Bingöl, Belediye Başkanlığı, Milletvekilliği, Seçimler 

REPRESENTATION OF ZAZAS: THE TURNOVER IN MAYORSHIP AND THE PARLIAMENT IN 
BINGOL AND TUNCELI 

Abstract 

The aim of this study is to examine the turnover in mayorship and the parliament in Bingöl and 
Tunceli. In this context, all the general elections held until 2015 and mayoral elections held between 
1963 and 2014 are analyzed.  
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In this study, for the turnover rate in mayorship and the parliament; the following resources are 
used:  the four-volume Parliamentary album, data of the Turkey Statistical Institute and the Higher 
Board of Election. In the light of these statistical data, the names of people who were elected MPs and 
mayors in these periods were obtained and turnover rates in general and local elections  in Bingöl 
and Tunceli provinces are compared.  

Elections and political participation are among the most important characteristics of democratic 
societies. The quality of democracy is also very relevant with the change of political actors. Although 
it is impossible to ultimately and definitively assess it, it is possible to evaluate the "two turnover 
test" that Samuel Huntington put forward as a measure of establishment of democratic culture and 
democratic consolidation in a society in this context. The turnover rate (change) refers to the 
proportion of mayors or deputies who change in a given period in the context of this study. 
Therefore, in this study, it is questioned how many times a person has been elected a mayor or 
deputy in a certain period of time. The high turnover rate suggests that there are a large number of 
mayors or deputies who changed in a given period. Otherwise, if the same people served for a long 
term in mayoralty or in the parliament, then the turnover rate is low. It can be asserted that the 
turnover rate, being very low or very high, in a political system negatively affects its functioning. 

Keywords: Zazas, Tunceli, Bingöl, Mayorship, Parliament, Elections 
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YENİ MEDYANIN DEMOKRASİ ÜZERİNE ETKİSİ: SİBER DEMOKRASİ Mİ POST-DEMORASİ Mİ? 

Ersin ERKAN 
Özet Yeni medya olarak tanımlanan çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerinin demokrasi üzerine etkisi siyaset bilimi çalışmalarında giderek daha fazla yer edinmektedir. Gerçekten de yeni medya, kendisi (sanal da olsa) bilfiil bir kamusal alan olduğundan, siyasetin hem yeni mekanı hem de önde gelen enstrüman setidir. Tarih boyunca, etkin bir demokrasinin temellerine ilişkin tartışmalarda şu saptama çıkmıştır: Etkin bir demokrasi a) mümkün olan en çok sayıda insanın b) mümkün olan en üst düzeyde iletişim ve etkileşimiyle mümkündür. Yani, azami katılım=azami iletişim=azami etkileşim=azami demokrasi. Formülasyona göre, yeni medyanın sunduğu etkin katılım ve iletişim olanağıyla, temsili demokrasinin sınırlılıklarını aşmak bir anlamda onu 'demokratikleştirme' ve 

ideal/doğrudan demokrasiye erişim için önümüzde muazzam fırsatlar bulunmaktadır. Birçok düşünür ve araştırmacı yeni medyanın bağrında barındırdığı bu müthiş potansiyel nedeniyle daha etkin ve gerçek demokrasinin eşiğinde olduğumuzu öne sürmüşlerdir. "Siber Demokrasi" etiketi altında toparlanabilecek söz konusu yaklaşımlara göre insanlık sahici bir demokrasinin şafağındadır.  Diğer yandan, yeni bilgi ve iletişim araçlarının insanlığın bugüne kadar biriktirdiği demokratik ve toplumsal kazanımları hızla aşındıran neo-liberal hegemonyanın inşaası, yaygınlaştırılması ve sürdürülmesindeki rolü düşünüldüğünde, yeni medyanın demokrasi üzerine etkisinin temkinli ve eleştirel analizinin gerekliliği açıktır. Zira, yeni medya sayesinde insanlar bir yandan aşırı bireyselleşerek atomize olurken, bir yandan da feodal çağdakine benzer şekilde (sanal ya da gerçek) cemaat adacıklarına hapsolmaktadır. Bireyselliğin, yaderkliğin ve cemaatin bu tuhaf bir aradalığı demokrasinin geleceğini tehdit etmektedir. Zira, demokrasi özgür, özerk ve özgecil üyelerden oluşan bir toplumsal yaşamda mümkün olabilir. Başka bir ifadeyle, demokrasi ötekiyle dar ve kör kişisel ya da grup çıkarının ötesinde özgecil bir ilişkiler ağıdır. Kısaca, demokrasi, daha iyi ve anlamlı bir yaşamın inşaası yönünde evrensel-toplumsal hedeflere sahip olmayı, bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli bilinç ve adanmışlık ile mümkün olan en geniş kamusal birlikteliği gerektirir. Yeni medya, aksi potansiyele sahip olmakla birlikte, yoksulluk, eşitsizlik ve doğanın tahribatı gibi sorunların en çok ağırlaştığı ve genelleştiği neo-liberal tarihsel kesitte bireylerin ayartılmasına, kamusallığın çökmesine ve toplumun dağılmasına yol açmakta dolayısıyla, demokrasi sonrası sürecin gelişiminde büyük rol oynamaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Neo-Liberalizm, Siber Demokrasi, Post-Demokrasi  

IMPACT OF NEW MEDIA ON DEMOCRACY: CYBER DEMOCRACY OR POST-DEMOCRACY? 

Abstract 

The impact of contemporary information and communication technologies, defined as new media, on 
democracy is increasingly taking place in political science studies. Indeed, new media, as a public 
space (whether virtual), has been a new venue and a leading instrument set of politics. Throughout 
history, the following discussion has emerged in discussions on the bases of an effective democracy: 
an effective democracy is possible with the highest possible communication and interaction of as 
many people as possible. In other words, maximum participation = maximum communication = 
maximum interaction = maximum democracy. According to this formulation, there is tremendous 
opportunity for 'democratization' and getting closer to ideal/direct democracy in a sense to 
overcome the limitations of the democratic representation, with the effective participation and 
communication provided by the new media. Many thinkers and researchers have suggested that we 
are at the threshold of more effective and real democracy because of the great potential of the new 
media. According to the aforementioned approaches, which can be gathered under the label of "cyber 
democracy", humanity is at the dawn of a genuine democracy. 
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On the other hand, it is clear that a cautious and critical analysis of the new media's impact on 
democracy is needed as considering the role of new information and communication tools in the 
construction, dissemination and maintenance of neo-liberal hegemony that has rapidly eroded the 
democratic and social gains that humanity has accumulated so far. Indeed, by means of the new 
media, people have not only become overly individualized and atomized but also are trapped in 
communal islets (virtual or real) similar to the feudal era. The strange combination of individualism, 
heteronomy and communalism is threatening the future of democracy. As a matter of fact, democracy 
can be possible in a social life composed of free, autonomous and altruistic members. In other words, 
democracy is a network of selfless relationships of people beyond the narrow and blind/selfish 
personal or group interests. In short, democracy requires having universal-social goals in the 
direction of building a better and meaningful life, and the widest possible public unity with the 
consciousness and dedication necessary to achieve these goals. The new media; besides having the 
opposite potential, play a major role in leading to the temptation of people, collapse of public life and 
the disintegration of society and hence the development of the post-democracy process at the age of 
neo-liberalism when the most widespread and generalized problems of poverty, inequality and 
destruction of nature have emerged in history. 

Keywords: New Media, Neo-Liberalism, Cyber Democracy, Post-Democracy  
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YAZILI BASINDA İKNA ARACI OLARAK AVRUPA REFERANSI (VURGUSU) 

Ahmet TARCAN 
Özet Petty ve Cacciopo tarafından geliştirilen ayrıntılandırma olasılığı modeline göre iletişim sürecinde alıcılar ikna olmak için iki farklı tür veri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Birinci tür veriler sunumun içeriği ile doğrudan ilgisi bulunan veriler, ikinci tür veriler ise konunun içeriği ile doğrudan ilgisi bulunmayan verilerden oluşmaktadır. Model birinci gruptaki verileri dikkate alarak iletişim sürecini tamamlayan  alıcıları merkezi yolu izleyen alıcılar olarak nitelerken, konunun özüne ait olmayan 

ikincil verileri dikkate alarak konu hakkında yargısını oluşturan alıcıları da çevresel yolu izleyen alıcılar olarak niteler.  Genel olarak yazılı anlatımda, özelde ise yazılı basında ikna sürecinde kullanılan verilerden birisi de “Gelişmiş ülke”’yi referans olarak göstermektir. Daha özelde bu referans “gelişmiş ülkeler” topluluğunu simgeleyen “Avrupa” kavramı olmaktadır. Bu çalışmada ikna sürecinde sık sık kullanılan “Avrupa” vurgusunun merkezi bir veri mi yoksa çevresel bir veri mi olduğu tartışılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Yazılı Basın, İkna,  Avrupa, Ayrıntılandırma Olasılı Modeli 

THE EUROPE REFERENCE AS A TOOL OF PERSUASION IN WRITTEN MEDIA 

Abstract 

According to “Elaboration likelihood model” developed by Petty and Cacioppo in communication 
processus receivers follow two ways for to be persuaded. The model hold two distinct routes to 
persuasion. The first is known as “central route”, if receiver has ability and motivation, he/she 
scrutinize carefully arguments and message. The second processing is called “peripheral route”, if the 
receiver lacks the ability and motivation, he/she don’t care to arguments and message, instead 
individuals use secondary cues like source characteristics, music or picture to persuasion. 

Generally in written literature, also in newspaper the secondary arguments are often used. One of 
these cues is “developed country”. And “Europe” is the symbol of total name of these developed 
countries. This paper studies how this symbol is used in newspapers. 

Keywords: Written Media, Persuasion, Europe, Elaboration Likelihood model 
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME  

Müslüm KAYACI 
Ömer TAYLAN 

Özet Ülkemiz 16 Nisan 2017 referandumu ile resmi adı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olan, yeni bir hükümet sistemine geçiş yapmıştır. Hükümet sistemleri; parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi ve başkanlık sistemi olarak üçe ayrılmaktadır. 16 Nisan referandumundan önce ülkemiz parlamenter sistem ile yönetilmekte iken bu referandum ile yönetim sistemimiz değişmiş ve kuvvetlerin birbirinden sert bir şekilde ayrılığını öngören “başkanlık sistemi”ne geçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile parlamenter sistemin bir gereği olan iki başlı yürütme yapısı son bulmuş, başbakanlık teşkilatı kaldırılmış, bakanlıklar ve bakanlıkların teşkilat yapısı baştan aşağı değişikliğe uğramıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle beraber doğrudan halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı, temel kamu politikalarının uygulanması, kamu hizmetlerinin sunulması ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması gibi yürütmeyle ilgili konularda en temel aktör haline gelmektedir. Cumhurbaşkanlığının bu konumu, çok sayıda görev ve yetkiyi de bu makama yüklemektedir. Bütün bu görevleri yerine getirebilmesi ve yetkilerini etkin bir şekilde uygulayabilmesi için çok sayıda birim ve kişiden oluşan bir teşkilatın oluşturulması gerekmektedir. 
Bu düzenlemeler ise “cumhurbaşkanlığı kararnamesi” adı verilen ve yürütme ile ilgili düzenlemeleri 
yapan kararnameler ile yerine getirilecektir.  Bu çalışmada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kısaca açıklanacak, yürütme organı açısından cumhurbaşkanlığı kararnamesinin niteliği belirtilecek, cumhurbaşkanlığının ve bakanlıkların yeni teşkilat yapısı, cumhurbaşkanlığı kararnameleri ışığında ve idare teşkilatımıza getirdiği yenilikler 
çerçevesinde irdelenmeye çalışılacaktır.        
Anahtar Kelimeler: Yasama, Yürütme, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi 

A BRIEF EVALUATION ON THE PRESENDITIAL GOVERNMENT SYSTEM 

Abstract 

Republic of Turkey has switched its governmental system into a new one which is called as officially “Presidential Government System” with 16th april 2017 referendum. Government systems are 
categorized as Parliamentary system, Semi-presidental system and Presidential system. Republic of 
Turkey had been governed through Parliamentary system before 16th April referendum and this 
referendum has changed Turkey’s governmental system and “Presidential system” which provides 
strict check and balances has been adopted. 

The main feature of parliamentary system which has bicephalous execution structure ended, Office of 
Prime Minister abolished and ministeries and organization of ministeries changed from top to 
bottom with “Presidential Government System”. President who is elected directly through publicly 
has become the main figure for applying main public policies, exhibiting public services and 
satisfying social needs with converting into “Presidential Government System”. This position of 
presidency imposes so many duties and authority to the office. There is a need to form an 
organization which should have so many deparments and people to carry out these duties and use its 
authority effectively. These arrangements will be carried out by decrees which make regulations 
about execution and are called as “Presidential Decrees”. 
                                                           
 Arş. Gör., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 
muslumkayaci@gmail.com.  
 Arş. Gör. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 
otaylantr@gmail.com. 



 

103 

 

 
In this study, “Presidential Government System” will be explained briefly, the characteristics of “Presidential Decrees” in terms of executive branch will be specified, the new organizational 
structure of presidency and ministeries will be examined in the light of “Presidential Decrees” and 
novelties that are brought to administrative organizations. 

Keywords: Legislation, Execution, Presidential Government System, Presidential Decrees 
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FRANZ OPPENHEIMER’IN DEVLET KURAMI: TEORİK BİR TARTIŞMA 

Ömer TAYLAN 
Müslüm KAYACI 

Özet Bir siyasal örgütlenme tarzı olarak devlet, siyaset bilimi içerisinde merkezi bir konuma sahiptir. Düşünürler tarafından devletin kökenine ve doğasına dair çeşitli kuramsal açıklamalar öne sürülmüştür. Bu kuramsal açıklamalar, devletin nasıl oluştuğunu ve meşruluğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu düşünceden hareketle çalışma, Franz Oppenheimer’ın devlet kuramını tartışmayı amaçlamaktadır. O, toplum sözleşmesi teorisyenlerini eleştirmektedir. Çünkü ona göre devlet, bireysel iradenin bir ürünü değil, işgal, gasp, yağma ve boyun eğdirmenin bir sonucudur. O, devletin ortaya çıkışını iki şarta bağlamaktadır. Birincisi ortada bir servet olmalıdır. İkincisi bu servet gasp edilmelidir. Serveti gasp edenlerin sürekliliği sağlaması içinse bir baskı örgütüne ihtiyaçları vardır ki 
bu da devlettir. 

Anahtar Kelimeler: Devlet,  Franz Oppenheimer 

THE STATE THEORY OF FRANZ OPPENHEIMER: A THEORETICAL DISCUSSION 

Abstract 

As a form of political organization, the state has a central position within political science. Various 
theoretical explanations for the origin and nature of the state have been proposed by the thinkers. 
These theoretical explanations try to reveal how the state is formed and its legitimacy. Working from 
this point of view, it aims to discuss Franz Oppenheimer's theory of the state. He criticizes social 
contract theorists. Because for him, the state is not a product of the individual will, but the result of 
occupation, extortion, plunder and subjugation. He links the emergence of the state to two 
conditions. First, there must be a fortune.  Secondly, this wealth must be usurped. Those who usurp 
wealth are in need of a print organization to ensure continuity. This is the state. 

Keywords: State, Franz Oppenheimer 
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MUSTAFA KEMAL’İN VE NİHAL ATSIZ’IN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞLARI HAKKINDA 
KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 

Seyfettin ASLAN 
Özgür TEPE Mehmet Şevket ARIKAN 

Özet Osmanlı’da, son dönem modernleşme hareketleri ile birlikte, milliyetçi söylemlerden etkilenen gayrimüslim nüfusun, 'Millet Sistemi' anlayışına karşı çıkarak bağımsızlıklarını kazanmak istemeleri, Milliyetçilik akımının İmparatorluktaki yansımalarını ifade etmekteydi. Padişah-Saray bürokrasisi ile İttihat ve Terakki Fırkası arasında başlayan yönetsel boyuttaki ilişki Balkan Savaşlarıyla birlikte siyasal görünüm kazandı. İmparatorluğun kurucu unsuru olan Türkler arasında da milliyetçiliğin yayılması ile birlikte, Türk milliyetçiliği ve Türk kimliği etrafında, ulus inşa süreci başlamıştır. 
Cumhuriyet döneminde toplumsal, kültürel ve ekonomik alanlardaki devrimlerin öncüsü olan Mustafa Kemal, Türk milliyetçiliğini, askeri ve siyasi tecrübesine dayanarak, “Kemalist Milliyetçilik” olarak yeniden üretmiştir. Mustafa Kemal, Türk Milliyetçiliğini, Cumhuriyet’in kurucu ilkeleri ve çağdaş medeniyet ölçeğinde dile, tarihe, kültüre, ülküye ve siyasal bütünlüğe vurgu yaparak yeniden inşa etmiştir. Öte yandan, Cumhuriyet döneminde milliyetçi görüşleri ile tanınan Hüseyin Nihal Atsız, Turancılık olarak bilinen, Mustafa Kemal'in milliyetçilik anlayışından farklı bir milliyetçilik çizgisine yönelmiştir. Atsız’ın milliyetçilik anlayışı ırk temeline dayalıdır ve kendisi resmi Kemalist ideolojiye karşı duruşuyla da bilinmektedir.  Sonuç olarak, bu çalışmada, Türk milliyetçiliğinin Cumhuriyet dönemindeki iki farklı yorumunu dile 
getiren Mustafa Kemal’in ve Nihal Atsız'ın söylemleri, karşılaştırmalı analiz yöntemi ile irdelenmeye 
çalışılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Modernleşme, Milliyetçilik, Kemalizm, Turancılık. 

A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE NATIONALIST APPROACHES OF  
MUSTAFA KEMAL AND NIHAL ATSIZ 

Abstract 

Along with the modernization movements in the last period of Ottoman Empire, the non-Muslim 
population affected by the nationalist rhetoric expressed their desire to gain their independence by 
opposing the understanding of the 'Millet System', expressing the reflection of the Nationalism 
movement on the Empire. The administrative relationship between the Sultan-Palace bureaucracy 
and the Committee of Union and Progress won a political outlook with the Balkan Wars. With the 
spread of nationalism among the Turks, the founding elements of the empire, the nation building 
process has started around Turkish nationalism and Turkish identity. Mustafa Kemal, who was the 
founder of the revolutions in the social, cultural and economic spheres in the Republican period, re-
produced Turkish nationalism as "Kemalist Nationalism" based on his military and political 
experience. Mustafa Kemal has reconstructed Turkish Nationalism with the emphasis on language, 
history, culture, ideal and political integrity in the founding principles of the Republic and modern 
civilization scale. On the other hand, Hüseyin Nihal Atsız, who is known about his nationalist opinions 
in the Republican era, has turned to a different nationalism line from Mustafa Kemal's nationalism, which is known as Turanism. Nationalist appraoach of Atsız is based on race and he is also known for 
his stance against official Kemalist ideology. 
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 As a result, in this study, the discourses of Mustafa Kemal and Nihal Atsız, who were expressed two 
different interpretations of Turkish nationalism during the Republican period, will be tried to be 
examined through comparative analysis. 

Keywords: Turkey, Modernization, Nationalism, Kemalism, Turanism. 
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SOSYAL BİLİM PARADİGMASININ FEMİNİST METODOLOJİ İLE FLÖRTÜ 

  Yonca ALTINDAL 
Özet Sosyal bilim paradigmasıözelde sosyoloji disiplini 68 yeni toplumsal hareketlerin ve tam da bu süreçte belirginleşen post fordizmin toplumsal, ekonomik ve politik yapılanmalarından ciddi oranda etkilenmiş ve bu bağlamda şekillenmiştir. Modern sosyolojik paradigmanın post modern sosyolojik 

paradigmaya geçiş sürecinde sosyal teori, üzerindeki ceketi atarak, pozitivizmin öldürüldüğü yerine hermenuetik felsefenin egemen kılındığı nitel çalışmalara kendisini bırakmıştır. Bu farklılaşma ile 
çalışılan konulardan metodoloji farklılığına kadar bir dizi değişimi de beraberinde getirmiştir.  Kadın sorunlarının ve toplumsal cinsiyet sosyolojisinin bir alt disiplin olarak çalışılmaya başlanılması 
da feminist teori ve feminist metodolojinin görünür kılınmasına yol açmıştır. Çünkü feminist teoriye göre, temel olarak araştırmacının duruşu, kadınlara ilişkin bilginin elde edilmesinde ve diğer kadınları anlama çabasında önemlidir. Aynı duruş kadınları birincil veri kaynakları olarak pozitivizmin pasifize edilmiş bireyinden aktif bilen özne konumuna geçirilen kadına yönelik bir 
devinim göstermeyi de gerekli kılmıştır. Kadın çalışmaları, kadınların kendi deneyimlerinin “nesnel” olma kaygısı gütmeden deneyimlerine odaklanır ve feminist ilkeler uygulanır. Feminist araştırmacılar için kadınlar üzerine araştırma yapmak partiarkayı sorgulamanın ötesinde, kadınların yaşam dünyasına girmeyi hedefleyen kadınlararasılık ve bilinçli taraflılık ilkesinin önemli kılındığı 
yepyeni bir yelpazede kendisini bulur.  Bu çalışma feminist metodoloji kullanılarak yapılan çalışmaların sosyal bilimlerdeki katkılarına, feminist araştırmalardaki öznellik ve öznel deneyimlerin vurgusuna ilişkin farkındalık oluşturmayı edinmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle çalışmada öncelikle feminist metodoloji tartışmalarına yer 
verilecek, ardından Türkiye özelinde feminist metodoloji kullanılarak yapılan çalışmalar toplumsal cinsiyet eşitliği temelli perspektifle irdelenecektir.  
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilim Paradigması, Pozitivizm, Metodoloji, Feminist metodoloji, Bilinçli 
Taraflılık. 

FLIRTATION OF THE SOCIAL SCIENCE PARADIGM WITH FEMINIST METHODOLOGY 

Abstract 

The social science paradigm has been strongly influenced by the sociological discipline, in particular 
the social, economic and political structures of the new social movements and of the post-genesis, 
which became apparent in this process. In the transition period of the modern sociological paradigm 
to the postmodern sociological paradigm, social theory has abandoned its qualitative studies by 
discharging the jacket on it and making hermenuetic philosophy dominant instead of the death of 
positivism. This change in direction has ledto a number of changes from the subjects studied to the 
difference in methodology. 

The introduction of women's issues and sociology of gender as a sub-discipline has alsomade 
feminist theoryand feminist methodology visible. Because, according to feminist theory, 
theresearcher'sstance is important in the effort to acquire knowledge of women and to understand 
other women.The same posture also necessitated a movement towards the woman who was passed 
to the position of the active subject from the passivated individual of positivism as the primary data 
sources. Women's studies focus on women's experiences without fear of being objective on their own 
experiences, and feminist principles are applied. For feminist researchers, researching women does 
not only question the party, but also finds itself in a whole new spectrum, where the principle of 
interpersonalism and consciousbias is aimed at entering women's world of life. 
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This study aims to gain awareness about the contributions of the studies using the feminist 
methodology in the social sciences and the emphasis on subjectivity and subjective experiences in 
feminist research. Therefore, this study will be included in the first debate on feminist methodology, 
then study using feminist methodology in Turkey will be discussed in a special perspective based on 
gender equality. 

Keywords: Social Science Paradigm, Positivism, Methodology, Feminist Methodology, Consciousbias. 
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YEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMADA ÖZERKLİK MESELESİ Mehmet Burhanettin COŞKUN 

Özet İnsanların bağımsız şekilde yaşamalarının ve bu avantajlarının eşitlik, özgürlük ve demokrasi açısından sürekliliğinin sağlanmasında yerel yönetimlerin rolü oldukça önemlidir. Çalışmanın konusu yerel demokratik değerlerin yerel yönetimlerin etkinliğini artırmadaki önemi açısından yerel özerklik meselesi bağlamında incelenmesidir. Sosyolojik ve psikolojik araştırmaların çoğu sosyal ortamlarının zenginleşmesiyle doğru orantılı olarak insanların mekânsal ve ekonomik beklentilerinin yerel yönetimlerce yerine getirildiği gerçeğini vurgulamaktadır. Günümüzde yerel yönetimlerin bu fonksiyonlarının geliştirilmesinde etkinliğinin, verimliliğinin ve güçlü yapısal dönüşümlerinin 
anayasal, siyasi ve ekonomik imkânlarla sınırlandığını zorlanmadan görmek mümkündür. Yerel yönetimlerin bu fonksiyonları yerine getirmedeki becerisi öncelikle yerel demokratik ve özerk değerlerin geliştirilmesine olanak sağlanması ile meydana getirilir. Yakın çağ siyasi tartışmaları ekseninde yerel yönetimler ülkelerin sosyal, ekonomik siyasal ve kalıcı anlamda gerçekleşen kalkınmalarında çok önemli roller üstlenmiştir. Çalışmanın amacı yerel yönetimlerin demokratik ve özerk değerlere sahip olmasının yukarıda işaret edilen kalkınma alanlarına olan doğrudan etkisini ortaya koyarak güncel engelleri tartışmak ve çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmanın temel amacı güncel siyasi, ekonomik ve demokratik gelişmeler sonucunda artan iç ve dış politik kriz ortamlarının ortaya çıkardığı tartışma konularının gerektirdiği ekonomik, sosyal ve siyasi kalkınma konularında yerel yönetimlerin fonksiyon alanlarını belirlemek, demokratik ve özerk değerleri ortaya koymak ve özerklik şart ve sınırlarını tartışarak yerel yönetimler ve ülke açısından 
önemini incelemektir. Çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak yerel yönetimlerin etki alanında gerçekleşen yerel demokrasi, hizmet sunumu ve özerklik konularında oluşan yeni tartışma alanlarının önümüzdeki günlerde sağlayabileceği yeni potansiyel çözüm fırsatlarını ortaya koymak kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Gerek merkez yönetimin ve gerekse yerel yönetimde söz sahibi kişi ve kurulların samimi bir biçimde özerklik konularında kalıcı adımlar atması günümüzün öncelikli problem sahasını oluşturmuştur. Çalışmada yerel özerkliğin yerel demokrasi ile olan sıkı ilişkisi üzerine kurulan güçlü katılım, yasal karar alma yetkisinin bulunması ve yönetsel saydamlık konuları hakkında güncel sorunların geleceği 
ile ilgili çözüm önerileri sunulmuştur.  
Anahtar Sözcükler: Yerel Yönetimler, Katılım, Yerel Demokrasi, Özerklik 

THE ISSUE OF AUTONOMY IN RAISING THE EFFICIENCY OF LOCAL GOVERNMENTS 

Abstract 

The role of local governments is crucial in ensuring the independence of people and the continuity of 
these advantages in terms of equality, freedom and democracy. The issue of working is to examine 
local democratic values in the context of local autonomy in terms of the importance of enhancing the 
effectiveness of local governments. Most sociological and psychological research emphasizes the fact 
that the spatial and economic expectations of people are fulfilled in local governments in direct 
proportion to the enrichment of their social environment. Today it is possible to see without 
difficulty that the effectiveness of local governments in the development of these functions, their 
productivity and their strong structural transformations are limited to constitutional, political and 
economic opportunities. The ability of local governments to fulfill these functions is first brought to 
the fore by allowing for the development of local democratic and autonomous values. In the context 
of the recent political debates, local governments have played a very important role in the social, 
economic, political and permanent development of the countries. The aim of the work is to discuss  
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the current obstacles and present solutions to the problems by demonstrating the direct impact of 
local governments' democratic and autonomous values on the above mentioned development areas. 

The main objective of the research is to determine the functional areas of local governments in the 
economic, social and political development issues required by the debates arising from the emerging 
domestic and foreign political crisis environments as a result of current political, economic and 
democratic developments, to demonstrate democratic and autonomous values, acorrding to the 
importance of the country. Descriptive research method was used in the study. 

As a result, it has become an inevitable necessity to reveal new potential solutions for local 
governments' new areas of debate in local democracy, service delivery and autonomy in the coming 
days. Whether the central government and, if necessary, local governments have taken a lasting step 
in the sincere autonomy of the people and the committees has created the priority problem area of 
our day. In the study, a strong commitment to local autonomy, a strong commitment to local 
democracy, the provision of legal decision-making powers, and the proposal for a solution to the 
current problems of managerial transparency issues were presented. 

Keywords: Local Governments, Participation, Local Democracy, Autonomy. 
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YEREL YÖNETİMLERDE E-KATILIMCI BÜTÇELEME: BELO HORIZANTE ÖRNEĞİ Habip DEMİRHAN 

Özet 

1980’li yıllardan başlayarak gelişen Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımına paralel olarak kamu yönetim yapısında bütçeleme süreçlerinde de alternatif gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Son yıllarda gelişen cinsiyete duyarlı bütçeleme, yeşil bütçe, katılımcı bütçeleme vb. yaklaşımlar bunlardan bazılarıdır.  Katılımcı bütçeleme, vatandaşların, ihtiyaçların belirlenmesi ve tartışılması, kamu harcamaları ile ilgili projelerin belirlenmesi, tartışılması ve önceliklendirilmesi yoluyla bir kamu bütçesinin nasıl 
tahsis edilmesi gerektiğine karar vermelerini sağlayan bir süreçtir. Bu yaklaşım, yerel halkın, belirli bir kamu bütçesi için harcamalar ve öncelikler konusunda kararlar almada doğrudan yer almasını sağlayarak, yerel yönetim hizmet sunumunda şeffaflığı, hesap verebilirliği, anlayışı ve sosyal içermeyi artırmayı amaçlamaktadır. Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte vatandaşların bütçeleme süreçlerine katılımı giderek daha da kolaylaşabilmektedir.    Çalışmamızın amacı Brezilya’nın Belo Horizante şehrinde uygulanan e-katılımcı bütçeleme yaklaşımının irdelenmesi ve elde edilen bulguların Türkiye’deki belediyeler için uygulanabilirliğinin tartışılmasıdır.  
Anahtar Kelimeler: Yeni Kamu Yönetimi, Yönetişim,  e-katılımcı bütçeleme, e-demokrasi 

E-PARTICIPATORY BUDGETING IN LOCAL GOVERNMENTS: CASE STUDY OF BELO HORIZANTE 

Abstract 

Alternative approaches in the field of budgeting process developed in parallel with the New Public 
Management that has developed since 1980s. Gender sensitive budgeting, green budgeting and 
participatory budgeting etc. are some of these approaches that developed recently.  

Participatory budgeting is a process which empowers citizens to decide how a public budget should 
be allocated by identifying, discussing and prioritizing the needs and prospective public spending 
projects. It aims to increase transparency, accountability, understanding and social inclusion in local 
governments affairs by directly involving local people in making decisions on the spending and 
priorities for a defined public budget. The developments in the field of Information and 
Communication Technologies can make citizens’ participation to the budgeting process easier. 

The aim of our study is to examine the e-participatory budgeting approach in Brazil's Belo Horizante 
and to discuss the feasibility of the findings in Turkish municipalities. 

Keywords: New Public Management, Governance, e-participatory budgeting, e-democracy 
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E-SERVICE AND LOCAL GOVERNANCE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA 

Memet MEMETI 
Abstract 

Effective e-services delivery at the municipal level are an added value  for the citizens and for the 
decision makers in terms good governance practices due to the fact they increase efficiency, 
accountability, transparency, open avenues for non traditional participation of citizens in policy-
making in their communities. The new trends in information and communication technologies have 
been an enabler of enhanced, citizen focused services by governments around the world. Today, E-
services are perceived as a key ingredient for citizen access to information, enhanced democracy, 
improved information quality, and a increased efficiency. The paper presents the findings of a 
exploring the issues and bottlenecks from the perspective of the policy makers in the central level, 
local administrators and citizens in the Republic of Macedonia in introducing e-services. 
Municipalities have been assessed with the goal of understanding the key considerations related to 
their capacities, political will, horizontal and vertical interoperability,  and digital divide as crucial 
components for introducing comprehensive e-services in the municipalities in the Republic of 
Macedonia. 

Keywords: E-Service, Municipalities, E-Governance, Good Governance, İnteroperability, Digital Divide, 
Administrative Capacity 
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PAVING DEVELOPMENT PERSPECTIVES THROUGH HISTORICAL ROUTES OF COMMUNICATION 

Reis MULITA   
Abstract 

Historical routes of communication have played a great role in societal development. Along history 
they linked societies, exchanging experiences and goods while integrating cultures.   La Via Egnatia, is  
a survival reality supporting the idea presented. It bridged Europe through Apennine going further to 
Balkans and Constantinople to Euro Asia.     

On the trace of famous ancient road “La Via Egnatia” e new transnational road, Corridor Eight is 
scheduled in the European infrastructure networks.  

Can these new roads of communication enhance development perspectives on economy while linking 
societies in the new era of transnational societal interactions? What is the role of academia 
prompting policies of development perspectives along these institutional tools of cooperation?  

Through primary and secondary research sources I will support the idea presented, analyzing and 
quantifying empirical dates gathered for this purpose. Ideas of development perspectives will be 
presented also through my presentation for the benefits not only for contemporary societies.  

Keywords: Development, Communication Roads, Societies  
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CONTEMPORARY PLANNING POLITICS FOR CITIES CHANGE AND URBAN TRANSFORMATION 

Khaled TADMORI 
Abstract 

Cities are ever changing; they are ‘alive’, they respond to ever changing need. The most constant 
feature of cities is change. They represent a process of evolution by changing all the time but not 
always with a great evolutionary success. Cities change because life changes. Urban form adapts to 
changes in civilization reflecting their social structures. Urban transformation is often considered as 
a ‘modern’ feature of the city. We are inclined to regard current changes as something unusual 
particularly in scale and depth of their transformation.  

Transformation is a positive option in the face of changes in urban and regional structures. 
Transformation processes are essential to the city’s existence and comprise part of urbanism itself. 
The physical, architecture and urban planning dimensions, and social, economic and cultural 
dimensions, are always connected in a transversal way. 

Looking back in the Mediterranean basin there have been no less than three great urban 
transformations leading to a completely different form of the city. The first urban transformation in 
the middle of the 4th millennium BC saw the city as a new type of settlement. Two thousand years 
later the second metamorphosis shaped the ancient Greek city. Finally, the third urban revolution 
brought a city model based on medieval order that still existing today. All of these transformations 
weren’t ‘small changes’, they led to completely different city structures and, as a consequence, to new 
city forms. 

Since the first half of 19th century we have been experiencing the fourth urban transformation which 
can be considered as so far incomplete.  

Places change their importance and meaning within city structure. It is a kind of natural process 
where places are transformed in response to new needs. What is important in this evolution is the 
stage of decline or even degradation. Places become ‘useless’ loosing their utility and meaning, and 
probably as a consequence, their importance within the city structure. These places may be or even 
should be adapted to new needs and therefore create new elements of the city structure. 
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TÜRKİYE’DE YÖNETSEL BÖLGESELLEŞMENİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME İhsan EKEN 

Özet Üzerinde birçok tartışmanın yaşandığı bölge kavramına, yakın zamana kadar aşırı merkeziyetçi devletler başta olmak üzere hep çekince ile yaklaşıldığı bilinmektedir. Ancak, günümüzde, bölge yönetimi, içerisinde barındırdığı çekince ve olumsuzluklara rağmen; ekonomik, tarihsel, sosyal, yönetsel ve siyasal nedenlerden ötürü, birçok merkeziyetçi ülkede dahi uygulanan bir idare tarzı haline gelmiştir. Türkiye’de Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana, ülkenin sahip olduğu demografik ve coğrafi büyüklüğün de etkisiyle, güvenlik, ekonomik planlama ve yönetsel nedenlerle çeşitli bölge yönetim modelleri önerilmiştir. Birçoğu günümüz anlamıyla karşılık bulmasa da çeşitli yönetsel bölge uygulamalarına rastlamak mümkündür.  
Türkiye’de henüz dahi bölgeler arasında sosyal ve ekonomik dengesizlikler devam etmektedir. Ekonomik olarak yerel potansiyelin harekete geçirilmesi, yerelin yönetime aktif katılımı ve kamuoyu denetimi arzulanan düzeyde sağlanamamaktadır. Yönetsel kuruluşlar arasında rasyonel görev, yetki ve kaynak bölüşümü ile eşgüdüm ihtiyacı devam etmektedir. Kamusal hizmetlerin sunumu ve yatırımlar açısından mevcut idari bölümleme yetersiz kalabilmektedir. Bununla birlikte rasyonel yönetim biçimine ulaşma açısından reform arzusu ve sürecinin devam ettiği görülmektedir. Günümüzde artık “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” şeklinde yeni bir yönetim sistemine geçilmiştir. Yapılan yasal değişiklikler ile büyükşehir belediye sınırı genişletilmiş ve sayıları arttırılmıştır. Toplam dört düzey olmak üzere istatistikî bölgeler oluşturulmuş; düzey 2 olarak adlandırılan bölgelerde kalkınma ajansları kurulmuştur. Yeni ve kapsamlı bir anayasa oluşturulması düşüncesi güncelliğini korumaktadır. Bölgeselleşme politikaları olan AB ile üyelik süreci devam etmektedir. Küresel düzeyde yaşanan yerelleşme, özerklik, yerindenlik, demokratiklik ve yönetişim süreçleri dolaylı veya doğrudan Türkiye’de de karşılık bulmaktadır. Bölgeselleşme kavramıyla ilişkilendirilebilen bu gelişmeler, “yönetsel bölgeselleşme” konusunu Türkiye için tüm yönleriyle 
araştırılmaya değer bir konu kılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın konusu, günümüze kadar Türkiye’de uygulanan ve önerilen bölge 
modellerinin incelenmesi; bir ara yönetim kademesi olarak bölge yönetiminin Türk yönetim sistemine getireceği olumlu ve olumsuz sonuçları çerçevesinde uygulanabilirliğinin irdelenmesidir. Çalışma ile mevcut merkez-çevre ilişkisinden kaynaklı olarak ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda önerilerde bulunmak, bu alanda yapılacak diğer çalışmalara katkı sunmak amaçlanmaktadır. Çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır.  Sonuç itibariyle günümüze kadar farklı gayelerle uygulanan bölge idarelerinin, bu gün artık geçmiş deneyimlerin kazandırdığı birikim ile günümüz ihtiyaç ve taleplerine cevap olarak bir yönetim 
kademesi biçiminde yeniden ele alınması gereği üzerinde durulmaktadır. Çalışmada, bu hususta ortaya çıkabilecek çekince ve olumsuzlukların etraflıca değerlendirilip Türk İdare Sistemi açısından yönetsel bölgeselleşmenin gerekliliği ve uygulanabilirliği üzerine bir inceleme gerçekleştirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Bununla birlikte çalışma, kesin yargılara ulaşma iddiası taşımamaktadır. 
Anahtar Sözcükler: Türk İdare Sistemi, Yerelleşme, Bölge, Bölgeselleşme 

A STUDY ON APPLICABILITY OF ADMINISTRATIVE REGIONALIZATION IN TURKEY 

Abstract 

It is known that the concept of the region in which many of the debates are experienced has always 
been approached with hesitation, especially in the case of ultra-centralized states. However, in spite 
of the reservations and negativities it has today, economic, historical, social, administrative and 
political reasons, it has become an administrative style that is applied even in many centralist  
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countries. Since the establishment of the republic in Turkey, with the effect that demographic and 
geographic size of the country's own; because of security, economic planning and managerial 
resasons, a variety of regional management models have been suggested. Although many of them do 
not find meaning in our present sense, it is possible to come across various administrative region 
applications. 

Social and economic imbalances between regions still continues in Turkey. Economic mobilization of 
local potential, active involvement of local governments and public scrutiny are not achieved at the 
desired level. The need for coordination with the rational duties, powers and distribution of 
resources among administrative organizations is ongoing. The existing administrative division may 
be inadequate in terms of public services and investments. However, it seems that the desire for 
reform and the process continue in terms of reaching rational administration form. Nowadays, a new 
management system has been adopted as "Presidential Government System". With the legislative 
changes, the municipal border of the big city has been enlarged and the numbers have been 
increased. A total of four levels of statistical regions were created; development agencies were 
established in the areas called level 2. The idea of creation a new and comprehensive constitution 
keeps. The membership process with the EU, which is regionalization policies, continues. In the 
global level of decentralization, autonomy, subsidiarity, democratization and governance processes is 
met directly or indirectly in Turkey. These developments can be associated with the concept of 
regionalization, "administrative regionalization" worth investigating all aspects of the subject matter 
makes for Turkey. 

The subject of the work in this direction, up to the present examination of the proposed model and 
implemented in Turkey; is to examine the feasibility and applicability of the regional management's 
positive and negative conclusions to the Turkish management system as an intermediate 
management stage. It is aimed to make suggestions about the solution of the problems arising from 
the current center-environment relation and to contribute to other work to be done on this area. 
Descriptive research method was used in the study. 

As a result, it is emphasized that the regional administrations, which are implemented as diverse as 
the day-to-day, need to be re-evaluated in the form of a management stage in response to today's 
needs and demands with the accumulation of past experience. In the study, the concerns and 
negativities that may arise in this subject were evaluated extensively and an examination was made 
on the necessity and applicability of administrative regionalization in terms of Turkish 
Administration System and suggestions were made. However, the study does not claim to reach 
definite jurisdiction. 

Keywords: Turkish Administration System, Decentralization, Region, Regionalization. 
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YEREL YÖNETİMDEN YEREL YÖNETİŞİME GEÇİŞ SÜRECİNDE YENİDEN YAPILANDIRILAN TÜRK 

YÖNETİM SİSTEMİNİN KALKINMA POLİTİKALARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ  Yıldız ATMACA 
Özet Yeni Kamu İşletmeciliğine karşı onarıcı bir model olarak ortaya çıkan yönetişim, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini arttırmak ve bir sorumluluk olarak gördükleri yönetimi etkileşime açık bir platforma dönüştürmek için geliştirilmiş önemli bir yönetim modelidir. Yönetişim, geliştirdiği etkileşimci yapısı ile Türk yönetim yapısını yapısal ve işlevsel anlamda değiştirmiştir. Türkiye, yerel yönetimden yerel yönetişime geçmiştir.  Çalışmada, yerel yönetişime geçişle birlikte Türk yönetim yapısındaki yapısal ve işlevsel görünüm araştırılmıştır. Bu görünümlerin yerel kalkınma politikalarına katkısı olumlu veya olumsuz yönleriyle incelenmiştir. Yerel kalkınmanın katılımcı demokrasi ile sağlanacağını ileri süren yönetişimin 

uygulamadaki katılımcı araçları yerel kalkınma politikaları perspektifinde incelenmiştir. Çalışmada ikincil kaynaklardan faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda yerel yönetişimin uygulamadaki en önemli aracının kalkınma ajansları olduğu ancak yerel kalkınmaya hizmet etmediği anlaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Yerel Kalkınma, Yönetişim, Yönetim, Türkiye, Kalkınma Ajansları 

IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT POLICIES, EVALUATION OF THE RESTRUCTURED 
TURKISH ADMINISTRATIONAL SYSTEM FROM LOCAL GOVERNMENT TO LOCAL GOVERNANCE 

IN TRANSITION PROCESS 

Absract 

Governance, emerging as a restorative model against the new Public Administration, is an important 
management model developed to increase cooperation between public and private sector and non-
governmental organizations and to transform management into a clear platform for interaction. 
Governance has changed the structure of Turkish management structurally and functionally with the 
structure of interaction that it has developed. Turkey has passed fromthe local government to local 
governance. 

In the study, the structural and functional appearance of Turkish management structure was 
investigated with the transition to local governance. This view of their contribution to local 
development policies were examined with a positive or negative direction. The participatory tools for 
implementing governance, which promotes local development through participatory democracy, 
have been examined from the perspective of local development policies. It was benefited from 
secondary sources in the study. At the end of the study it was understood that the most important 
tool in implementing local governance was development agencies but did not serve local 
development. 

Keywords: Local Development, Governance, Administration, Turkey, Development Agencies  
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KALKINMA AJANSLARI VE UYGULANABİLİRLİĞİ: YEREL KALKINMA POLİTİKALARI VE 

AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME Yıldız ATMACA 

Özet Kalkınma Ajansları, 2006 yılında merkezi yönetimden bağımsız çok aktörlü bir idari teşkilat olarak kurulmuştur. Kuruluş amacındaki temel gerekçe ise yerel ve bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmektir. Bu çalışmada, kalkınma ajanslarının kuruluş amacına uygunluğu ve yerel kalkınmaya katkısı incelenmektedir. Bu inceleme, kalkınma ajanslarının işlevsel boyutunu ele alan resmi raporlardan yararlanılarak gerçekleşmiştir. İncelemede, ajansların Türkiye’deki yerel kalkınma politikaları olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda da ajansların kuruluş amacına uygunluk taşımadığı, yerel kalkınmayı gerçekleştirecek aktif katılımcılığı, çok aktörlülüğü ve bağımsız bir teşkilat yapısını taşımadığı anlaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Yerel Kalkınma, Türkiye, Kalkınma Ajansları 

DEVELOPMENT AGENCIES AND APPLICABILITY: AN ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF LOCAL 
DEVELOPMENT POLICIES AND PURPOSES 

Abstract 

The development agencies were established as a multi-actor administrative organization 
independent from the central government. The main reason for the establishment is to realize local 
and regional development. 

In this study, examines the suitability of development agencies for the purpose of establishment and 
contribution to local development. In review was made using official reports dealing with the 
functional dimension of development agencies. Result of the review development agencies’s local 
development policy in Turkey evaluated together with the positive and negative aspects. As a result 
of the study, it was understood that the agencies were not suitable for the purpose of establishment, 
active participation to realize local development, multi-actorship and independent organization 
structure. 

Keywords: Local Development, Development Agencies, Turkey  
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YEREL YÖNETİMLERE YÖNELİK SAYIŞTAY PERFORMANS DENETİMLERİNİN SONUÇLARI VE 

ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: BELEDİYELER ÖRNEĞİ 

Alper KILIÇASLAN Şenol ADIGÜZEL 
Özet Dünyada kamu yönetimlerinde son zamanlarda hissedilen değişim ve gelişim süreçlerinin ortaya çıkardığı sonuçlardan birisi de etkin bir kontrol ve denetim ihtiyacıdır. Merkezi otorite tarafından yapılan kamu harcamalarının ve toplanacak kamu gelirlerinin önceden belirlenmiş yasalara uygunluğunun denetlenmesi ve performansın kabul edilebilir bir biçimde ölçülmesi, kontrol ve denetim mekanizmalarının etkin çalışmasına bağlıdır. Türkiye’de genel yönetim kapsamı olarak adlandırılan kamu kurumlarından birisi de mahalli idarelerdir. Bir mahalli idare olan belediyeler önemli miktarda kamu kaynağı kullanmaktadır. Kamu kaynağını kullanmada temel kriter planlamadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yapılan en önemli reform kamu idarelerinde stratejik planlamaya ve performans programı uygulamasına geçilmesidir. Bu sayede idarelerin performansı ölçülebilecek ve sonuçları kamuoyunun takdirine bırakılacaktır. Türkiye’deki 

yüksek denetim kurumu olan Sayıştay’ın 2015 yılında büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı genel müdürlükler nezdinde yapmış olduğu 245 denetimden 123 adedi performans denetimleriyle ilgilidir. Çalışmamızda bu performans denetimi sonuçları bulgu düzeyinde incelenmiş ve Sayıştay’ın 2015 yılında belediyelerde tespit ettiği bulgular ile belediyelerdeki performans düzeyi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Sayıştay, Belediyeler, Performans Denetimi 

A SURVEY ON THE RESULTS AND EFFECTS OF THE PERFORMANCE AUDIT OF THE COURT OF 
ACCOUNTS FOR LOCAL ADMINISTRATIONS: THE CASE OF MUNICIPALITIES 

Abstract 

One of the consequences of the recent changes and development processes in public administration 
around the world is the need for effective control and auditing. Public expenditures made by the 
central authority and public revenues to be collected supervision of predetermined legal compliance 
and that performance is measured in an acceptable manner is depends on the effective functioning of 
control and supervision mechanisms. One of the public organizations called a general government in 
Turkey is local authorities. Municipal municipalities are using substantial amounts of public 
resources. The basic criteria for using public resources are planned. The most important reform 
made by the Public Financial Management and Control Law No. 5018 is the transition to strategic 
planning and performance program implementation in public administrations. In this way the 
performance of the administrations can be measured and the results will be left to the discretion of 
the public. Court of Accounts, which is the supreme audit institution in Turkey, in 2015, metropolitan 
municipalities, municipalities and affiliated general directorates constructed from 245 audits to 123 
audited performance audits. In our study, the results of this performance audit were examined at the 
level of evidence and The Court has tried to determine the level of performance in the municipalities 
by the findings of the Court of Cassation in 2015. 

Keywords: Court of accounts, municipalities, performance audit 
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INTERNATIONAL LEGAL HUMAN RIGHTS REGIMES AS AN EXAMPLE OF SUCCESSFUL 
INTERACTION BETWEEN INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS 

Senada ZATAGIC 
Abstract 

International law and international relations were long time two separate academic fields. Their 
development, although frequently depending of same factors, was often seen strictly separated in a 
measure that they are known as disciplines estranged from each other. But the reality is that these 
two disciplines are more interrelated, intertwined and there is a continuous interchange between 
them. 

Luckily, this had changed and since nineties there had been even talked about potential joint 
discipline. Two disciplines operate with same concepts and each had accepted other’s contribution. 
The most important contribution of international relations discipline to international law is in 
providing theoretical framework international law is missing. That is why international relations 
theories are of a high importance for international law discipline. 

Institutionalists or regime theory is the international relations theory which tries to bring together 
idealism and realism, without necessarily confronting them. Using idealism’s legacy combined with 
modified realist’s insights, idealists developed concepts with which regimes can be explained. This 
way they managed to unlock a specific nature of international regimes. There are many definitions 
and different characteristics of regimes, as well as the areas in which they emerge and exist. One 
especially important area is international human rights law. International legal human rights regimes 
are very important for human rights protection and vital for peace, progress, and prosperity. This 
type of regimes proved effective in achieving the goals of individuals’ human rights protection. Thus, 
these regimes are not ideal and certain obstacles make its functioning more difficult. Treaty 
ratification and compliance with regime’s norms and regulations or court’s decisions is most 
common one. Hence, taking European Human Rights regime as an example we claim this type of 
regimes to be the most successful area of interaction between international law and international 
relations. 

Keywords: International Legal Human Rights Regimes, International Law, International Relations, 
Interaction, Institutionalism  

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI HUKUK ARASINDAKI BAŞARILI ETKİLEŞİMIN 
ÖRNEĞİ OLARAK ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI REJİMLERİ 

Özet Uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler uzun bir süre iki ayrı akademik alan olarak faaliyet gösteriyorlardı. Bu iki alanın gelişmesi çoğu zaman aynı unsurlara bağlı olmasına rağmen aralarında o kadar keskin ayrılım vardı ki birbirinden yabancılaşmış disiplinler olarak tanınmışlardır. Ama bu iki disiplinin daha çok birbiri ile ilişkili, iç içe geçmiş ve aralarında sürekli bir değiş tokuş sürecinin olduğu bir gerçektir.  Ddoksanlı yıllardan itibaren bu durum değişmiş hata potansiyel ortak bir disiplinin oluşturulması hakkında konuşulmuştur. Her iki disiplin ortak kavramları kullandığı gibi her biri ötekininin katkılarını kabul etmekteydi. Uluslararası ilişkiler disiplinin uluslararası hukuğa en önemli katkısı onda bulunmayan teorik çerçeve sağlaması hususudur. Bu nedenle uluslararası ilişkiler teorilerinin uluslararası hukuk disiplini için önemi çok büyüktür. Kurumsalcılık, zorunlu olarak karşı karşıya getirmeden, idealizm ve realizmi bir araya getirmeye çalışan bir teoridir. Kurumsalcılar, değiştirilmiş realizmin içgörüleri ve idealizmin mirasını birlikte  
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 kullanarak rejimleri anlatabilecek kavramları geliştirmişler. Böylece uluslararası rejimlerin özel yapısını açıklayabilmişlerdir.  Rejimlerin birçok tanım ve özelliklerin yanında da ortaya çıkan ve yer alan alanlar da bulunmaktadır. Bunlardan çok önemli olanı uluslararası insan hakları hukukudur.   Uluslararası insan hakları rejimleri, insan haklarının korunması için büyük öneme sahip olmasının yanında barış, ilerleme ve refah için hayati anlam taşımaktadır. Bu tür rejimlerin, bireylerin insan haklarını korunmasındaki hedeflere ulaşmalarında etkili oldukları görülmüştür. Nitekim bu 
rejimlerin mükemmel olmamakla birlikte bir takım engellerin faaliyetlerini zorlaştirmaktadır. En çok görülen anlaşmaların onaylanma ve rejimlerin hükümlerine veya mahkeme kararalarına uyum sağlaması ile ilgili olanıdır. Yine Avrupa İnsan Hakları rejimini örnek alarak bu rejimlerin uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler arasındaki etkileşimin en başarılısının olduğunu iddia etmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Uluslararası İnsan Hakları Rejimleri, Uluslararası Hukuk, Uluslararası İlişkiler, 
Etkileşim, Kurumsalcılık 
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AVRUPA’DA AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NE OLASI ETKİLERİ Ekrem Yaşar AKÇAY 

Özet Kökenlerini Fransız İhtilali sonrasına kadar götürebileceğimiz aşırı sağ partiler, günümüze kadar geçen sürede değişik biçimlerde karşımıza çıkmıştır. 2000’li yılların başından itibaren Avrupa’da yeniden hareketlenmeye başlayan aşırı sağ partiler, oy oranlarını ciddi boyutlarda artırmış hatta bazı ülkelerde tek başlarına iktidar bile olmuşlardır. Irkçılık, milliyetçilik, göçmen karşıtlığı gibi politikalarla güçlerini gün geçtikçe artırmayı başaran aşırı sağ partiler, Avrupa’da yeni bir sürecin başlamasına zemin hazırlamaya başlamıştır. Avrupa’da pek çok ülkede aşırı sağ partilerin iktidar ya da iktidar ortağı olmaları söz konusu bu ülkelerde Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gereksiz ve zararlı olduğunu söylemlerini ortaya çıkarmıştır. Avrupa Birliği’nden ayrılma söylemlerinin başladığı bu yeni dönemde aşırı sağ partilerin güçlenmesi nedeniyle Avrupa Birliği’nin dağılacağına dair tartışmalar da sıklıkla gündeme gelmeye başlamıştır. Bu anlamda bu çalışma Avrupa’da aşırı sağ partilerin gelişimi ve güçlenmesi ele alınarak bu partilerin varlığının Avrupa Birliği’ne olası etkileri 
incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Aşırı Sağ Partiler, Avrupa, Avrupa Birliği, Yeni Bir Süreç, Milliyetçilik 

THE RISE OF EXTREME-RIGHT IN EUROPE AND THE POSSIBLE EFFECTS OF THE 
EUROPEAN UNION 

Abstract 

The extreme right-wing parties, whose origins can be traced back to the end of the French 
Revolution, have emerged in various forms until the current day. Extreme right-wing parties, which 
have started to revive in Europe since the beginning of the 2000s, have increased their voting rates 
seriously and even in some countries they have even been in power alone. The extreme right-wing 
parties, which have been able to increase their strength day by day with policies such as racism, 
nationalism, immigrant opposition, have begun to lay the ground work for the beginning of a new 
process in Europe. In many countries in Europe, extreme right-wing parties have become rulers or 
ruling partners, saying that the full membership to the European Union in these countries is 
unnecessary and harmful. Discussions about the fall of the European Union have also come to the 
fore in this new period due to the extreme right-wing parties have become stronger, when the 
discourses of separation from the European Union have begun. In this sense, this study will examine 
the development and strengthening of extreme right-wing parties in Europe and examine the 
possible effects of the existence of these parties in the European Union. 

Keywords: Extreme-Right Parties, Europe, EuropeanUnion, A New Period, Nationalism 
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CULTURAL DIPLOMACY AND BRITISH COUNCIL Emrah AYDEMİR 

Abstract 

Cultural diplomacy is a phenomenon which has a deeply-rooted history in international relations. 
Cultural diplomacy is being implemented by many countries with various aspects. Global cultural and 
educational connections, of which potential significance is growing, play a more critical role in 
international relations as the challenges in the world increase. Analyzing the influence of cultural 
diplomacy on individuals through focus group interviews reveals important data for future studies. 
The aim of this study is to understand the consistency between cultural diplomacy activities 
conducted by British Council and their actual statements, and to assess its impact on university 
students. 

Keywords:  British Council, Cultural Diplomacy, Public Diplomacy 

KÜLTÜREL DİPLOMASİ VE BRITISH COUNCIL 

Özet Kültürel diplomasi, uluslararası ilişkilerde bir olgu olarak çok eskidir. Çeşitli yönleriyle kültürel diplomasi birçok ülke tarafından uygulanmaktadır. Potansiyel önemi büyüyen küresel kültürel ve eğitimsel bağlantılar, dünyada yaşanan zorluklar arttıkça uluslararası ilişkilerde daha fazla kritik rol oynamaktadır. Kültürel diplomasinin bireyler üzerindeki etkisini odak grup görüşmesi ile analiz etmek ileriye yönelik önemli veriler ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı; odak grup görüşmesi 
kullanılarak British Council tarafından yürütülen kültürel diplomasi faaliyetlerinin gerçekte varolan 
söylemler ile uyumunu anlamak ve üniversite öğrencileri üzerindeki etkisini değerlendirmektir. 
Anahtar Kelimeler: British Council, Kültürel Diplomasi, Kamu Diplomasisi 
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RUSLARIN ORTADOĞU POLİTİKASINDA SURİYE’NİN YERİ 

Özkan GÖKCAN 
Özet Tarih boyunca Rusların Ortadoğu coğrafyasında en fazla ilgilendiği toprakların başında Suriye’nin geldiğini söylemek mümkündür. Çarlık döneminden beri süre gelen bu ilginin çeşitli kültürel, siyasal, askeri ve ekonomik nedenleri bulunmaktadır. Dönemsel olarak değişiklik ve çeşitlilik göstermiş olan 

bu nedenler, Suriye’yi Ruslar için Ortadoğu’daki vazgeçilmez bir aktör haline getirmiştir. Sovyetler Birliği döneminde sağlam bir müttefiklik inşa eden iki ülke, Rusya Federasyonu’nun kurulmasının ardından ilişkilerini siyasi ve askeri anlamda daha ileri bir boyuta taşımıştır. Bu çalışmada Rusların çarlık döneminden bugüne Suriye ile nasıl bir ilişki kurduğu analiz edilmekte ve bu ilişkiye yön veren faktörler ele alınmaktadır. Böyle bir analizin Suriye’de iç savaşın başlamasının ardından Rusya’nın izlediği politikayı anlamlandırmak adına önemli ipuçları barındırdığını söylemek mümkündür.  
Anahtar Kelimeler: Akdeniz, Askeri Üsler, Suriye İç Savaşı, Ekonomik İşbirliği 

SYRIA'S PLACE IN THE RUSSIAN MIDDLE EAST POLICY 

Abstract 

It is possible to say that Syria is at the forefront of the territories where the Russians are most 
interested in the geography of the Middle East in history. There are various cultural, political, 
military and economic reasons for this interest that has existed since the tsarist period. These 
reasons, which have periodically changed and diversified, have made Syria an indispensable actor in 
the Middle East for the Russians. After the establishment of the Russian Federation, the two 
countries, which built a solid ally during the Soviet Union, moved their relations to a more advanced 
level in terms of political and military terms. In this study, it is analyzed what kind of relationship the 
Russians have had with Syria since the tsarist period and the factors leading to this relationship are 
discussed. It is possible to say that such an analysis has important clues to make sense of Russia's 
policy after the Civil War began in Syria. 

Keywords: The Mediterranean Sea, Military Bases, The Syrian Civil War, Economic Cooperation. 
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YÖNETİM TARZI ALGISI İLE İZLENİM YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ 
Öznur BOZKURT 

Özet İzlenim yönetimi, bireylerin diğer insanlar üzerinde kendileri hakkında fikir oluşturma veya başka bir ifade ile izlenim oluşturma sürecidir. İnsanlar çeşitli yollarla ve çeşitli amaçlar ile karşı tarafın kendisi hakkındaki düşüncelerini etkilemeye çalışır. Bu çalışmada izlenim yönetimi; niteliklerini tanıtarak kendini sevdirmeye çalışma, kendine acındırmaya çalışma, kendini örnek bir personel gibigöstermeye çalışma, kendi önemini zorla farkettirmeye çalışma ve işine sahip çıkmaya çalışma şeklinde beş alt boyutta incelenmiştir. İzlenim yönetiminin bu beş boyutunun yönetim tarzına göre değişiklik göstereceği varsayımı ile bu çalışmada izlenim yönetimi ve yönetim tarzı algısı birbiri ile ilişkili olarak değerlendirilmiştir. Yönetim tarzları; demokratik, otoriter ve tam serbesti tanıyan olmak üzere üç başlık altında değelendirilmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Araştırma yapılan kamu kurumundan tam sayım yöntemi ile örneklem belirlenmiş ve birincil veriler toplanmıştır. Yönetim tarzı algısını ölçmek için Terzi ve Kurt tarafından 2005 yılında geliştirilen ölçek kullanılırken, izlenim yönetimini ölçmek için Basım, Tatar ve Şahin tarafından 2006’ da geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılan ölçek kullanılmıştır. Örgütlerde varolan yöneticilerin yönetim fonksyonunu yerine getiriken kullandıkları yönetme tarzları yönetilen kişilerin davranışlarını ve tutumlarını etkilemektedir. Katılımcı ve demokratik örgütlerde çalışanların yönetime fikir beyan etme noktasında daha serbest olmaları onların yönetimi etkilemek için kullandıkları teknikleri etkileyebildiği gibi otoriter yönetimlerin olduğu işletmelerdede farklı izlenim oluşturma yöntemleri tercih edilir. Astlar yönetimin tarzına göre kullandıkları izlenim yönetimini değiştirebilirler. Bu çalışmada kamu kurumlarında çalışmakta olan kişilerin yönetim tarzı algılarını ve izlenim yönetimlerinde kullandıkları yöntemleri belirlemek ve bu ikisi arasındaki ilişkileri belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bu açıdan yönetici ile çalışanlar arasındaki etkileşimde etkili olacak bir faktörün derinlemesine incelenmesi ve örgüt içi ilişkilerdeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Yönetim Tarzı, İzlenim Yönetimi, Kamu Kurumu 

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MANAGEMENT STYLE AND IMPRESSION 

MANAGEMENTPERCEPTION: A PUBLIC CORPORATE SAMPLE 

Abstract 

Impression management is the process by which people create an impression of themselveson other 
people.People try to influence their thoughts about the other side in various ways and for various 
purposes. Impression management in this study; studying to love oneself by introducing their 
qualities, studying self-aggrandizement, trying to show oneself as an exemplary staff, trying to make 
a difference by forcing their own importance and studying to take on a job. Impression management 
and management style perception are considered to be related to each other in this study with the 
assumption that these five dimensions will vary according to the management style of view 
management. Management styles; democratic, authoritarian and fully liberal. Questionnaire 
technique and data were collected from the quantitative research methods in the study. The sample 
was determined by means of a complete counting method from the public institution and the primary 
data were collected. While the scale developed in 2005 by Terzi and Kurt was used to measure the perception of the management style, the scale used for validity and reliability studies by Basım, Tatar and Şahin in 2006 was used to measure the impression management. 

The manner in which organizations manage existing management functions in place of the 
management function affects the behaviors and attitudes of those who are governed. Employees in  
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participatory and democratic organizations are more liberal at the point of declaring governance, 
they can influence the techniques they use to influence management, and different forms of 
impression are preferred in businesses where authoritarian governments are. The subordinates can 
change the management of their impression according to the style of the management. In this study, 
it was aimed to determine the methods used by public sector employees in their management style 
perceptions and their impression management and to determine the relationship between the two. 
In this respect, it is aimed to investigate in depth a factor that will be effective in the interaction 
between the manager and the employees and to determine the effect in the intra-organizational 
relations. 

Keywords: Management Style, Impression Management, Public Institution 
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SAĞLIK YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME 

YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ İzzet AYDEMİR Afsun Ezel ESATOĞLU 
Özet Bu çalışmada lisans programında okuyan öğrencilerin öğrenme eğilimleri ortaya konulmuştur. Bu bakımdan öğrencilerin sınıf düzeyi, cinsiyet ve akademik başarı düzeylerinin tercih edilen öğrenme yaklaşımları türüne göre değişip değişmediği analiz edilmiştir. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak Ekinci (2008) tarafında geliştirilen likert tipi “Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (Student t testi) ile tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA testi) kullanılmıştır. Çalışmada, o g rencilerin ag ırlıklı olarak derinlemesine o g renme yaklaşımını benimsedikleri tespit edilmiştir (x̄: 61,20). Çalışma bulguları 

arasında kadınların ve ilk sınıf düzeylerinin öğrenme yaklaşımları puan ortalamasının daha yüksek olduğu saptanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Akademik Başarı Düzeyi, Derinlemesine Öğrenme Yaklaşımı, Öğrenme 
Yaklaşımları 

DETERMINATION OF LEARNING APPROACHES OF UNDERGRADUATE PROGRAM STUDENTS IN 
HEALTH MANAGEMENT  

Abstract 

In this study, the learning tendencies of the students in the undergraduate program have been 
revealed.  In this respect, it was analyzed whether the class level, gender and academic achievement 
levels of the students changed according to their preference of learning approaches or not. "Learning 
Approach Scale" is a Likert type, developed by Ekinci (2008), was used as the data collection method 
in the study. For the analysis of the obtained data, the t-test, also called Student’s T test and One Way 
ANOVA test was used. As a result of study it was determined that in-depth learning approach 
predominantly adopted by students (x̄: 61,20). Among the study findings, it was found that the 
average scores of the learning approaches of the women and the first grade levels were higher than 
others.  

Keywords: Academic Achievement Level, In-depth Learning Approach, Learning Approaches 
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EĞİTİM VE POLİTİKA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BİR SİSTEM ELEŞTİRİSİ Zakir ELÇİÇEK 

Özet Dünyada eğitime ihtiyaç duyan tek varlık insandır. İnsan dışındaki tüm varlıklar yaratılıştan gelen özelliklerle programlanmış gibi görevlerini yerine getirirler. Bu nedenle eğitimin insanlık için göz ardı edilemez bir önemi vardır. İlk insandan günümüze kadar insanoğlu çeşitli yollarla bir eğitim süreci içerisinde yer almıştır. Eğitimin temel amacı insanın sahip olduğu iyi yönleri geliştirip kötü yönleri frenlemek olması gerekirken zaman içinde topluluklar oluşturan insanlar eğitimi farklı amaç 
ve hedefler doğrultusunda sistematize etmiş ve kullanmışlardır. Bunun üzerine birçok filozof, eğitimci ve bilim adamı bu konuda görüşler beyan ederek eleştirilerini paylaşmışlardır.  Bu araştırmanın amacı, eğitimin şekillenmesinde ülke politikalarının ne derece etkili olduğu ve olması gerektiğine yönelik ülkemiz okul ve eğitim sistemi özelinde bir değerlendirme yapmaktır. Bu kapsamda okul yapısı ve eğitimin içeriği ve şekli konusunda özellikle Freire ve Illıc gibi eleştirmenler tarafından yapılan eleştiriler dikkate alınarak mevcut eğitim sistemimizin bu eleştirilere nasıl ve ne düzeyde muhatap olduğunu değerlendirmektir. Bunun sonucunda ortaya çıkan tablo üzerinden bazı öneriler sunulmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Eğitim Politikası, Ivan Illich, Paulo Freire, Okul Eleştirisi 

AN EVALUATION ON EDUCATION AND POLICY RELATIONS: A SYSTEM CRITIQUE 

Abstract 

Human being is the only specy in the world that needs training. All non-human beings perform their 
tasks as if they were programmed with features from creation. For this reason, education is very 
important for humanity. From the first human being to the now, human beings took part in a training 
process in various ways. While the basic aim of the training is to develop the good things that people 
have and to curb the bad aspects, the people who form communities over time have systematized 
and used education for different purposes and goals. Many philosophers, educators and scientists 
have shared their criticisms on this subject.  

The purpose of this research is to determine the what extent the policies of the country are and 
should be by making a special assessment of the school and the education of our country. In this context, considering the criticisms made by critics such as Freire and Illıc on the structure of school 
and the content and shape of education, it is to evaluate how our current education system is related 
to these criticisms. As a result, some suggestions are presented on this frame. 

Keywords: Education Policy, Ivan Illich, Paulo Freire, Critics of Schooling 
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DAVRANIŞLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR 

ARAŞTIRMA: DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ Kadir GÖKOĞLAN 
Özet Gelişmekte ve değişmekte olan ekonomik olaylar, bilgi kullanıcılarının güvenilir, anlaşılabilir ve doğrulanabilir bilgi ihtiyacı arttırmaktadır. Bu ihtiyacın isteğe uygun olarak sağlanmasındaki en önemli faktörlerden biri de etik kavramıdır. Meslek mensuplarının etik ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmesi, istenilen kalitede bilgiler sunulmasına yardımcı olacaktır.   Bu çalışma, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda Muhasebe eğitimi almakta olan 200 öğrenciye yönelik hazırlanan örnek olaylara (senaryo) öğrenciler tarafından verilen cevaplar doğrultusunda etik davranışları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca meslek etiği dersi alan ikinci sınıf öğrenciler ile meslek etiği dersi almamış olan birinci sınıf öğrencilerin etik davranışları arasındaki farklılıkların belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin haksız kazanç sağlayacak etik dışı davranışları benimsemediği fakat mezuniyet durumu veya iş olanaklarının varlığı durumunda etik dışı davranışlara yönelme durumları söz konusudur. Ayrıca yakalanma riski faktörü devreye girdiğinde öğrencilerin etik dışı davranışlara yönelimin azaldığı belirlenmiştir. Meslek etiği dersi alan öğrencilerin, dersi almamış öğrencilere göre etik dışı davranışlarının daha düşük oranlarda olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Etiği, Etik Davranışlar, Muhasebe Eğitimi 

A STUDY ON DETERMINING ETHICAL BEHAVIOR OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS:                     
THE CASE OF DIYARBAKIR VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES 

Abstract 

Developing and changing economic events increase the need for information users to have reliable, 
understandable and verifiable information. One of the most important factors in achieving this need 
is the concept of ethics. The activities of professional members in line with ethical principles will help 
to provide information on the desired qualifications. 

In this study, a number of case studies (scenarios) prepared for the students of Dicle University Diyarbakır Social Sciences Vocational School who took 200 accounting education and in accordance 
with the answers given, the students will be evaluated in terms of ethical behavior. In addition, it was 
aimed to determine the differences between the ethics behaviors of the first grade students who did 
not take the profession ethics course and the second grade students who take the profession ethics 
course. As a result of the study, students are not adhering to unethical behaviors that would provide 
unfair benefits, but there are situations in which they are exposed to unethical behaviors in the 
presence of graduation or job opportunities. Furthermore, when the risk of catching up was 
introduced, the students' tendency towards unethical behaviors decreased. It was determined that 
the students who took the course of vocational ethics had lower rates of unethical behaviors than 
those who did not. 

Keywords:  Accounting Ethics, Ethical Behavior, Accounting Education 
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OKULLARDA ÖRGÜTSEL SÖYLENTİ VE DEDİKODUNUN YÖNETİLMESİ 

Bünyamin HAN 

Özet Bu araştırmanın amacı, okullarda örgütsel söylenti ve dedikodunun etkili bir şekilde yönetilebilmesi 
için strateji ve teknikleri belirlemektir. Örgütsel söylenti; bir olayın olduğuna yönelik örgüt çalışanları arasında dolaşan informal konuşmalar olarak tanımlanabilir. Örgütsel dedikodu ise ortamda hazır olmayan insanlar hakkındaki informal değerlendirici konuşmalar olarak tanımlanabilir. Okullarda öğretmenler arasında dolaşan örgütsel söylenti ve dedikoduların örgütsel işlevlerinin incelenmesi ve buna bağlı olarak zararlı yönlerinin azaltılıp, yararlı yönlerinin örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanması büyük bir önem arz etmektedir. Bu bakımdan bu araştırma okul ortamında karşılaşılan örgütsel söylenti ve dedikoduların nasıl yönetileceğine ilişkin teknik ve stratejileri belirlemeyi 
hedeflemektedir.  Araştırma, gönüllü 33 öğretmene yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde nitel araştırmalarda sıkça tercih edilen amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme kullanılmıştır. Araştırmada araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu temel olarak 4 soru ve bazı açıklayıcı sonda sorularından oluşmaktadır. Görüşme formunda söylentiye ilişkin 1) Sizce okullardaki söylentilerin zararlı yönleri nasıl azaltılabilir? 2) Sizce okullardaki söylentilerin olumlu yönleri örgüt lehine nasıl kullanılabilir? şeklinde iki açık uçlu soru sorulmuştur. Ayrıca söylentinin olumsuz ve olumlu etkilerine örnekler verilerek sonda sorular ile görüşmeler detaylandırılmıştır. Görüşme formunda dedikoduya ilişkin 1) Sizce okullardaki dedikoduların zararlı yönleri nasıl azaltılabilir?, 2) Sizce okullarda dedikoduların olumlu yönleri örgüt lehine nasıl kullanılabilir? şeklinde iki açık uçlu sorulmuştur. Bununla birlikte dedikoduların okullardaki olumsuz ve olumlu etkilerine örnekler verilerek sonda sorular ile görüşmeler detaylandırılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi tekniği kullanılarak veriler incelenmiş ve kodlanmıştır. Daha sonra elde edilen kodlar tablo haline getirilerek görselleştirilmiştir ve ortaya çıkan kavramlar, temalar ve ilişkiler yorumlanarak çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen sonuçlar tartışılmış ve çeşitli öneriler geliştirilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Örgütsel söylenti, örgütsel dedikodu, informal iletişim 

MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL RUMOR AND GOSSIP 

Abstract 
The purpose of this research is to determine strategies and techniques for effective management of 
organizational rumor and gossip in schools. Organizational rumor; can be defined as informal 
conversations circulating among the employees of the organization towards an event. Organizational 
gossip can be described as informal evaluative speech about people who are not ready. It has of great 
importance to examine the organizational rumor and the gossip circulating among the teachers in the 
schools, to reduce the harmful aspects of them, and to manage the beneficial aspects of them for 
organizational purposes. From this point of view, this research aims to determine the techniques and 
strategies for managing organizational rumor and gossip in the school environment. 

The research was carried out by applying semi-structured interview form to 33 volunteer teachers. 
Maximum diversity sampling -from purpose group sampling methods, which are frequently 
preferred in the qualitative researches, was used in the research. The semi-structured interview form 
prepared by the researcher was used in the research. The interview form mainly consists of 4 
questions and some explanatory questions. 1) How can the harmful aspects of the rumors in the 
school be reduced? 2) How can the positive aspects of the rumors in your school be used in favor of 
the organization? In addition, examples of the negative and positive effects of the rumor were  
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detailed and the interviews with the questions were detailed. 3) How can the negative aspects of the 
gossip in your school be reduced? 4) How can the positive aspects of gossip in the schools be used in 
favor of the organization? However, examples of negative and positive effects of the gossip in the 
schools were given and the interviews with the questions were detailed. In the analysis of the 
research data, the data were analyzed and coded using the content analysis technique. Afterwards, 
the codes are visualized by tables and various conclusions are reached by interpreting the concepts, 
themes and relations that arise. 

The results obtained at the end of the study were discussed and various suggestions were developed. 

Keywords: Organizational Rumor, Organizational Gossip, Informal Communication 
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OECD ÜLKELERİ İÇİN SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME: PANEL VERİ ANALİZİ Cahit AYDEMİR 

Seniha BAYLAN 
Özet Sağlık harcamaları beşeri sermaye stoğunda önemli bir yer tutmaktadır. Normal bir tüketim harcamasından daha fazla olan sağlık harcamaları; uzun dönemli bir yatırım olan beşeri sermaye yatırımı için sağlıklı ve kaliteli bir nüfusu beraberinde getirmekte ve bu durum sosyo-ekonomik açıdan kalkınmayı da tetiklemektedir. Bu çalışmada, 1976-2017 dönemindeki yıllık veriler ile OECD ülkeleri için sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki panel veri analizi ile incelenmiştir. Analiz için hangi tür testlerin tercih edileceğinin belirlenmesi aşamasında öncelikle, birimler arası korelasyon test edilmesi gerektiğinden peseran (2004) CD testi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda birimler arası korelasyon olduğu anlaşıldığından dolayı Peseran Cips durağanlık testi kullanılmıştır. Hem Sabitli hem de sabitli ve trendli Cips test sonuçları; GDP için düzey değerinde, health serisi her iki durum için birinci farkı alınmış hali ile durağandır. Parametre homojenliğini sınamak için kullanılan Swamy S testi sonucuna göre, parametrelerin homojen olmadığı ve birimden birime değiştiği kabul edilmiştir(prob  chi2=0.0000). Sonuçlar panellerin heterojen ve farklı düzeylerde durağan olduğunu gösterdiğinden dolayı eşbütünleşme testi yapılmayıp, Dumitrescu&Hurlin heterojen panel nedensellik testi yapılmıştır. Test sonucuna göre GDP değişkeninden health değişkenine doğru nedensellik olmadığı, health değişkeninden GDP değişkenine doğru bir nedensellik olduğu, diğer bir deyişle değişkenler arasında tek yönlü bir 

nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür.  
Anahtar Kelimeler: OECD, Sağlık Harcamaları, Ekonomik Büyüme 

HEALTH EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH FOR OECD COUNTRIES:                                        
PANEL DATA ANALYSIS 

Abstract 

Health expenditures have an important place in the stock of human capital. Health expenditures that 
are more than a normal consumption expenditure; for human capital investment which is a long-
term investment, it brings a healthy and high quality population and this triggers socio-economic 
development. In this study, the annual data in the period of 1976-2017 and the relationship between 
health expenditures and economic growth for OECD countries were examined by panel data analysis. 
In order to determine the type of tests to be preferred for analysis, peseran (2004) CD test has been 
used since the correlation between units should be tested. As a result of the analysis, it was 
understood that there was a correlation between the units. Both fixed and fixed and trendy Chips test 
results; at the level of GDP, the health series is stable with the first difference for both cases. 
According to the Swamy S test results used to test the homogeneity of the parameters, it was 
assumed that the parameters were not homogeneous and changed from unit to unit (prob > chi2 = 
0.0000). As the results showed that the panels were heterogeneous and at different levels, the 
cointegration test was not performed and the heterogeneous panel causality test of 
Dumitrescu&Hurlin was performed. According to the results of the test, it is seen that there is no 
causality from GDP variable to health variable, there is a causality from health variable to GDP 
variable, in other words, there is a one-way causality relationship between variables. 

Keywords: OECD, Health Expenditures, Economic Growth. 
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AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMLERİNİN (GRS) 

KARŞILAŞTIRILMASI 
Cuma ÇAKMAK 

Mehmet Emin KURT 
Özet 

Çalışmanın Problemi: Hasta güvenliği konuları sağlık sistemlerinin önemli konuları arasında bulunmaktadır. Hasta güvenliğinin tesis edilmesi, tıbbi hataların takip edilmesi ve önlenmesinde 
Güvenlik Raporlama Sistemleri’nin (GRS) katkısı oldukça fazladır. GRS, sağlık tesislerinin ve profesyonellerinin tıbbi süreçlerde karşılaştıkları hataları bildirebilecekleri, ulusal anlamda yaygın olarak gerçekleşen hatalar ve bunların iyileştirilmesine yönelik önlemler hakkında bilgi edinebilecekleri bir platformdur (Sağlık Bakanlığı, 2016).  GRS’nin ülkeler arasında karşılaştırılması ulusal sistemlerde iyileştirmeyi beraberinde getirebilir. Çalışmanın Amacı:Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği ülkelerinin ve Türkiye’nin Güvenlik Raporlama Sistemlerinin karşılaştırılmasıdır.Metot: Araştırma literatür taraması şeklinde yapılmıştır. Ayrıca ülkelerin GRS 
sistemleri ve GRS’ye ilişkin raporları incelenmiştir. Araştırmaya 21 Avrupa Birliği Ülkesi ve Türkiye olmak üzere 22 ülke dâhil edilmiştir. Bulgular: Türkiye, sağlık çalışanlarının bildirimde bulunmasının gönüllü olduğu bir sisteme sahiptir. AB ülkeleri arasında 14 ülkenin GRS sistemi gönüllülük esasına dayalıdır. AB ülkeleri arasında 13 ülkenin GRS üzerinden sağlık kuruluşunun bildirim yapması zorunlu değilken 3 ülkenin zorunlu, 3 ülkenin gönüllü 2 ülkenin ise bildirim yapması zorunludur. Türkiye’de sağlık kuruluşunun bildirim yapması gönüllülük esasına dayalıdır. 
Türkiye’de hasta ve hasta yakınları tarafından ya da vatandaşlar tarafından bildirim yapılabilmektedir. AB ülkeleri arasında; 14 ülkenin GRS sistemi hastalar tarafından bildirim yapılmasına izin verirken, 7 ülkenin hasta tarafından bildirim yapması gönüllük esaslıdır. AB ülkeleri arasında hasta yakını bildirimine bakıldığında, 16 ülkenin hasta yakını bildirimine izin verilmezken 5 ülkenin hasta yakını bildirimi yapabilmesi gönüllülük esaslıdır. Kamu tarafından bildirim yapılabilme özelliğine bakıldığında 17 ülkenin kamu tarafından bildirim yapılmasına izin verilmezken 4 ülkenin bildirimi gönüllülük esaslıdır. Son olarak hata bildirimlerinin hukuksal bağlayıcılıklarına bakılmıştır. Genel anlamda gönüllülük esasına sahip sistemlerin hukuksal bağlayıcılıkları yoktur. Türkiye GRS sistemi gönüllülük esaslı olduğundan sağlık çalışanları için hukuksal bağlayıcılığı yoktur. 21 AB ülkesi arasında, 7 ülke sisteminin hukuksal bağlayıcılığı yoktur. 10 ülkenin kısmen hukuksal bağlayıcılığı vardır. Almanya hakkında bilgi yoktur. 3 ülkenin hukuksal bağlayıcılığı vardır. Sonuç: Güvenlik raporlama sistemleri zorunluluk ve gönüllülük esaslarına göre ayrılmaktadır. Gönüllülük esaslı 
GRS’ye sahip ülkelerde sağlık çalışanları rahat bir şekilde bildirim yapabilmektedir. Sistemlerin sağlık çalışanı, hasta, hasta yakını tarafından bildirim yapmalarına izin vermesi önemlidir fakat verilerin güvenilirliği ve karşılaştırmaların yapılabilmesi açısından bunların ayrı kategoriler altında toplanması gerekir. Ayrıca anomizasyonu sağlamak adına sağlık çalışanlarının kişisel bilgilerinin saklı tutulması gerekir.  Sistemlerin hukuksal bağlayıcılıklarının olduğu ülkelerde sağlık çalışanları 
bildirim yapmaktan çekinebilir. Sonuç olarak, GRS’lerin tıbbi hataların izlenmesinde ve bu konuda önlemlerin alınmasında önemli rolü bulunmaktadır. Önemli olan sistemin rasyonel bir şekilde planlanması ve kurgulanmasıdır. 
Anahtar Kelimeler: Güvenlik Raporlama Sistemi, Avrupa Birliği Ülkeleri, Türkiye 

COMPARISON OF EUROPEAN UNION COUNTRIES AND TURKEY'S SAFETY REPORTING SYSTEM 
(SRS) 

Abstract 

Background: Patient safety issues are among the important topics of health systems. The 
contribution of Safety Reporting Systems (SRS) to the establishment of patient safety, the monitoring  
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and prevention of medical errors is very important. The SRS is a platform for healthcare facilities and 
professionals to learn about the common mistakes in national terms and the measures to be taken to 
improve them in order to report any errors they encounter in medical procedures (Ministry of 
Health, 2016). Comparison of GRS among countries may bring improvements in national systems. 
Aim: The aim of this study was to compare the countries of the European Union and Turkey's Safety 
Reporting System. Method: The research was done in the form of literature review. In addition, 
countries' reports on SRS systems and SRS have been examined. 21 European Union countries and 
Turkey have been included to the research. A total of 22 countries were evaluated within the scope of 
the study. Results: Turkey's safety reporting system is voluntary. Healthcare professionals are free 
to make notifications. Among the EU countries, the GRS system of 14 countries is based on 
volunteerism. It is obligatory for health institution of 13 countries in the European Union countries to 
make a notification. Within the EU countries, It is compulsory for 3 countries to be notified and 3 of 
them are voluntary. Making notification of the health institutions in Turkey is on a voluntary basis. 
Notification by patients and their relatives, or by the citizens in Turkey can be made. Among the EU 
countries; While the SRS system of 14 countries allows notification by patients, it is voluntary for the 
7 countries to report by the patient. When we look at the report made by the patient's relatives 
between EU countries, for 16 countries, It is not possible for the patient’s relatives to make 
notification on the safety reporting system. However, reporting in 5 countries is voluntary. Given the 
ability to be notified by the public, the notification of the 4 countries is voluntary when 17 countries 
are not allowed to be notified by the public. Finally, the legal bindings of error reports are examined. 
Generally speaking, systems that are voluntary are not legally binding. Turkey for health 
professionals is voluntary based SRS system is not legally binding. Between the 21 EU countries, the 
7 countries system is not legally binding. There are partial jurisdictions in 10 countries. There is no 
information about Germany. 3 countries have legal binding. Conclusion: Safety reporting systems 
are separated by mandatory and voluntary basis. In countries with voluntary GRS, healthcare 
professionals are able to report comfortably. It is important that the systems allow health workers, 
patients and relatives to make notifications, but they need to be collected under separate categories 
in order to be able to compare the reliability of the data. In addition, personal information of health 
workers should be kept in order to provide anomization. In countries where there are legally binding 
systems, healthcare workers may be denied reporting. As a result, SRS plays an important role in 
monitoring medical errors and taking measures in this regard. The important thing is that thesystem 
is planned and constructed in a rational way. 

Keywords: Safety Reporting System, European Union countries, Turkey. 
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TÜRKİYE’DE İSTATİSTİKÎ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASINA GÖRE SAĞLIK HARCAMALARI VE 

ÇEVRESEL KİRLİLİK GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Melike ATAY POLAT 

Suzan ERGÜN 
Özet 

Sanayi devriminden bu yana ekonomik faaliyetlere ve fosil enerji tüketimine bağlı olarak artan çevresel kirliliklerin bireylerin sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen önemli bir unsur olduğu ortaya çıkmıştır. Çevresel kirliliklerden kaynaklanan sağlık sorunları ise beraberinde sağlık harcamalarında hızlı bir artışı getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, Düzey 2 istatistikî bölge birimlerinde sağlık harcamaları ile çevresel kirlilik göstergeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Karşılaştırmalı analizler, 2010-2016 yılı verileri kullanılarak yapılmıştır.   Çalışma, Düzey 2 istatistikî bölge birimlerinde sağlık harcamaları ve çevre ilişkisini farklı göstergeler açısından karşılaştırmalı olarak ele alan tek çalışma olması bakımından önemli olabilir. Çalışma beş 
bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra yer alan ikinci bölümde, sağlık ve çevre ilişkisini ortaya koymak amacıyla literatüre yer verilecektir. Üçüncü bölümde, Düzey 2 istatistiki bölge birimlerinde sağlık harcamaları karşılaştırılmıştır. Dördüncü bölümde, Düzey 2 istatistiki bölge birimlerinde çevresel kirlilik göstergeleri incelenmiştir. Son bölüm, sonuç kısmına ayrılmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Düzey 2 İstatistiki Bölge Birimleri, Sağlık Harcamaları, Çevresel Kirlilik 
Göstergeleri 

COMPARISON OF HEALTH EXPENDITURES AND INDICATORS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION 
INDEX BY CLASSIFICATION OF STATISTICAL REGION UNITS IN TURKEY 

Abstract 

Since the industrial revolution, increasing environmental pollution due to economic activity and 
fossil energy consumption has emerged that come out to be an important factor affecting the health 
of individuals in the negative. Health problems caused by environmental pollution have brought a 
rapid increase in health expenditures. The aim of this study is to show comparatively whether there 
is a relationship between health expenditures and environmental pollition indicators in the Level-2 
statistical regional units. Comparative analyzes were made using year 2010-2016 data. 

It may be important to be the only study that viewing comparatively health expenditures and 
environmental relations in the Level-2 statistical regional units in terms of different indicators. The 
study consists of five parts. In the second section after the introduction, a literature will be made in 
order to reveal the relationship between health and environment. In the third chapter, health 
expenditures are compared in the Level- 2 statistical regional units. In the fourth chapter, indicators 
of environmental pollution are examined in the Level- 2 statistical regional units. The last section is 
divided into the result section. 

Keywords: Level- 2 Statistics Regional Units, Health Expenditures, Indicators of Environmental 
Pollution. 
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ İŞ KAZALARINDAN VE MESLEK HASTALIKLARINDAN                      

KORUNMA YÖNTEMLERİ 
Mümtaz KORKUTAN Mehmet GELDİ  

Özet Sağlık çalışanlarının işe bağlı olarak maruz kaldıkları iş kazaları ve meslek hastalıkları son yıllarda hızla artmaktadır. Sağlık kurumlarında çalışanlara yönelik, birinci basamak sağlık hizmetleri 
kapsamında hastane ortamına ve üretim sürecine yönelik hizmetler, hastanelerin sağlık ve güvenlik komiteleri tarafından verilmektedir. Bu hizmetlerin başında sağlığın geliştirilmesi gelmekte olup, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi de öncelikli sağlık hizmetleri kapsamına girmektedir. Sağlık hizmetleri, sağlık işletmelerinde sağlık ekipleri, yardımcı sağlık personelleri ve destek personeller tarafından verilmektedir. Profesyonel sağlık ekipleri klasik olarak; hekim, hemşire, ebe, 
diyetisyen, biyolog, anestezi, röntgen ve eczacı gibi meslek üyelerinden oluşmaktadır.  Topluma sağlık hizmetlerini sunmayı amaç edinmiş sağlık profesyonelleri verdikleri hizmetin özelliğinden kaynaklanan nedenlerden ötürü, birçok iş kazası ve meslek hastalıklarına maruz kalmaktadırlar. Sağlık kurumları, diğer kurumlara binaen iş kazaları ve meslek hastalıkları noktasında çok daha risklidir. Ulusal mevzuatımızda da geçen sağlık hizmetleri ikamesi mümkün olmayan hizmet grubunda yer alması ve riskli olmasından kaynaklı, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı birçok korunma yöntemleri belirlenmiştir. Yaptığımız bu çalışma ile genel anlamada iş kazaları ve meslek hastalıklarını ele almak, dar anlamda ise sağlık sektöründeki iş kazaları ve meslek hastalıklarını ele almak ve bu risklere karşı alınabilecek önlem ve yöntemleri tartışmak amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Sağlık Hizmetleri, İş Kazası, Meslek Hastalığı 

METHODS OF PROTECTION OF WORK INJURIES AND PROFESSIONAL DISEASES IN THE 
HEALTH SECTOR 

Abstract 

Occupational accidents and occupational diseases that health workers have been exposed to in 
business have been increasing rapidly in recent years. The services for the hospital environment and 
the production process within the scope of primary health care services are provided by the health 
and safety committees of the hospitals. One of these services is health improvement and prevention 
of occupational accidents and occupational diseases falls within the scope of priority health services. 
Health services are provided by health teams, auxiliary health personnel and support personnel in 
health care facilities. Professional health teams as a classic; physician, nurse, midwife, dietitian, 
biologist, anesthesia, x-rays and pharmacists. 

Health professionals who aim to provide health services to the community are exposed to many 
occupational accidents and diseases due to the characteristics of the services they provide. Health 
institutions are much more risky in terms of occupational accidents and occupational diseases. In our 
national legislation, many protection methods against occupational accidents and occupational 
diseases have been identified due to their being in the service group that cannot be replaced by 
health services and being risky. The aim of this study is to address occupational accidents and 
occupational diseases in general understanding, to deal with occupational accidents and occupational 
diseases in the health sector and to discuss precautions and methods that can be taken against these 
risks. 

Keywords: Health, Health Services, Work Accident, Occupational Disease. 
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GÜNCEL SORUNLARA SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDEN BAKIŞ AÇISI: EKOLOJİK YAKLAŞIM Özgür ALTINDAĞ 

Ahmet EGE 
Özet Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği (IASSW) ve Uluslararası Sosyal Hizmet Derneği’nin (IFSW) 2014 yılında üzerinde uzlaştığı sosyal hizmet tanımı şu şekildedir; “Sosyal hizmet, uygulamaya da-yalı bir mesleği ve toplumsal değişimi ve gelişmeyi, sosyal uyumu ve insanların güçlendirilmesini ve 

öz-gürleşmesini destekleyen akademik bir disiplindir. Sosyal adalet prensipleri, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal hizmetin temelidir. Sosyal hizmet, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve yerel bilgi teorileri ile desteklenen sosyal hizmet, insanları ve yapıları birbirleri ile ilişkilendirerek yaşam zorlukları ile başetme ve refahlarını artırma için çalışır” (IFSW, 2014).   Sosyal 
hizmetin insan ve çevresine yönelik sahip olduğu bilgi, beceri ve değer temeli açısından ekolojik yaklaşımın önemli bir yeri vardır. Ekolojik yaklaşım en temelde bütüncül bir bakış açısı sunmaktadır. Bireylerin ihtiyaçları ya da sorunları ele alındığında, ekolojik yaklaşım sorunların çözümü ya da ihtiyaçların karşılanması yoluyla bireylerin güçlenmeleri için mikro düzeyden makro düzeye kadar çok boyutlu bir ele alış imkanı vermektedir.  Başta çocuk refahı bağlantılı sorunlar olmak üzere sosyal bilimlerin gündemini oluşturan pek çok 
sorunun genellikle tek bir çözüm yolu bulunmamaktadır. Örneğin 2013-2018 yılları arasında 5 yıllık bir taramada tez başlıklarına bakıldığında “yaşlı/lık” kavramı 479 sefer, “ergen/lik” kavramı 770 
sefer, “çocuk” kavramı 3909 sefer kullanılmıştır.   Örneğin ülke gündeminde önemli bir yer işgal eden çocuk ihmali ve istismarı konusunun çözümünde çocuğun en yakın çevresi olan aile, öğretmen, arkadaş, akraba gibi sistemlerinden başlamak üzere, kurumsal sistemler, ülkenin kültürel özellikleri, 
üretilen politikalar, kültürel değerlen, ahlak kuralları, ekonomik yapı vb. sistemler ekolojik yaklaşımın bakış açısına dahildir.  Sorunları çok boyutlu görebilmek, bireylerin sorunlarının kaynağı yalnızca bireyin kendisinde değil onun çevresel etkileşimleriyle birlikte değerlendirebilmek ve kalıcı çözümler için soruna ilişkin geniş bir bakış açısı geliştirebilmek için ekolojik yaklaşımın güncel sorunların çözümünde sunabileceği katkı oldukça önemlidir.  
Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, Ekolojik Yaklaşım, İnsan 

THE SOCIAL WORK PERSPECTIVE APPROACH TO ACTUAL PROBLEMS:                                       
ECOLOGICAL APPROACH 

Abstract 

The definition of social work agreed upon by the International Association of Social Work Schools 
(IASSW) and the International Social Service Association (IFSW) in 2014 is as follows; "Social work is 
a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and 
development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social 
justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work.  
Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, 
social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing. The 
above definition may be amplified at national and/or regional levels."(IFSW, 2014). The ecological 
approach has an important place in terms of knowledge, skills and value-based social work have for 
people and their environment. The ecological approach offers a most holistic view. When individual 
needs or problems are addressed, the ecological approach offers a multidimensional approach from 
the micro-level to the macro level for the empowerment of the individual through solving problems 
or meeting needs. 
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There are usually no single solution to many problems that constitute the agenda of the social 
sciences, especially problems related to child welfare. For example, when looking at the thesis titles 
in a 5-year scan between 2013-2018, the concept of "elder/elderly" was used 479 times, the concept 
of "adolescence/puberty" 770 times, the concept of "child" 3909 times. For example, institutional 
systems, cultural characteristics of the country, politics of production, cultural values, ethical rules, 
economic structure, etc., to start from the system of family, teacher, friend, relatives etc. which is the 
closest environment of the child in the solution of child neglect and abuse which occupies an 
important place in the agenda of the country. . systems are also considered from the point of view of 
the ecological approach. 

The contribution that the ecological approach can offer in solving current problems is very important 
in order to be able to see the problems in a multidimensional way, to be able to evaluate the source of 
the problems of the individual not only with the individual himself, but also with his environmental 
interactions and to develop a broad perspective on the problem for permanent solutions. 

Keywords: Social Work, Ecological Approach, Human 
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