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SUNUŞ / FOREWORD 

III. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA ’19), 10-12 Ekim 2019 
tarihlerinde, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin düzenleyiciliği ile ev 
sahipliği ile, Diyarbakır’da, Türkiye’nin birçok üniversitesinden akademisyenlerle çeşitli 
kurumlardan araştırmacıların ve uzmanların katılımları ile gerçekleştirilmiştir.   

Sempozyum’a, 47 ayrı üniversiteden 8 farklı ülkeden yaklaşık 150 bildiri ile başvurulmuş, 
bunların 138’e yakını Bilimsel değerlendirme sürecinde kabul edilerek bilimsel programa 
alınmış, bu bildiriler, iki günü kapsayan toplam 35 oturumda sunulmuştur. 12 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.  

Prof. Dr. Nihat AYDENİZ, 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Bşk. Dicle Üniversitesi İİBF. Dekanı 

 

The International Symposium on Economics, Politics and Administration (ISEPA '19) was held in 
Diyarbakir, on October 10-12, 2019, 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 150 papers were 
submitted to the symposium and approximately 138 of them were accepted in the scientific 
evaluation process and was taken in the scientific programme. These works were presented in 
35 sessions covering two days. 

On Saturday, October 12, 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.  

Nihat AYDENİZ, Prof.  

Symposium Chair  

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

III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU 

ISEPA ‘19 

 “Ekonomi ve Siyaseti Yeniden Düşünmek: Yeni Sorunlara Güncel Çözüm Önerileri” 

 10-12 Ekim 2019, DİYARBAKIR 
 

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve 
Yönetim Sempozyumu kapsamında ilkini, 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde, Diyarbakır’da ve 
‘Sosyal Bilimlerde Güncel Konular’ teması ile ikincisini de yine Diyarbakır’da, 10-13 Ekim 2018 
tarihlerinde “Yerel Kalkınma Perspektifinde Diyarbakır” teması ile düzenlemiş olduğumuz 
sempozyum serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.  

Sempozyumumuzun üçüncüsünün, yine Diyarbakır’da, 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde ‘Ekonomi 
ve Siyaseti Yeniden Düşünmek: Yeni Sorunlara Güncel Çözüm Önerileri’ teması ile 
düzenleneceğini duyurmaktan ve bu konularda çalışan bilim insanlarını kadîm şehrimiz 
Diyarbakır’a tekrar davet etmekten onur ve mutluluk duyarız.   

 
DÜZENLEME KURULU 

 

CALL FOR PAPERS 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION 

 ISEPA ‘19 

“Rethinking the Economy and Politics: Current Solutions for New Problems” 

10-12 OCTOBER 2019, DIYARBAKIR 

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences as the first in the scope of 
International Economics, Politics and Management Symposium, 12-14 October 2017, Diyarbakir 
and ‘Current Issues in Social Sciences’ theme with the second in Diyarbakir, 10-13 October 2018 
We continue our symposium series organized with the theme “Diyarbakır in Local Development 
Perspective”. 

The third of the symposium will be held in Diyarbakır on October 10-12, 2019 with the theme of 
“Rethinking the Economy and Politics: Current Solutions for New Problems”. We will be 
honored and happy to invite scientists working on these issues to our city of Diyarbakir 
again. 

ORGANIZING COMMITTEE 
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DÜZENLEME KURULU/ ORGANISING COMMITTEE 

Prof. Dr. Talip GÜL, Sempozyum Onursal Başkanı, Dicle Üniversitesi Rektörü/ Rector, 
University of Dicle & Vice Dean, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır, 
TURKEY 

Prof. Dr. Nihat AYDENİZ, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı, Dicle Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı/ Dean, University of Dicle, Faculty of Economic 
and Administrative Sciences, Diyarbakır, TURKEY 

Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, Dicle 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı/ Vice-Dean, University of 
Dicle, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır, TURKEY 

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

Doç . Dr. Bahar BURTAN DOĞAN, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümü/ Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Department of Economics, Diyarbakır / TURKEY 

Doç . Dr. Pelin KARATAY GÖGÜL, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümü/ Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Department of Economics, Diyarbakır / TURKEY 

Dr. Öğr. Üye. Mehmet SONGUR, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümü/ Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Department of Economics, Diyarbakır / TURKEY 

Dr. Özgür ALTINDAĞ, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal 
Hizmet Bölümü/ Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Social Work Dep., / TURKEY 

Dr. Osman GEYİK, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü/ 
Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Public Finance Dep., 
Diyarbakır / TURKEY 

Dr. Nurettin MENTEŞ, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Dicle 
University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır / TURKEY 

Dr. Demet YAMAN SONGUR, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümü/ Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Department of Economics, Diyarbakır / TURKEY 

Dr. Ferat KAYA, Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu/ Dicle University, 
School of Foreign Languages, Diyarbakır / TURKEY 
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Dr. Hasan MARAL, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri/ General Secretary of 
Development Agency of Karacadağ, Diyarbakır, TURKEY 

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

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

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

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

Arş. Gör. Lütfü SİZER, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Dicle 
University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır / TURKEY 
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BİLİM KURULU /  SCIENTIFIC BOARD 

Prof. Dr. Abdullah ÇELİK, Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Harran 
University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Şanlıurfa/ TURKEY 

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

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

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

Prof. Dr. Abdeslam BADRE, Mohammed V Üniversitesi, Rabat, FAS/ University of Mohammed 
V., Rabat, MOROCCO 

Prof. Dr. Abuzer PINAR,  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi/ Ankara University, 
Faculty of Political Sciences, Ankara, TURKEY 

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

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

Prof. Dr. Ali CEYLAN,  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Dicle University, Faculty of Medicine, 
Diyarbakır, TURKEY 

Prof. Dr. Arpad HORNYAK, Pecs Üniversitesi, Beşeri Bilimler Fakültesi/ Pecs University, Faculty 

of Humanities, Hungary 

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

Prof. Dr. Bayram COŞKUN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi/ Muğla-Sıtkı Koçman University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Muğla, 
TURKEY 

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

Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Harran 
University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Şanlıurfa/TURKEY 

Prof. Dr. Ferit İZCİ, Van 100. Yıl Üniversitesi,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Van 100. Yıl 
Univversity,  Faculty of Economic and Administrative Sciences, Van, TURKEY. 

Prof. Francesco PASTORE, Campanya Universitesi, Ekonomi Bölümü/ Campania University, 
Department of Economics, ITALY 

Prof. Dr. Halil İbrahim SUGÖZÜ,  Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ 
Şırnak University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Şırnak, TURKEY 

Prof. Dr. Khaled TADMORI, Lübnan Üniversitesi/ Lebanese University, LEBANON 
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Prof. Dr. Khaliq AHMAD, Uluslararası İslam Üniversitesi/ International Islamic University 
of Malaysia, MALAYSIA 

Prof. Dr. Hamza ATEŞ,  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi/  Istanbul 
Medeniyet University, Faculty of Political Sciences, İstanbul, TURKEY 

Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi/ Hasan Kalyoncu University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Gaziantep, TURKEY 

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

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ 
Hacettepe University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ankara, TURKEY 

Prof. Dr. Mehmet ASUTAY, Durham Üniversitesi İşletme Fakültesi/ Durham University, 
Business School, Durham/ UK 

Prof. Dr. Mehmet DEMİRBAĞ,  Essex Üniversitesi İşletme Fakültesi, İNGİLTERE/ Deputy 
Dean, Durham University Business School, Essex, UK 

Prof. Dr. Mehmet İVRENDİ, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ 
Pamukkale University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Denizli, TURKEY 

Prof. Dr. Nazif SHAHRANI,  Indiana University, Bloomington, ABD./ Indiana University, 
Bloomington/ USA 

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

Prof. Dr. Ramazan ŞENGÜL, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Kocaeli 
University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Izmit, TURKEY 

Prof. Dr. Reis MULITA, Universiteti Marin Barleti, Institute of Collabration for Integration and 

Development, / ALBANIA 

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

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi/ 
Istanbul Medeniyet University, Faculty of Political Sciences, İstanbul, TURKEY 

Prof. Dr. Selim KILIÇ,  Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ 
Niğde Ömer Halisdemir University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Nigde/TURKEY 

Prof. Dr. Sıdıka KAYA,  Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/  Hacettepe 
University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ankara, TURKEY 

Prof. Dr. Sufian Farid SHUAIB, Uluslararası İslâm Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kuala 
Lumpur, MALEZYA/ International Islamic University of Malaysia, Faculty of Law, Kuala Lumpur, 
MALAYSIA 

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE,  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı/ Senior 
Advicer for Presidency of Republic of Turkey, Ankara, TURKEY 
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Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN,  Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ 
Hacettepe University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ankara, TURKEY 

Prof. Dr. Yakup BULUT, Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/  
Mustafa Kemal University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Antakya, TURKEY 

Prof. Dr. Yusuf BARAN,  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü/ Rector, Institute of 
Technology, Izmir, TURKEY 

Prof. Dr. Yusuf ÇELİK, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/  Hacettepe 
University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ankara, TURKEY 

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi/ 
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Political Sciences, Ankara, TURKEY 

Prof. Dr. Zamir Ahmed AWAN,  Direktör Yardımcısı, Çin Araştırmaları Merkezi, Ulusal Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler ve İnsan Bilimleri Fakültesi, İslâmabad, PAKİSTAN/ 
Deputy Director, Chinese Studies Center, School of Social Sciences and Humanities, National University of 
Science and Technology, Islamabad, PAKISTAN 

Assoc. Prof. Alabana Metaj-STOJANOVA, South East European Üniversitesi, Hukuk 
Fakültesi, Tetovo, MAKEDONYA/ South East European University, Faculty of Law, Tetovë, MACEDONIA 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Ahmet TARCAN, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi/ Dicle University, 
Faculty of Communucation, Diyarbakir/TURKEY 

Doç. Dr. Aliye Fatma MATARACI, International University of Sarajevo, Social Science 
Department/ BOSNIA AND HERZEGOVINA 

Assoc. Prof. Azzam ANANZEH, Yermük Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü, Yermük, 
ÜRDÜN/ Yarmouk University, Political Science Dep.,Yarmouk, JORDAN 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Bahar BURTAN DOĞAN, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi/  Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır, TURKEY 

Assoc. Prof. Blerton SİNANİ, South East European University, Faculty of Law/ MACEDONIA. 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Burcu ÖZCAN, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ 
Fırat University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Şanlıurfa, TURKEY 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Ercüment ERBAY, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi/ Hacettepe University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ankara, TURKEY 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Gökhan TUNCEL, İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi/ Inonu University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Malatya, TURKEY  
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ÜRDÜN/ Yarmouk University, Political Science Dep.,Yarmouk, JORDAN 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. M. Halis ÖZER, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ 
 Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır, TURKEY 
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 Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır, TURKEY  

Assoc. Prof.  Memet MEMETI, South East Europan University Contemprary Social Sciences, 
Makedonya/ MACEDONIA 

Doç Dr. Mithat Arman KARASU, Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ 
Harran University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Şanlıurfa / TURKEY 
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University, Political Science Dep., Yarmouk/ JORDAN 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Gizem ÇELİK GÜMÜŞ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet Bölümü  Bilecik Şeyh Edebali University, School of Health Sciences, 
Bilecik, TURKEY 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Oğuzhan ZENGİN,  Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi/Sosyal Hizmet Bölümü/  Karabük University, Faculty of Economic and Administrative 
Sciences, Karabük, TURKEY 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Murat PIÇAK,  Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ 
 Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır, TURKEY  

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Musa ÖZTÜRK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi/ Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Political Sciences, Ankara, TURKEY  

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Muzaffer KOÇ, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi/ 
Marmara University, Faculty of Political Sciences, Istanbul, TURKEY 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Nazım KARTAL, Sinop Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi/ Sinop University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Sinop, TURKEY 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Oğuzhan GÖKTOLGA, İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi/ Inonu University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Malatya, TURKEY  

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Pelin KARATAY GÖĞÜL, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi/  Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır, TURKEY 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Rıfat BİLGİN, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ 
Fırat University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Şanlıurfa, TURKEY  

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Sebahattin NAL, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi/ Istanbul 
University, Faculty of Law, Istanbul, TURKEY 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Selehaddin BAKAN,  İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi/ Inonu University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Malatya, TURKEY  
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Doç. Dr./ Assoc. Prof. Serhat HARMAN, Batman Üniversitesi Turizm Fakültesi/ Batman 
University, Faculty of Tourism, Batman, TURKEY 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Seyfettin ASLAN, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi/  Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır, TURKEY 

Doç. Dr. Sura HARAHSHEH,  Al-Albayt Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü, Ürdün 

Doç. Dr. Tahir MURATOĞLU, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi/   Dicle University, Faculty of 
Law, Diyarbakır, TURKEY 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Yılmaz DEMİRHAN, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi/  Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır, TURKEY 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Yunus BULUT, İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ 
Inonu University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Malatya, TURKEY  

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Abdullah İSLAMOĞLU, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi/ 
Istanbul University, Faculty of Law, Istanbul, TURKEY 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Aslı ADVAN, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi/ Dicle 
University, Faculty of Communucation, Diyarbakir/TURKEY 

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

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Ceylan BOZPOLAT, Nevşehir Üniversitesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi/ Nevşehir Hacıbektaş University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 
Nevşehir, TURKEY  

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK, Mardin Artuklu Üniversitesi 

Turizm Fakültesi/ Mardin Artuklu University, Faculty of Tourism, Mardin, TURKEY  

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Lokman TOPRAK, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm 
Fakültesi/ Mardin Artuklu University, Faculty of Tourism, Mardin, TURKEY 

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

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Murat SEZİK, Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi/  Adıyaman University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Adıyaman, TURKEY 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Murat YAMAN,  Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi/  Dumlupınar University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Kütahya, 
TURKEY 

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

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Musallam TALAS,  Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm 

Fakültesi/ Mardin Artuklu University, Faculty of Tourism, Mardin, TURKEY  
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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. 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. 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. Özgür ALTINDAĞ, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Dicle University, 
Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır, TURKEY   

Dr. Osman GEYİK, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Dicle University, 
Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır, TURKEY   

Dr. Demet YAMAN SONGUR, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Dicle 
University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Diyarbakır, TURKEY   

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 
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1) Prof. Erhan ASLANOĞLU / Piri Reis University – Turkey 

2) Prof. Francesco PASTORE / Università della Campania – Italia 

3) Prof. Serdar ONGAN / St.Mary’s College of Maryland – USA 

4) Prof. Khaled TEDMORI / Lebanese University – Lebanon 

5) Professor Merziyye NECEFOVA / Azerbaijan National Academy of Sciences – 
Azerbaijan 

6) Prof. Stavros MAVROUDEAS / Panteion University – Greece 

7) Assoc. Prof. Liliana E. BOŞCAN ALTIN / University of Bucharest – Romania 

8) Assist. Prof. Masood Nawaz KALYAR / GC University Faisalabad – Pakistan 

9) Assist. Prof. Mudhaffar M. NOORI / University of Duhok – Iraq 

10) Ph.D. Adam SOFRONIJEVIĆ / University Business Academy – Serbia 

11) Lect. Farhad Micael TAHIR / University of Duhok – Iraq 
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10.10.2019 

PERŞEMBE/ THURSDAY 

Kayıt/Registration 
09:00 – 10:30 

Açılış Konuşmaları/ Opening Speeches 

10:30 – 11:00 

Dicle Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu 

Dicle Üniversity Faculty of Economic and Administrative Sciences, Conference Hall 

 
Prof. Dr./ Professor Nihat AYDENİZ 

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı/                               
 Dean, Dicle University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Turkey 

*** 
Prof. Dr./ Professor Talip GÜL  

Dicle Üniversitesi Rektörü/ Rector, Dicle University, Turkey 
 
 

Konferans /Conference 
11:00-12:00 

 

Prof. Dr./ Professor Erhan ASLANOĞLU 
Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı/ Vice-Rector, Piri Reis University, Istanbul, Turkey 

“Dünya’da ve Türkiye’de Güncel Ekonomik Gelişmeler” 
      

 

 
Öğle Yemeği/ Lunch 

Dicle Üniversitesi Yemekhane/ Dining Hall, Dicle University 
12:30 – 13:30 
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10.10.2019 

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İŞLETME/ İşletme Yönetimi Oturumu 

MANAGEMENT/ Commercial Management 

Z1 Sınıfı/ Classroom Z1 
14:00 – 15:30 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Halil İbrahim ŞENGÜN 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University, Diyarbakir, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

 Prof. Dr./ Prof. Abdülkadir BİLEN      &         Öğr. Gör./ Lect. Baran AKKUŞ         
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakir, Turkey             Munzur Üniversitesi/ Tunceli, Turkey 

“Bobi’lerde Kurumsallaşmanın Gerekliliği ve Faydalarının Değerlendirilmesi” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Ahmet KAYAOĞLU     &     Arş. Gör./ Res. Assist. Cumali KILIÇ 

Mardin Artuklu Üniversitesi/Mardin, Turkey 

“Kriz Döneminde İşletme Yöneticilerinin Yaşadığı Stres ve Bunun Pazarlama 
Stratejilerine Etkisi” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Özcan DEMİR       &       Dokt. Öğr./ PhD Cand. Delal AYDIN 

Fırat Üniversitesi/ Elazığ, Turkey              

“İç Denetim ve İç Kontrol Sistemlerinin Üretim Yapan İşletmelerde Uygulanması” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. İsmail AYDEMİR      &      Öğr. Gör. Dr./ Lect. Dr. Tolga YEŞİL 
Uşak Üniversitesi/ Uşak, Turkey 

“2019’da Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) Maliyet Hesaplarının Bilimsel 
Kriterlere Uygunluğunun Araştırılması ve Uşak OSB’de Bir Uygulama” 

 
 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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10.10.2019  

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İŞLETME/ Sermaye Piyasaları Oturumu 
MANAGEMENT/ Capital Markets 

Z2 Sınıfı/ Classroom Z2 
14:00 – 15:30 

Öğr. Gör. Dr. / Lect. Dr. Yunus YILMAZ 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

Arş. Gör./Res. Assist. Binali Selman EREN 
Bitlis Eren Üniversitesi/ Bitlis, Turkey 

“Kurumsal Sürdürülebilirliğe Yatırımcı Tepkisi: Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde 
İşlem Gören Türk Şirketleri Üzerinde Bir Uygulama” 

*** 
Arş. Gör./Res. Assist. Mehmet ÖZYURT      &     Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mehmet ALTUNTAŞ                          

Öğr. Gör./Lect. Bilal YILDIRIM 
Nişantaşı Üniversitesi/İstanbul, Turkey 

“Hisse Senetleri Borsa İstanbul’da İşlem Gören Sağlık Kurumlarının Topsis Yöntemi İle 
Finansal Performanslarının Analizi” 

*** 
Arş. Gör. Dr./Res. Assist. Dr. Remzi GÖK      &        Arş. Gör./Res. Assist. Şener İLTER 

Dicle Üniversitesi/Diyarbakır, Turkey 

“Hisse Senetleri Piyasası Arasındaki Uyum:                                                                                    
Dalgacıklar Bağdaşıklığı İle Yeniden İnceleme” 

*** 
Dokt. Öğr./PhD Cand. Muhammed Emin BARUT 

Harran Üniversitesi/ Şanlıurfa, Turkey 

“2000-2019 Yılları Arasında Türkiye’ye Giren Yabancı Sermayenin Gelişimi Üzerinde Cds 
(Credit Default Swap) Risk Primlerinin Etkisi” 

*** 
Arş. Gör. Dr./Res. Assist. Dr. Ayhan YATBAZ 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi/ Manisa, Turkey 

“Müşâreke Finansman Yönteminin TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standardı Kapsamında 
İncelenmesi” 

 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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10.10.2019 

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İŞLETME/ İnsan Kaynakları Oturumu 
MANAGEMENT/ Human Resources 

Z3 Sınıfı/ Classroom Z3 

14:00 – 15:30 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Ayşe KAYACI 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University, Diyarbakir, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

*** 
Dr. İbrahim Halil OĞUZ 

Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey 

‘’Kamu Harcamalarının Ekonomik Etkinliğinin Politik İstikrar Doğrultusunda 
İncelenmesi’’ 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Osman YILMAZ    &    Yük. Lis. Öğr./ MA St. Emre KAYA 

Batman Üniversitesi/ Batman, Turkey 

“Ücret Düzeyine Bağlı Olarak İş Tatmininin Farklılaşması:                                                                
Batman İli Discount Market Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama” 

*** 
Öğr. Gör. Dr./Lect. Dr. Zülfi Umut ÖZKARA        &    Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Aynur TAŞ 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/ Ankara, Turkey    Hakkâri Üniversitesi/ Hakkâri, Turkey 

“Çalışanların Dışsal İş Tatmini ile Sesli Davranışı Arasındaki İlişkide                                              
İşten Ayrılma Niyetinin Rolü” 

*** 
Prof. Dr./ Professor Emel ŞIKLAR     &     Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Hamza DOĞAN 

         Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Turkey                Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Üniversite Öğrencilerinin Temel Kişilik Özellikleri ile Karar Verme Stilleri 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 

 

 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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10.10.2019  

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İKTİSAT/ Bölgesel-Yerel Ekonomi Oturumu 
ECONOMICS/ Regional-Local Economy 

Z4 Sınıfı/ Classroom Z4 

14:00 – 15:30 
 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Mehmet KAYA 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

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

Arş. Gör. /Res. Assist. Ahmet Vedat KOÇAL 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Diyarbakır'da Yerel Kalkınma Paradoksu: Kentsel Kimlik ve Bölgesel Ekonomi Çelişkisi” 

*** 
Prof. Dr./ Professor Asım ÇOBAN &     Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Ömer Faruk BİÇEN  

         Amasya Üniversitesi/Amasya, Turkey          Balıkesir Üniversitesi/Balıkesir,Turkey 

Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Mustafa Necati ÇOBAN 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tokat, Turkey 

“Diyarbakır İlinin Ticaret Becerisinin Trc1 ve Trc2 Bölgeleri Kapsamında 
Değerlendirilmesi” 

*** 
Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Mustafa Necati ÇOBAN 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tokat, Turkey 

“Coğrafî İşaretleme ve Diyarbakır’daki Coğrafi İşaretli Ürünlerin Değerlendirilmesi” 
*** 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Mehmet KAYA         &         Prof Dr./Professor İrfan KALAYCI 
                 Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey                      İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

“Sınır Ticareti Üzerine Bir İktisat Politikası Denemesi” 

*** 
Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Serdar ACUN 

Munzur Üniversitesi/ Tunceli, Turkey 

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Tekstil İstihdamının Analizi”
  

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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10.10.2019  

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İKTİSAT/ Enerji Ekonomisi Oturumu 
ECONOMICS/ Economics of Energy 

Z5 Sınıfı/ Classroom Z5 
14:00 – 15:30 

Dr. Murat POLAT 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Bahar BURTAN DOĞAN     &     Yük. Lis. Öğr./ MA St. Cenk DİNÇER 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Sürdürülebilir Kalkınmada Fosil Yakıt İkilemi” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Aslı ÖZPOLAT 
Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey 

“Türkiye’de Co2 Emisyonunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi:                                                         
Ardl Sınır Testi Yaklaşımı” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Mehmet Akif DESTEK 

Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey 

“Türkiye’de Petrol Fiyatları ve Enflasyon Arasındaki Asimetrik Çelişki” 
*** 

Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Demet YAMAN  
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Türkiye’de Petrol Fiyatları ve Nominal Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Simetrik 
ve Asimetrik Nedensellik Testleriyle İncelenmesi” 

*** 
Fatih AKLİMAN 

“Kara Araçları Kasko Sigorta Poliçelerinin Son Yıllardaki Yükselişi” 
 
 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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10.10.2019  

PERŞEMBE/ THURSDAY 
İKTİSAT/ Uluslararası İktisat Oturumu 

ECONOMICS/ International Economics 

Z6 Sınıfı/ Classroom Z6 
14:00 – 15:30 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Murat PİÇAK 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

                    Arş. Gör./ Res. Assist. Şahin NAS        &               Öğr. Gör./ Lect. Uğur GÜL 
                         Şırnak Üniversitesi/ Şırnak, Turkey                       Mersin Üniversitesi/ Mersin, Turkey 

“Küresel Siyasal ve İktisadi Sistemin Oluşumunda Uluslararası Kuruluşların Rolü” 
*** 

Öğr. Gör. Dr./ Lect. Dr. Murat TEKBAŞ 
Afyon Kocatepe Üniversitesi/ Afyonkarahisar, Turkey 

“Küreselleşme ve Finansallaşma Çağında Çevresel Kuznet Eğrisi” 
*** 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Pelin KARATAY GÖĞÜL &  Yük. Lis. Öğr./ MA St. Elif ASLAN 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Doğrudan Yabancı Yatırımlar İle Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye Örneği” 
*** 

Öğr. Gör. Dr./ Lect. Dr. Murat TEKBAŞ 
Afyon Kocatepe Üniversitesi/ Afyonkarahisar, Turkey 

“Farklı Boyutlarıyla Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin 
İncelenmesi: Türkiye İçin Ampirik Bulgular” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Berna Şafak ZÜLFİKAR SAVCI 

Çankırı Karatekin Üniversitesi/ Çankırı, Turkey 

“Türkiye’nin Uluslararası Göç Örüntüsü ve Kalkınma Dönüşümü Üzerine Teorik 
Bir Değerlendirme” 

 
 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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10.10.2019  

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İŞLETME/ Girişimcilik Oturumu 
MANAGEMENT/Entrepreneurship 

Z1 Sınıfı/ Classroom Z1 

15:40 – 17:00 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Fethiye Müge SAKAR  
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Yük. Lis. Öğr./ MA St. Burak ÇEKİN  &   Yük. Lis. Öğr./ MA St. İdris ÜREK 
Şırnak Üniversitesi/ Şırnak, Turkey 

“Girişimciliğe Çevreci Bir Bakış: Ekogirişimcilik Üzerine Bir İnceleme” 
*** 

Yük. Lis. Öğr./ MA St. Zeynep AYTIŞ 
Şırnak Üniversitesi/ Şırnak, Turkey 

“Yoksullukla Mücadelede Kadın Girişimciliği Üzerine Bir Değerlendirme: Şırnak Örneği” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Ahmet KAYAOĞLU     &      Arş. Gör./ Res. Assist. Gazi KURNAZ 
Mardin Artuklu Üniversitesi/ Mardin, Turkey 

“Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri:                                                                               
Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Abdullah USLU   &   Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Bayram AKAY 

Akdeniz Üniversitesi / Antalya, Turkey Burdur Mehmet Akif Ersoy       
Üniversitesi / Burdur, Turkey 

“Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri:                                                                               
Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği 

*** 
 
 
 
 
 

*** 
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10.10.2019  

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İŞLETME/ Finansal Yönetim Oturumu 
MANAGEMENT/ Financial Management 

Z2 Sınıfı/ Classroom Z2 

15:40 – 17:00 

Dr. Murat POLAT 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 
 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Aysel ÖZTÜRKÇÜ AKÇAY 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/ Van, Turkey 

“Kâr Yönetimi Nedenleri ve Kâr Yönetimi Ölçümünde Kullanılan Modeller” 
*** 

Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Remzi GÖK 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Mevduat Bankası Faizleri ve Katılım Bankası Kâr Payı Arasındaki Eşbütünleşme 
ve Nedensellik İlişkisi” 

*** 
Arş. Gör./ Res. Assist. Osman SEYİTOĞULLARI     &     Arş. Gör./ Res. Assist. Hamza DOĞAN 

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Stratejik Maliyet Yönetimi Üzerine Bir İnceleme” 
*** 

Öğr. Gör. / Lect.  Haci Yusuf GÜNGÖR     &      Öğr. Gör./ Lect.  Abdulrezzak İKVAN 
Adıyaman Üniversitesi/ Adıyaman, Turkey 

“Yıllık Finansal Raporların İşletmelerin Piyasa Değerliliğine Etkisinin Olay 
Çalışması Yöntemiyle İncelenmesi: BİST Ticaret İşletmelerinde Uygulama”  

*** 
Doç. Dr./Assoc. Prof. Mustafa OKUR     &    Prof. Dr./ Professor Özgür ÇATIKKAŞ  

Marmara Üniversitesi/ Istanbul, Turkey 

   Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Ayhan YATBAZ        &             Yük. Lis. Öğr. Adem GÜN 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi/ Manisa, Turkey                      Marmara Üniversitesi/ Istanbul, 
Turkey 

“Bireysel Emeklilik Fon Getirilerinin Katılımcıların Fon Türü Tercihlerine Etkisi:     
Türkiye Örneği” 
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10.10.2019  

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İŞLETME/ Muhasebe Oturumu 
MANAGEMENT/ Accounting 

Z3 Sınıfı/ Classroom Z3 
15:40 – 17:00 

 
Prof. Dr./ Professor Abdülkadir BİLEN 

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Ahmet Fethi DURMUŞ     &     Dokt. Öğr./PhD Cand. Hamza KAYA 
İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

“Dijital Muhasebe Uygulamalarının Muhasebe Hileleri ve Kayıt Dışılığı Önlemeye Etkisi” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Özcan DEMİR & Meral AYDIN                                                                          
Dokt. Öğr./PhD Cand. Delal AYDIN    

Fırat Üniversitesi/ Elazığ, Turkey 

“Muhasebede Elektronik Dönüşümün Meslek Mensupları Tarafından 
Değerlendirilmesi: Diyarbakır İli Örneği” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Yakup ASLAN 

Muş Alparslan Üniversitesi/ Muş, Turkey 

“Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebe Politikalarında Değişiklik 
Yapılması- Örnek Bir Uygulama” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Yakup ASLAN 

Muş Alparslan Üniversitesi/ Muş, Turkey 

“Muhasebe Bilgi Kalitesini Artırmada Kurumsal Sosyal Sorumluluk Parametreleri” 
*** 

Arş. Gör./ Res. Assist. İbrahim ÇEMBERLİTAŞ      &      Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Tolga ORAL      
                 Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey                 İnönü Üniversitesi/ Malatya, 
Turkey                                              

Prof. Dr./ Professor Hakan ERKUŞ 
İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

“IFRS ve Aaoıfı’nin Karşılaştırmalı Analizi: Kavramsal Bir İnceleme” 

*** 
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10.10.2019 

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İKTİSAT/ Türkiye Ekonomisi Oturumu 
ECONOMICS/ Turkish Economy 

Z4 Sınıfı/ Classroom Z4 
15:40 – 17:00 

Doç. Dr./Assoc. Prof. M. Halis ÖZER 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Arş. Gör./ Res. Assist. Şahin NAS 
Şırnak Üniversitesi/ Şırnak, Turkey 

“Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları: Ekonometrik Bir Analiz” 
*** 

Yük. Lis. Öğr./ MA St. Hüseyin OLCAY 
Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey 

“Türkiye’de Sektörel Katma Değerler ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi” 

*** 
MA. Loren ABDO 

“Suriyeli Mültecilerin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Mehmet Akif DESTEK 
Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey 

“Türkiye’de Optimum Kamu Sektör Büyüklüğü:                                                                                     
Armey Eğrisi Üzerine Ampirik Bir İnceleme” 

*** 
Doç. Dr./Assoc. Prof. Mehmet KAYA        &         Prof Dr./Professor İrfan KALAYCI 

                  Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey                             İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

“Türkiye’de Karayolu Trafik Güvenliği İçin Uygulanabilir İktisat Politikaları” 
 
 
 

*** 
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10.10.2019  

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İKTİSAT/ İktisat Politikası Oturumu 
ECONOMICS/ Economic Policy 

Z5 Sınıfı/ Classroom Z5 
15:40 – 17:00 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Bahar BURTAN DOĞAN 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Arş. Gör./ Res. Assist. Sercan AYDIN 
Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey 

“Yeni Sanayileşen Ülkelerde İnovasyonun Finansmanı” 
*** 

Öğr. Gör. Dr./ Lect. Dr.  Tülin TUNÇ DEVECİ 
Mersin Üniversitesi/ Mersin, Turkey 

“Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü ve Ekonomik Büyüme:                                                  
Kaldor’un Birinci Büyüme Yasası Kapsamında Bir Uygulama” 

*** 
Arş. Gör./ Res. Assist. Ümit ACAR 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/ Ankara, Turkey 

“Orta-Gelir Tuzağının Belirlenmesi Üzerine Detaylı Bir Literatür İncelemesi” 
*** 

               Prof. Dr./ Professor İbrahim ARSLAN   &              Öğr. Gör./ Lect. İlyas BAYAR 
                   Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey            Mardin Artuklu Üniversitesi/ Mardin/ Turkey 

“Malî Kural ve Yolsuzluk İlişkisi: Seçilmiş Latin Amerika Ülkeleri Üzerine 
Ekonometrik Bir Analiz” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mehmet SONGUR  

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“OECD Ülkelerinde İşsizlik Histerisinin Geçerliliği: Fourıer Panel Kpss Testi” 
 

 

*** 
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10.10.2019  

PERŞEMBE/ THURSDAY 

İKTİSAT/ Dış Ticaret Oturumu 
ECONOMICS/ Foreign Trade 

Z6 Sınıfı/ Classroom Z6 
15:40 – 17:00 

Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Nurettin MENTEŞ 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Dokt. Öğr./PhD Cand. Metin KETBOĞA 
İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

“Türkiye’de Dış Ticaretin Yapısal Sorunları, Bu Sorunların Türkiye Ekonomisine 
Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri” 

*** 
Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Demet YAMAN  

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Türkiye’de İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Geçerliliğinin Sınanması” 
*** 

Öğr. Gör./ Lect. Mehmet SİNAY     &     Arş. Gör./ Res. Assist. Lütfü SİZER 
 Uludağ Üniversitesi/ Bursa, Turkey                 Dicle Üniversitesi/ Diyarbakir, Turkey 

“Çapraz Döviz Kuru ve Yabancı Ülke Gelirinin İhracat Üzerindeki Etkisi:                                         
2003-2018 Türkiye Örneği” 

*** 
Dokt. Öğr./PhD Cand. Metin KETBOĞA 

İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

“Türkiye’de Kullanılan Döviz Kuru Sisteminin Dış Ticaret Firmalarına Olan 
Ekonomik Etkileri ve Riskten Korunma Metotları” 

*** 
Doç. Dr./Assoc. Prof. Bahar BURTAN DOĞAN    &   Yük. Lis. Öğr./ MA St. Hadi KARASLAN 

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Makroekonomik Veriler Işığında Satın Alma Gücü Paritesi İle Savunma 
Harcamaları İlişkisinin Analizi” 
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*** 
Gala Yemeği/ Dinner 

18:30 – 20:00 
Dicle Üniversitesi Sosyal Tesisleri Havuz Başı/  

Social Facility of Dicle University 
 

*** 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

DAVETLİ KONUŞMACILAR/ Invited Speakers 

İİBF Konferans Salonu/ Conference Hall 
09:30 – 10:50 

Öğr. Gör./Lect. İbrahim TÜNİK 
Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu 

Vacational School of Foreign Languages, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Professor Mimar Khaled TADMORI 
Lebanese University, Faculty of Arthitecture and Arts, Lebanon 

“İslâm Şehrinin Oluşmasında Vakıf Sisteminin Konumu ve Ekonomik Hizmetleri” 
*** 

Assoc. Prof. Liliana  Elena BOŞCAN ALTIN 
Bucharest University, Faculty of History, Dep. of International Relations and European Studies, 

Bucharest, Romania 

 “Economic and Political Relations Between Romania and Republic and  Turkey 
(1991-2011)” 

*** 
Professor Francesco PASTORE 

University of Campania Luigi Vanvitelli, Naples, Italy 

“Intergenerational Occupational Mobility in Latin American Economies:              An 
Emprical Approach” 

 
 
 
 
 
 

Ara /Break 
10:50 – 11:00 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

DAVETLİ KONUŞMACILAR 
INVITED SPEAKERS 

 

Z1 Sınıfı/ Classroom Z1 
09:30 – 10:30 

Assist. Prof. Masood Nawaz KALYAR 
Lyallpur Business School, GC University Faisalabad, Pakistan 

“A Qualitative Content Analysis of Social Justice And Cultural Identity In Pakistan 
Education” 

*** 
Prof. Stavros MAVROUDEAS 

Panteion University, Dept. of Social Policy, Greece 

“Economic Crisis and the Crisis of Economics: 
Political Economy as a Realistic and Credible Alternative” 

*** 
Dr./ PhD.Adam SOFRONIJEVIĆ 

University Business Academy, Faculty of Applied Management, Economics andFinance Belgrade, 
Serbia 

“Global Influence of Artificial Intelligence: A New Emerging Economy” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğle Yemeği/ Lunch 
Dicle Üniversitesi Yemekhanesi/ Dining Hall, Dicle University 

12:30 – 13:30 
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11.10.2019 

CUMA/ FRIDAY 

TARİH/ COĞRAFYA/ EDEBİYAT 
HISTORY/ GEOGRAPHY/ ARTS 

Z2 Sınıfı/ Classroom Z2 
09:30 – 10:50 

Öğr. Gör./ Lect. Enver AKIN 
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Letters, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Prof. Dr./ Professor Merziyye NECEFOVA 
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Azerbaycan 

“Cahit Sıtkı Şiirlerinde “Ayrılık, Hasret, Ölüm” Konusu” 
*** 

                   Prof. Dr./ Professor Hakan ERKUŞ  &          Öğr. Gör./ Lect. Arif GÜMÜŞ 
       İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey               Turgut Özal Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

“M.Ö. İki Binli Yıllarda Anadolu’da Maliyet Kayıtları” 
*** 

Öğr. Gör./ Lect. Enver AKIN 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey                

“Eski Çağ Anadolu Devletlerinde Bazı Ekonomik Savaş Hamleleri” 
 
 
 

 

 
 

Ara /Break 
10:50 – 11:00 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

MALİYE/ Vergi Oturumu 
PUBLIC FINANCE/ Taxation 

Z1 Sınıfı/ Classroom Z1 
11:00 – 12:30 

       Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Öğr. Gör. Dr./ Lect. Dr. Halit FİKİR 
Marmara Üniversitesi/ Istanbul, Turkey 

“Türkiye’de Ücret Gelirlerinin Adil Vergilendirilmesine İlişkin Bir Öneri” 
*** 

Arş. Gör. Dr./Res. Assist. Dr. Osman GEYİK  
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof.S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN 

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Oyun Yöntemiyle Vergi Bilincinin Oluşturulması:                                                                           
Taxlandia Oyun Uygulamasının İncelenmesi” 

*** 
Arş. Gör. Dr./Res. Assist. Dr. Şahin KARABULUT  

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi/ Karaman, Turkey 

“Turizm-Vergi Gelirleri İlişkisinin Analizi” 
*** 

Yük. Lis. Öğr./ MA St. Fatih GÖK      &      Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Sedat ACAR 
Munzur Üniversitesi/ Tunceli, Turkey 

“Tunceli’de Vergi Ahlâkını Belirleyen Faktörler” 
 
 
 
 

Öğle Yemeği/ Lunch 
Dicle Üniversitesi Yemekhanesi/ Dining Hall, Dicle University 

12:30 – 13:30 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ Siyasal Düşünce Oturumu 
POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION/ Political Thought 

Z2 Sınıfı/ Classroom Z2 
11:00 – 12:30 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Ufuk BİRCAN 
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Faculty of Letters, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

        Dokt. Öğr./PhD Cand. Şeyhmus DEMİR              &                       Dr. Mutlu SESLİ 
        Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta,Turkey                          Tokat İl Sağlık Müdürlüğü/ Tokat, Turkey 

“İdeolojinin Sonu Tartışmaları Üzerine Bir Analiz” 
*** 

Dokt. Öğr./PhD Cand. Bekir HALHALLİ 
Sakarya Üniversitesi/Sakarya,Turkey   

“Batı Avrupa’daki Popülist Radikal Sağ Partilerin Bi(R)Leşenleri Üzerine Genel Bir 
Değerlendirme” 

*** 
                     Dr. Mutlu SESLİ                         &       Dokt. Öğr./PhD Cand. Şeyhmus DEMİR 

              Tokat İl Sağlık Müdürlüğü/Tokat, Turkey                   Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta,Turkey 

“İdeolojiler ve Laiklik Arasındaki İlişkiyi Anlamak” 
*** 

Arş. Gör./ Res. Assist. Faruk EVRENK 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakir, Turkey 

“Din-İktidar İlişkisi Bağlamında Hegemonya Kavramının Analizi:                                               
Antonio Gramsci Örneği” 

 

 

Öğle Yemeği/ Lunch 
Dicle Üniversitesi Yemekhanesi/ Dining Hall, Dicle University 

12:30 – 13:30 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ Uluslararası İlişkiler Oturumu 
POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION/ International Relations 

Z3 Sınıfı/ Classroom Z3 
11:00 – 12:30 

Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Engin KOÇ 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Dr. Ferat KAYA 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Avrupa Birliği’nde Lobiciliğin Gelişimi” 
*** 

Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Özkan GÖKCAN 
Munzur Üniversitesi/ Tunceli, Turkey 

“Avrupa Ülkelerinde Din-Devlet İlişkisi” 
*** 

Dr. Öğrencisi / PhD Cand. Amer AHMAD 
Harran Üniversitesi/ Şanlıurfa, Turkey 

“The Impact of Strategic Thinking of the Centralization” 

*** 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Emrah AYDEMİR 
Fırat Üniversitesi/ Elazığ, Turkey              

“Indian Diaspora In Public Diplomacy Of India” 
 
 
 
 

Öğle Yemeği/ Lunch 
Dicle Üniversitesi Yemekhanesi/ Dining Hall, Dicle University 

12:30 – 13:30 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ Kentleşme Oturumu 
POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION/ Urbanization 

Z4 Sınıfı/ Classroom Z4 
11:00 – 12:30 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mehmet SONGUR                                                                               
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

Dr. İbrahim Halil OĞUZ      &     Dokt. Öğr./PhD Cand. Demet OĞUZ 
Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey   

“Türkiye’de Sürdürülebilir Kentleşme Uygulamaları” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Ahmet KAYAN    &    Yük. Lis. Öğr./ MA St. Rozerin BARAN 
Harran Üniversitesi/ Şanlıurfa, Turkey 

“Avrupa Kentsel Şartı Kapsamında Ulaşım-Dolaşım Hakkı: Diyarbakır Örneği” 
*** 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Kübra ÖNDER  
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/ Burdur, Turkey 

“Üniversite Öğrencilerinin Kent Ekonomisine Katkısı:                                                                      
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Örneği” 
 
 
 
 
 
 
 

Öğle Yemeği/ Lunch 
Dicle Üniversitesi Yemekhanesi/ Dining Hall, Dicle University 

12:30 – 13:30 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ Siyasal Sosyoloji Oturumu 
POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION/ Political Sociology 

Z5 Sınıfı/ Classroom Z5 
11:00 – 12:30 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Yılmaz DEMİRHAN 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. A. Vahap ULUÇ 
Harran Üniversitesi/ Şanlıurfa, Turkey 

“Laiklik ve Demokrasi Algısı: Şanlıurfa Örneği” 
*** 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Yılmaz DEMİRHAN 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Diyarbakır’da Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı Görevlerine SeçilmedeEtkili 
Olan Başlıca Unsurlar” 

*** 
Arş. Gör./ Res. Assist. Ahmet Vedat KOÇAL 

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Diyarbakır Algısının Bir Görünümü 
Olarak Bölgesel Akademik Ayrımcılık Davranışı: ISEPA Örneği” 

 
 
 
 
 
 

Öğle Yemeği/ Lunch 
Dicle Üniversitesi Yemekhanesi/ Dining Hall, Dicle University 

12:30 – 13:30 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ Türkiye Kamu Yönetimi Oturumu 
POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION/ Turkish Public Administration 

Z6 Sınıfı/ Classroom Z6 
11:00 – 12:30 

Prof. Dr./Professor Ferit İZCİ    
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Van Yüzüncü Yıl University 

Moderatör/ Moderator 

Prof. Dr./ Professor Ferit İZCİ       &   Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Yıldız ATMACA 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/ Van, Turkey 

“Oligarşi mi, Hiyerarşi mi? Türk Kamu Yönetimi Tarihi Perspektifinde Bir 
Değerlendirme” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof.  Yıldız ATMACA     &     Arş. Gör./ Res. Assist. Didem GEYLANİ 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/ Van, Turkey 

“Yönetim ve Siyaset Ayrışması Ekseninde Türkiye’de Bürokrasinin Siyasal İktidar 
Karşısındaki Konumu” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Ali Haydar SOYSÜREN 

Ardahan Üniversitesi/ Ardahan, Turkey 

“İki Dönem Tek Mesele: Türkiye Siyasetinde 1940’lı ve 2010’lu Yılların İkinci 
Yarısında Benzerlikleri ve Farklılıklarıyla Partili Cumhurbaşkanı Meselesi” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. S. Müge ÖZDEMİRAY    &   Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Salâhaddin 

GEZİCİ 
        Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Konya, Turkey                        Şırnak Üniversitesi/ Şırnak, Turkey 

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Mülkî İdare Açısından Değerlendirilmesi” 

*** 
Arş. Gör./ Res. Assist. Oğuz ERSÖZ 

Namık Kemal Üniversitesi/ Tekirdağ, Turkey 

“Ceza Hukuku ve Özel Hukuk Boyutuyla Uzlaştırmada Edim” 
 

Öğle Yemeği/ Lunch 
Dicle Üniversitesi Yemekhanesi/ Dining Hall, Dicle University 

12:30 – 13:30 
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11.10.2019 

CUMA/ FRIDAY 

MALİYE/ Maliye Politikası Oturumu 
PUBLIC POLICY/ Public Finance Policy 

Z1 Sınıfı/ Classroom Z1 
14:00 – 15:30 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Dr. İbrahim Halil OĞUZ 
Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey          

“Kamu Harcamalarının Ekonomik Etkinliğinin Politik İstikrar Doğrultusunda 
İncelenmesi” 

*** 
Dokt. Öğr./PhD Cand. Hasan AKSU 
Harran Üniversitesi/ Şanlıurfa, Turkey 

“Türkiye ve Seçili Ülkelerde 2010 Yılı Sonrası İçin Savunma Harcamalarının Kamu 
Harcamaları İçerisindeki Yeri” 

*** 
Dokt. Öğr./PhD Cand. Ramazan KAYMAKÇI 

Harran Üniversitesi/ Şanlıurfa, Turkey 

“Devlet Şekillerine Göre Tiebout Hipotezinin Geçerliliği” 
*** 

Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Şahin KARABULUT  
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi/ Karaman, Turkey 

“Kamu Malî Yönetiminde Kurumlar” 
 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

YÖNETİM/ Sağlık Ekonomisi Oturumu 
ADMINISTRATION/ Healthcare Administration 

Z2 Sınıfı/ Classroom Z2 
14:00 – 15:30 

Öğr. Gör. Dr./ Lect. Dr. M. Emin KURT 

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof.S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN                                                                   
Arş. Gör. Dr./Res. Assist. Dr. Osman GEYİK 

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Yeni Sağlık Reformunun Sağlık Harcamaları Üzerindeki Etkisi” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Rojan GÜMÜŞ 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Sağlık Hizmetlerinde Kullanıcıların Pazarlama Bileşenleri Algısı, Marka Güveni 
ve Marka Sadakatinin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisinin Demografik 

Değişkenlere Göre Analizi” 
*** 

Öğr. Gör. Dr./ Lect. Dr. M. Emin KURT    &    Arş. Gör./ Res. Assist.  İbrahim ÇEMBERLİTAŞ  
Öğr. Gör./ Lect. Mehmet Ali ŞEN  

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Sosyal Devlet Olma İlkesi Açısından Evde Sağlık Hizmetleri Birimine Bağlı 
Hastaların Tıbbî Durumları ve Sunulan Hizmetlerin Tespiti” 

*** 
Öğr. Gör. Dr./ Lect. Dr. M. Emin KURT    &  Arş. Gör. Dr. / Res. Assist. Dr. Nurettin MENTEŞ     

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

Dokt. Öğr./PhD Cand. Mümtaz KORKUTAN 
Fırat Üniversitesi/ Elazig, Turkey 

“Sağlık Yönetimi Öğrencilerinde Zaman Yönetimi Algısı Üzerine Bir Çalışma” 
 
 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ Türkiye Siyasal Sosyolojisi Oturumu 
POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION/ Turkish Political Life 

Z3 Sınıfı/ Classroom Z3 
14:00 – 15:30 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Gökhan TUNCEL 
İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, İnönü University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

Yük. Lis. Öğr./ MA St. Zeliha SAĞNIÇ     &     Doç. Dr./Assoc. Prof. İbrahim MAZMAN 
Kırıkkale Üniversitesi/ Kırıkkale, Turkey 

“Türkiye’de Kadının Siyasal Temsil Sorunu” 
*** 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Gökhan TUNCEL 
İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

“Türkiye’de Adaletin Toplumsal Kabul Durumu ve Aydın Sorunu” 
*** 

Dr. Ramazan LEVENT 

“Etno-dinsel Bağlamda Anadolu Aleviliğinin Oluşum Sürecinde Etkili Olan 
Faktörler” 

*** 
Doç. Dr./Assoc. Prof. Gökhan TUNCEL 

İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

 “Göç ve Din İlişkisini Diyanet Üzerinden Okumak:                                                                                  
Suriye Göçünün Cuma Hutbesine Yansıması” 

*** 
Doç. Dr./Assoc. Prof. Naciye YILDIZ 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakir, Turkey 

“Türkiye’de Postdemokratik Eğilimler ve Daha Fazlası” 
 
 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 

 

  



 

41 

 

11.10.2019  

CUMA/ FRIDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ Siyasal İletişim Oturumu 
POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION/ Political Communication 

Z4 Sınıfı/ Classroom Z4 
14:00 – 15:30 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mehmet SONGUR                                                                               
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

Yük. Lis. Öğr./ MA St. Nejla ÜNAL      &     Doç. Dr./Assoc. Prof. İbrahim MAZMAN 
Kırıkkale Üniversitesi/ Kırıkkale, Turkey 

“Partilerin Televizyon ve Sosyal Medya Üzerinden Seçmeni Etkileme Stratejileri” 
*** 

Yük. Lis. Öğr./ MA St. Aziz AKİN 
Şırnak Üniversitesi/ Şırnak, Turkey 

“Yeni Toplumsal Hareketler Üzerinde Medyanın Rolü” 
*** 

Dokt. Öğr./ PhD Cand.Galymzhan Tazhıbayev KUANISHBEKULY 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, Kazakistan/ Kazakhistan 

“Kazakistan’da Görsel İşitsel Medya Özgürlüğünün Hukuksal Dayanağına Genel Bakış” 

*** 
Arş. Gör. Dr. / Res. Assist. Dr.  Özgür ALTINDAĞ 

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Sanallaşan İletişim ve Emojilere Sığdırılan Duygular” 
*** 

Dokt. Öğr./ PhD Cand. İsmail MARDİNLİ 
Harran Üniversitesi/ Şanlıurfa, Turkey 

“Bilgi Teknolojilerinin Devlet Üzerindeki Dönüşümü:                                                                            
Dijital Devlet (Elektronik (E)- Devlet)” 

 
 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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11.10.2019 

CUMA/ FRIDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ Yerel Yönetimler Oturumu 
POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION/ Local Government 

Z5 Sınıfı/ Classroom Z5 
14:00 – 15:30 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Yılmaz DEMİRHAN 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

Prof. Dr./ Professor Bayram COŞKUN   &  Arş. Gör. Dr. / Res. Assist. Çiğdem PANK YILDIRIM 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/ Muğla, Turkey 

“5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi Kapsamında Belediye Organları 
İçin Yapılan Görevlendirmeye İlişkin Değerlendirmeler” 

*** 
Prof. Dr./ Professor Ferit İZCİ       &     Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Vedat YILMAZ  

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Sait EBİNÇ 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/ Van Yüzüncü Yıl University, Turkey 

“Kamu Yönetiminde Çok Aktörlü Denetim Sorunu:                                                                           
Büyükşehir Belediyesi Özelinde Bir Analiz” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Sami KALAYCI       &    Yük. Lis. Öğr./ MA St. Zeynep AYTIŞ 

Şırnak Üniversitesi/ Şırnak, Turkey 

“Yoksullukla Mücadelede Belediyelerin Yeri: Malatya Büyükşehir Belediyesi” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Abdullah TAŞTEKİN 
Harran Üniversitesi/ Şanlıurfa, Turkey 

“Yerel Yönetimlerin Suriyeli Geçici Sığınmacılarla İlgili Çalışmaları:                                          
Şanlıurfa Büyükşehir Örneği” 

 
Ara /Break 

15:30 – 15:40 
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11.10.2019 

CUMA/ FRIDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ Türkiye Siyasal Hayatı Oturumu 
POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION/ Turkish Political Life 

Z6 Sınıfı/ Classroom Z6 
14:00 – 15:30 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Yılmaz DEMİRHAN 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University, Turkey 

Moderatör/ Moderator 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Hasan YILMAZ 
İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

“Aydınlanma Felsefesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna Yansımaları” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Hasan YILMAZ  
İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey 

“Darbe ve Devrim Tartışmaları Kapsamında 27 Mayıs 1960 Süreci Üzerine Bir 
Değerlendirme” 

*** 
Doç. Dr./ Assoc. Prof. Ali ÇİFTÇİ  

Gümüşhane Üniversitesi/ Gümüşhane, Turkey 

“CHP’nin 1959 Tarihli “İlk Hedefler Beyannamesi”nin 1961 Anayasası’na Yansıyan 
Yönleri” 

*** 
Öğr. Gör./ Lect. Burak KAZAN 

 Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“1973 Genel Seçimlerinde Millî Selamet Partisi ve Dönemin Basınında Necmettin 
Erbakan” 

*** 
Doç. Dr./ Assoc. Prof. Yılmaz DEMİRHAN 

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Türkiye’de Siyasal Partilerin Yönetim Kademelerinin Belirlenmesinde 
Demokratik İlkelerin Geçerliliği: Parti Tüzükleri Bağlamında Bir Değerlendirme” 

 

Ara /Break 
15:30 – 15:40 
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11.10.2019 

CUMA/ FRIDAY 

İKTİSAT/ Bankacılık-Finans Oturumu 
ECONOMICS/ Banking-Finance 

Z1 Sınıfı/ Classroom Z1 
15:40 – 17:00 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Pelin KARATAY GÖĞÜL 
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Ferda NAKIPOĞLU ÖZSOY 
Gaziantep Üniversitesi/ Gaziantep, Turkey 

“Türkiye’de Nominal ve Reel Efektif Döviz Kuru İlişkisi” 
*** 

Öğr. Gör/ Lect. Mehmet SİNAY       &       Arş. Gör./ Res. Assist. Lütfü SİZER 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Döviz Kuru ve Dışa Açıklığın Enflasyon Üzerindeki Etkisi:                                                            
Doğrusal Olmayan Regresyon Analizi” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Pelin KARATAY GÖĞÜL    &    Yük. Lis. Öğr./ MA St. Sevgi ÇALIŞCI 

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Döviz Kuru İle Sanayi Üretimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Üzerine 
Bir Uygulama (2005-2019)” 

*** 
Arş. Gör./ Res. Assist. Barış ÜLKER  
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Türkiye’de Sivil Hava Taşımacılığı, GSYİH ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: 1980-2017 
Dönemi” 

*** 
Assist. Prof. Mudhaffar M. NOORI     &   Lect. Farhad Micael TAHIR 

University of Duhok, Regional Gov. of  Kurdistan, Iraq 

“The Concept of Marketing in The Banking Sector in Iraqi Kurdistan Region” 
 
 

*** 
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11.10.2019 

CUMA/ FRIDAY 

SAĞLIK YÖNETİMİ  

YÖNETİM/ Sağlık Kurumları Oturumu 
MANAGEMENT/ Healthcare Institutons 

Z2 Sınıfı/ Classroom Z2 
15:40 – 17:00 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Yılmaz DEMİRHAN 
Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

                 Prof. Dr./ Professor Aydın USTA       &              Dr. Gülfer BÜYÜKTAŞ GAYIR  
                    İnönü Üniversitesi/ Malatya, Turkey              Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü/ Diyarbakır, Turkey 

“Sağlık Kurumlarındaki İşgörenlerin Demografik Özellikleri İle Sağlık Meslek 
Etiğinin Zarar Vermeme/Yararlılık İlkesi Arasındaki İlişki” 

*** 
Prof. Dr./ Professor Abdülkadir BİLEN        &          Dokt. Öğr./ PhD Cand. Ahmet SITKI 

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey             

“Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ile Hasta Tatminine Etkisinin 
Araştırılması: Gaziantep Sağlık Ocaklarından Faydalanan Suriyeli Vatandaşlarla 

İlgili Bir Araştırma” 
*** 

Dr. Gülfer BÜYÜKTAŞ GAYIR 
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü/ Diyarbakır, Turkey 

“Sağlık Sisteminde Uygulanan Akreditasyonun Dünyadaki ve Türkiye’deki Gelişim 
Seyrine Yönelik Bir İnceleme” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Süreyya YİĞİTALP RENÇBER 

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. A. Tevfik OZAN    &     Prof. Dr./ Professor Ali CEYLAN 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey             

“Batman İlinde Kamu ve Özel Hastanelerde Görev Yapan Yöneticilerin İş Doyumu 
ve Etkileyen Faktörler” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Rojan GÜMÜŞ         &         Öğr. Gör./ Lect. Mehmet Ali ŞEN 

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey             

“Sağlık Hizmetleri MYO Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Akademik 
Başarılarına Etkisi” 
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11.10.2019 

CUMA/ FRIDAY 

SOSYAL HİZMET/  
PUBLIC SERVICES 

 
Z3 Sınıfı/ Classroom Z3 

15:40 – 17:00 

Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Özgür ALTINDAĞ  
Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University                             

Moderatör/ Moderator 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Sami KALAYCI      &      Yük. Lis. Öğr./ MA St. Aziz AKİN 
Şırnak Üniversitesi/ Şırnak, Turkey 

“Sosyal Hizmetlerde Yerelleşme Arayışına Kent Konseylerinin Olası Katkıları 
Üzerine Bir Değerlendirme” 

*** 
Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Özgür ALTINDAĞ 

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey             

“İleri Yaş Dostu Kentler” 
*** 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Oğuzhan ZENGİN  
Karabük Üniversitesi/ Karabük, Turkey 

“Mena Bölgesinde Sosyal Hizmet” 
*** 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Oğuzhan ZENGİN  
Karabük Üniversitesi/ Karabük, Turkey 

“Güçlendirme Yaklaşımı Temelli Yeni Bir Kavram: Finansal Sosyal Hizmet” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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11.10.2019 

CUMA/ FRIDAY 

YÖNETİM/ Eğitim Yönetimi Oturumu 

Z4 Sınıfı/ Classroom Z4 
15:40 – 17:00 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Ahmet ÇOBAN 
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Education, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Maarif Müf./ Muhterem ALTIN 
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü/ Diyarbakır, Turkey 

“Eğitim Yöneticiliğinin Mevcut Durumu” 
*** 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Ahmet ÇOBAN 
Dicle Üniversitesi/Dicle University, Turkey 

“Onbirinci Kalkınma Planının Türk Eğitim Sistemi Açısından Değerlendirilmesi” 
*** 

Arş. Gör./ Res. Assist. Bünyamin HAN     &     Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Zakir 
ELÇİÇEK 

 Dicle Üniversitesi/Dicle University, Turkey                  Dicle Üniversitesi/ Dicle University, Turkey 

“Kamu Okullarının İktisadi Yapı ve İşleyişinin İncelenmesi” 
*** 

         Arş. Gör. Dr./ Res. Assist. Dr. Zakir ELÇİÇEK    &             Öğrt./ Teach. Yıldırım BARUT 
                   Dicle Üniversitesi/Diyarbakır, Turkey                           Küçükkadı Ortaokulu/ Diyarbakır, Turkey  

“Diyarbakır’daki Özel Okulların Diyarbakır Eğitimindeki Yeri: Niceliksel Bir 
Değerlendirme” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. İsmail AYDEMİR    &       Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Ali ALTIBAY 

Uşak Üniversitesi/ Uşak, Turkey                                        Dumlupınar Üniversitesi/ Kütahya, Turkey 
Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Murat AYDIN 

Uşak Üniversitesi/ Uşak, Turkey 

“Yükseköğretimde Uygulamalı Muhasebe Eğitiminin Başarısı 
ve Eğitim Kurumlarıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları (SMMO) İle 

İşbirliğinin Önemi” 

*** 
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11.10.2019 

CUMA/ FRIDAY 

TURİZM/ Turizm Oturumu 

Z5 Sınıfı/ Classroom Z5 
15:40 – 17:00 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Abdullah USLU 

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Faculty Member, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. İlyas OKUMUŞ    &    Arş. Gör./ Res. Assist. Arif Eser GÜZEL 
Mustafa Kemal Üniversitesi/Hatay, Turkey 

“Türkiye’de Turizm Yatırımının Ekolojik Ayak İzi Üzerine Etkisi:                                                   
Stırpat Modelinden Ampirik Kanıtlar” 

*** 
. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. İlyas OKUMUŞ     &    Arş. Gör./ Res. Assist. Arif Eser GÜZEL 

Mustafa Kemal Üniversitesi/Hatay, Turkey 

“Türkiye’de Turizm Yatırımı ve Turizm Kalkınması İlişkisi” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Reşat ARICA  
Adıyaman Üniversitesi/Adıyaman, Turkey 

“Turistik İşletme Yöneticilerinin Kalite Tanımlamaları: Adıyaman Üzerine Bir 
Araştırma” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Ayhan KARAKAŞ   &   Öğr. Gör./ Lect.  Haci Yusuf GÜNGÖR 
               Bartın Üniversitesi/Bartın, Turkey                            Adıyaman Üniversitesi/Adıyaman, Turkey 

“Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Dindarlık Düzeyi İle Helal Konseptli Otellere 
Bakış Açısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” 

 
 
 

 
 
 

*** 
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11.10.2019 

CUMA/ FRIDAY 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/ İslâm Çalışmaları Oturumu 
POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION/ Islamic Studies 

Z6 Sınıfı/ Classroom Z6 
15:40 – 17:00 

Doç. Dr./Assoc. Prof. Oktay BOZAN 
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Faculty Member, Faculty of Letters, Dicle University 

Moderatör/ Moderator 

Doç. Dr./ Assoc. Prof. M. Halis ÖZER 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“İslâm Ekonomisinde Servet Birikimi ve Zenginlik” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Kerim ÖNER 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Yoksullukla Mücadelenin En Önemli Etkenlerden Biri Olan İnfak” 
*** 

Öğr. Gör./ Lect. Esra BİLDİRİCİ ÇALIK    &   Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Abdurrahman ÇALIK 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/ Van, Turkey 

“İslâmî Prensipler Açısından Stratejik Yönetim” 
*** 

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Kerim ÖNER 
Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Yöneticilerin En Çok İhmal Ettiği İlkelerden Biri Olan Şûra’nın Hz. Ömer 
Döneminde Uygulamaları” 

*** 
Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Tahsin KULA 

Dicle Üniversitesi/ Diyarbakır, Turkey 

“Gazzali’de Metaforik Bir Anlatımla Siyaset Psikolojisinin Spirituel Temelleri” 
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11.10.2019 

CUMA/ FRIDAY 

KAPANIŞ OTURUMU/ CLOSING SESSION 

İİBF Konferans Salonu/ Conference Hall 
17:00 – 18:30 

Uzaktan Konferans 

Prof. Dr. Serdar ONGAN 
St. Mary’s Collage of Maryland/ ABD. 

“Amerika’da Güncel Ekonomik Gelişmeler” 

 
Tartışmalar/ Discussions 

 
Kapanış Konuşmaları/ Closing Speeches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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BİLDİRİ ÖZETLERİ 

ABSTRACTS 
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DAVETLİ KONUŞMACILAR/  
INVITED SPEAKERS 
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İSLÂM ŞEHRİNİN OLUŞMASINDA VAKIF SİSTEMİNİN KONUMU VE 

EKONOMİK HİZMETLERİ 

 

Mimar Halid TADMORİ 1 

 

Özet 

Müslümanların hayatında önemli bir konumda yer alan şehirler, kuruluş ve gelişim özellikleri 

bakımından çeşitli sınıflandırmalara tâbî tutulmuşlardır. Fethedilmiş olan bölgelerde 

Müslümanlar tarafından kurulan şehirler gerek kurulum aşamalarında gerekse gelişim 

aşamalarında tamamen Müslümanların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmişlerdir.  

İslâm şehri toplumlar arası kaynaşmayı ve toplumsal kalkınmayı kısa sayılacak bir sürede 

sürdürülebilir bir nitelikte başarmış. İslâm şehrinin bu başarısında vakıf sisteminin rolü 

belirgindi, bu rol da günümüz için bir model teşkil etmektedir. 

İslâm tarihinde vakıflar, insanların ve başka canlıların faydasına olan çeşitli hizmetleri yerine 

getirmek üzere kurulmuştur. Osmanlı'da en ücra coğrafyalarda yaşayan insanların sosyal 

ihtiyaçlarını karşılamada ve hayat standartlarını yükseltmede en tesirli unsurlardan birisi de 

şüphesiz vakıf müesseseleri olmuştur.   

Vakıflar, ülke ticaretine ve ekonomik hayatın gelişmesine olumlu etkileri olan bir müessese 

idi. Nitekim hemen bütün şehirlerde vakıf ticaret hanları bulunmaktaydı. Şehirlerarası yollar, 

önemli stratejik mevkilere kervansaraylar yaptırılarak sürekli işler halde tutulmuş, böylece 

yolcu ve tacirlere yol güvenliği ve konaklama imkânı sağlanmıştı. 

Tarihi süreç içinde, tıpkı İslâm devlet yönetimlerinde Osmanlı Devletinin çöküşüne kadar 

işleyen vakıf sistemine benzer olarak, günümüzde devletin iktisadi işletmelerinden kazanç 

elde etmesi için geliştirilen yöntemlerden biri olan döner sermaye, özerk bütçeli ancak belirli 

bir oranda da genel bütçe içinde yönetilen bir sistemdir.  

Bu çalışmada, BOBİ’lerde kurumsallaşmanın gerekliliği ve bu işletmelere sağlayacağı 

yararlar irdelenecektir. 

  

                                                           
1 Prof., Lübnan Ünivesitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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ECONOMIC AND POLITICAL RELATIONS BETWEEN ROMANIA AND 

REPUBLIC AND TURKEY (1991-2011) 

 

Liliana Elena BOŞCAN1 

 

Abstract 

The present study aimed to explore the economic and political relations between Romania and 

Turkey, lasting for 20 years, since on the 19th of September 1991, Romanian President, Ion 

Iliescu and the Turkish President, Turgut Özal signed the “Treaty of Friendship, Good 

Neighbourhood and Cooperation” between Romania and Turkey.  The paper is based on 

documents found in the Romanian diplomatic and national archives, the Romanian and the 

Turkish press, but also economic statistics was added it. 
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ECONOMIC CRISIS AND THE CRISIS OF ECONOMICS: POLITICAL ECONOMY 

AS A REALISTIC AND CREDIBLE ALTERNATIVE 

 

Stavros MAVROUDEAS 1 

 

Abstract 

This video lecture focuses on the current crisis of Economics and the relevance of Political 

Economy as a realistic and credible alternative. The last global capitalist crisis of 2008 

reopened discussions on the issue of economic crisis; an issue long forgotten by the dominant 

tradition within economic theory, Economics. Economics (that is the study of the economy in 

abstraction from social and political relations, as a ‘play’ between individuals and not 

between social classes) has failed, in both its Mainstream (Neoclassicism) and Heterodox 

(Keynesianism) versions to forecast, comprehend and confront the 2008 crisis. This is a 

repetition of Economics’ dismal record against almost all previous major economic crises. Its 

Mainstream version considers capitalism a perfect system where crises erupt only because of 

deformations of the ‘normal’ functioning of the market. Its Heterodox version maintains that 

capitalism – because of its anarchic nature – is prone to crises but the existence of an overseer 

(in the form of the state) can secure the avoidance of such sad episodes. Both versions have 

failed utterly as the crisis hit both deregulated and regulated economies. On the other hand, 

Political Economy - the other major tradition in economy theory – proposes a more realistic 

and credible understanding of the economy. The latter is not an ‘play’ between individuals but 

between antagonistic social classes. This class struggle within the economy has an inherent 

social nature and is necessarily linked with politics. Thus, Political Economy argues for a 

unified analysis of the economy, the society and politics. Within Political Economy the 

Marxist tradition argues that capitalism is a system that passes from periods of booms to 

periods of bust. This is the normal functioning of the system as it exhibits cyclical fluctuations 

(economic cycles). Thus, crises are not an aberration but a normal characteristic. Moreover, 

state intervention can affect the eruption and the evolution of crises but it cannot extinguish 

their existence. This analytical framework has greater explanatory power that Economics. 
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GLOBAL INFLUENCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A NEW EMERGING 

ECONOMY 

 

Adam SOFRONIJEVIĆ 1 

 

Abstract 

Paper presents the specific impact of Artificial Intelligence (AI) on global economy and 

national economies around the world. Artificial intelligence has the potential to incrementally 

add 16 percent or around $13 trillion by 2030 to current global economic output The 

importance of AI in almost every aspect of life is transparent and new frontiers emerge 

because of this. One such new frontier is related to data which is becoming important not just 

in relation to data sharing and data availability, but also as a new value of strategic 

importance. By 2030 70 percent of companies will be adopting at least one type of AI 

technologies. The adoption of AI will most probably widen gaps between countries, 

companies, and workers. The nature of AI technologies suggests rising importance of 

economies of scale and economies of scope will be important. AI Is a knowledge-intensive 

and because of this economic aspects related to knowledge will be important in determining 

the impact of AI. 
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BOBİ’LERDE KURUMSALLAŞMANIN GEREKLİLİĞİ VE FAYDALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Abdulkadir BİLEN1 

Baran AKKUŞ2 

 

Özet 

Kurumsallaşma; işletmelerdeki faaliyetlerin herhangi bir şahsa bağımlı olmadan, standartlara 

ve kurallara bağlı kalarak yürütülebilmesini ifade etmektedir. Böylece işletmelerde kişilerden 

bağımsız olarak bir sistem oluşturulmaktadır. Bu sisteminin parçaları da koordinasyon 

içindebelli kural ve prosedürler çerçevesinde işlerin yürütülmesinden sorumludurlar.  

Kurumsallaşma ile işletmelerin sürekliliği sağlanmakta; ömürleri sahiplerinin ömürleri ile 

sınırlı kalmamaktadır. Aynı zamanda kurumsallaşmayla birlikte işletmeler çevrelerine uyum 

sağlayabilecekleri dinamik bir yapıya kavuşmaktadırlar. Tabi ki “tüm işletmeler için 

kurumsallaşma gerekli midir?” sorusu tartışılabilir. Ancak bir işletme mikro/küçük işletme 

seviyesini aşmışsa kurumsallaşmasının işletmeye fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Büyük 

ve Orta Boy İşletmelerin (BOBİ) kurumsallaşmayla birlikteverimliliği ve karlılığı artacak, 

gelecek kuşaklara devirleri kolaylaşacaktır.  

Bu çalışmada, BOBİ’lerde kurumsallaşmanın gerekliliği ve bu işletmelere sağlayacağı 

yararlar irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: BOBİ, Kurumsallaşma, Kurumsallaşmanın Faydaları 

 

NECESSITY OF INSTITUTIONALIZATION AND EVALUATIONOF BENEFITS IN 

LMSEs 

 

Abstract 

Institutionalization; it means that the activities in the businesses can be carried out without 

being dependent on any person, adhering to the standards and rules. Thus, a system is created 

in the enterprises independently of the people. The components of this system are also 

responsible forthe execution of works in coordination within the framework of certain rules 

                                                           
1 Prof. Dr., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, abilen@dicle.edu.tr. 
2 Öğr. Gör., Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, 

bakkus@munzur.edu.tr. 
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and procedures. Institutionalization ensures the continuity of enterprises; their life is not 

limited to their owners. At the same time, with the institutionalization, businesses have a 

dynamic structure in which they can adapt to their environment. Of course, the question “Is 

institutionalization necessary for all enterprises?” can be discussed. However, if an enterprise 

exceeds the micro / small enterprise level, its institutionalization is expected to benefit the 

enterprise. With institutionalization, productivity and profitability of Largeand Medium Sized 

Enterprises (LMSEs) increase and their transfer to future generations will be easier. In this 

study, the necessity of institutionalization and benefits to LMSEs will be examined. 

Keywords: LMSEs, Institutionalization, Benefits of institutionalization. 
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KRİZ DÖNEMİNDE İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN YAŞADIĞI STRES VE BUNUN 

PAZARLAMA STRATEJİLERİNE ETKİSİ   

 

Ahmet KAYAOĞLU1 

Cumali KILIÇ2 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı kriz dönemlerinde işletme yöneticilerinin maruz kaldığı stres ve bunun 

işlemelerin pazarlama stratejileri üzerindeki etkilerinin Mardin ili örnekleminde 

incelenmesidir. İşletmeler çeşitli nedenlerle kriz ortamlarında yaşamak zorunda kalmaktadır. 

Bu yaşanan kriz ortamları ister istemez işletme çalışanları üzerinde strese neden olmaktadır. 

Bu stres doğru şekilde yönetilmezse işletmenin bütün faaliyetlerini ve tabii olarak pazarlama 

faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilmektedir. Pazarlama, işletme faaliyetleri arasında önemli 

bir yere sahiptir ve kâr maksimizasyonu hedefine ulaşmasında en önemli faktörlerden 

birisidir. Bu nedenle, pazarlama stratejilerinin düzgün bir yapıya ve işleyişe sahip olmaması 

ya da yaşadığı aksaklıkların getirdiği olumsuz sonuçlar işletmeleri ve bireyleri olumsuz 

etkileyebilmektedir.  

Mardin ilindeki işletmelerde yönetici olarak çalışanların yaşadığı stres ve bu olumsuz stresin 

pazarlama stratejileri üzerindeki etkilerinin ölçülmesinde anket ve nicel veri analizi 

kullanılmıştır.  

Araştırma bulgularında; örgütsel stresin alt boyutlarından psikolojik ve zihinsel boyut, örgüt 

yapısı ve iş ortamı boyutu ve örgüt dışı çevre ve iş niteliği boyutlarının pazarlama stratejileri 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra; örgütsel stresin alt 

boyutlarından ilişkisel ve sosyal boyut ile örgütsel rol boyutunun pazarlama stratejileri 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Araştırmada katılımcılarının çeşitli 

örgütsel faktörlere göre etraflıca analiz edilebileceği görülmüştür.  

Araştırma sonucunda işletmelerde yaşanan stresin bazı boyutlardan pazarlama stratejilerini 

etkilediği bazı boyutlardan etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Etkili ve etkili olmayan 

boyutların strateji geliştirmede göz önünde alınmasının, işletme stratejilerinin başarısında 

belirleyici olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada, BOBİ’lerde kurumsallaşmanın 

gerekliliği ve bu işletmelere sağlayacağı yararlar irdelenecektir. 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, , Mardin, 

ahmetchim@hotmail.com 
2 Arş. Gör. , Mardin Artuklu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Mardin, 

cumalikilic@artuklu.edu.tr 
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Anahtar Kelimeler: Kriz, Kriz Yönetimi, Stres Yönetimi, Pazarlama, Pazarlama Stratejileri 

 

STRESS OF BUSINESS MANAGERS DURING THE CRISIS PERIOD AND ITS 

EFFECT ON MARKETING STRATEGIES 

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the stress of business executives in crisis periods and 

the effects of these operations on marketing strategies in Mardin sample. Businesses have to 

live in crisis environments for various reasons. These crisis environments inevitably cause 

stress on business employees. If this stress is not managed properly, it may adversely affect all 

activities of the enterprise and of course marketing activities. Marketing has an important 

place among business activities and is one of the most important factors in achieving the 

profit maximization target. Therefore, the lack of a proper structure and functioning of 

marketing strategies or the negative consequences of the disruptions may affect businesses 

and individuals negatively. 

Questionnaire and quantitative data analysis were used to measure the stress experienced by 

managers as employees in the enterprises in Mardin and the effects of this negative stress on 

marketing strategies. 

In the research findings; psychological and mental dimension, organizational structure and 

work environment dimension and non-organizational environment and work quality 

dimensions, which are the sub-dimensions of organizational stress, have a significant effect 

on marketing strategies. And also; The relational and social dimensions of organizational 

stress and organizational role dimensions did not have a significant effect on marketing 

strategies. In the study, it was seen that the participants could be analyzed in detail according 

to various organizational factors. 

As a result of the research, it was concluded that the stress experienced in the enterprises 

affected marketing strategies in some dimensions and not in some dimensions. It is concluded 

that taking effective and ineffective dimensions into consideration in strategy development 

will be decisive in the success of business strategies. 

Keywords: Crisis, Crisis Management, Stress Management, Marketing, Marketing Strategies 
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İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMLERİNİN ÜRETİM YAPAN 

İŞLETMLERDE UYGULANMASI   

 

Özcan DEMİR 1 

Delal AYDIN 2 

 

Özet 

İşletmelerde etkin bir iç kontrol ve iç denetimin oluşması halinde faaliyetlerin şirket 

politikalarına uyumlu olarak gerçekleşip, düzenli bir şekilde yürütülüp, kaynakların etkin 

kullanılıp hata ve hilelerin fark edilip önlenmesini, muhasebe kayıtlarının eksiksiz ve hatasız 

olmasını, finansal bilgilerin güvenilir ve zamanında hazırlanmasının sağlanmasıyla oluşur. 

İç denetim faaliyetleri dünyada çeşitli büyüklükteki, amaçtaki ve yapıdaki işletmeler 

tarafından gerçekleştirmektedirler. İç denetim, risk yönetim süreçlerinde ve teknolojinin 

gelişmesi ile şirket büyüklüklerinin artması sebebiyle karmaşıklaşan işlemler ve analizi 

zorlaşan büyük verilerin anlaşılabilir ve güvenli hale getirilmesi için ortaya çıkan talebin 

karşılanmasına yönelik büyük gelişme göstermiştir. 

Üretim yapan işletmeler içinde iç denetim önemli bir unsur olmaya başlamıştır. Bu doğrultuda 

iç denetim unsuru gelişen teknoloji ve fırsatlar doğrultusunda geliştirilmeye çalışılan bir 

fonksiyon olmaktadır. Denetim kapsamının gelişmesi ve iç denetimin bu gelişme içerisinde 

vazgeçilmez bir unsur olarak yer edinmesi çalışması kaçınılmaz bir süreçtir. 

İç kontrol, işletmenin hedeflerine ilerlemesinde yardımcı olmaktadır. İşletmenin devamlılığı 

açısından iç kontrol önemlidir. İç kontrolün sisteminin olmadığı durumlarda ya da iç kontrol 

sisteminin etkin bir şekilde çalışmaması; varlık kayıplarına, eksik ya da hatalı karar 

alınmasına ve çeşitli suistimallere neden olabilmektedir. İç denetim ve iç kontrol arasındaki 

fark iyi bilinmediğinden bazı yanlışlıklara sebebiyet vermektedir. İç kontrol aslında iç 

denetimin bir alt dalı olarak bilinmektedir. Ancak bu böyle değildir. İlk olarak iç kontrolün 

yalnızca iç denetimi ilgilendirmediği yönetime etkili bir biçimde anlatılarak, bütünsel açıdan 

ele alınması gereken bir sistem ve süreçler olarak yaklaşılması ve algılanması adına gereken 

çaba gösterilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: İç Denetim, İç Kontrol, İşletme, Sistem. 
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APPLICATION OF INTERNAL AUDIT AND INTERNAL CONTROL SYSTEMS IN 

PRODUCTION BUSINESSES 

 

Abstract 

In the event that an effective internal control and internal audit occurs in the enterprises, the 

activities are carried out in accordance with the company policies, they are carried out on a 

regular basis, the resources are used effectively and errors and frauds are detected and 

prevented, accounting records are complete and error-free, financial information is prepared 

in a reliable and timely manner.  

Internal audit activities are carried out by enterprises of various sizes, purposes and structures 

in the world. Internal audit has made great progress in meeting the demand for making 

understandable and secure transactions and processes that are complicated by complex 

processes due to the increase in company size and risk management processes and the 

development of technology.  

Internal auditing has become an important element in manufacturing enterprises. In this 

direction, internal audit is a function that is tried to be developed in line with developing 

technology and opportunities. It is inevitable that the scope of the audit will be improved and 

internal audit will be an indispensable element in this development.  

Internal control helps the company progress its goals. Internal control is important for 

business continuity. In cases where there is no system of internal control or the internal 

control system is not operating effectively; loss of assets, incomplete or incorrect decisions 

and misconduct. Because the difference between internal audit and internal control is not well 

known, it causes some inaccuracies. Internal control is in fact known as a sub-branch of 

internal audit. But this is not so. Firstly, effective efforts should be made to approach and 

perceive management as a system and processes that need to be handled holistically by 

explaining to the management that internal control is not only about internal audit. 

Keywords: Internal Audit, Internal Control, Operation, System. 
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KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE YATIRIMCI TEPKİSİ: DOW JONES 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN TÜRK ŞİRKETLERİ 

ÜZERİNDE BİR UYGULAMA   

 

Binali Selman EREN 1 

 

Özet 

Son yıllarda sürdürülebilir yatırım fonlarına karşı yatırımcıların ilgisinde çok büyük bir artış 

olmuştur. Sürdürülebilir yatırım fonlarında 2018 yılında- 2016 yılına nazaran- %38 oranında 

bir artış olmuştur (Global Sustainable Investment, 2018:8). Sürdürülebilir yatırım fonlarındaki 

bu artıştan dolayı ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir dizi sürdürülebilirlik 

endeksi oluşturulmuştur. Bu endekslerin amacı finansal ürünler için bir ölçüt sağlamak 

amacıyla şirketleri çevresel, sosyal ve yönetimsel açıdan değerlendirmektir.  

Bu çalışmada, DJSI gelişmekte olan piyasalar endeksinde işlem gören Türk şirketlerinin 

endekse dâhil edilme, endeksten çıkarılma ve endekste kalıcı olmasına göre yatırımcı tepkisi 

analiz edilmiştir. Çalışmada sürdürülebilirlik endeksinde işlem gören Türk şirketlerine 

yatırımcı tepkisi “Olay Analizi” (Event Study) yöntemi ile analiz edilmiştir. Olay analizi 

yöntemi ile şirketlerin olay günü etrafındaki birikimli ortalama olağanüstü getirileri 

hesaplanmıştır. Çalışmada Türk şirketlerinin endekse dahil edilme ve çıkarılma tarihleri 

kamuoyuna bildirim tarihi ve endekste işlem görme tarihine göre iki aşamada ele alınmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre Endekse dâhil edilen, endeksten çıkarılan ve endekste kalıcı hale 

gelen Türk şirketlerinin birikimli ortalama olağan üstü getirileri hakkında güçlü bir kanıt 

bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sürdürülebilirlik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, Olay 

Analizi Yöntemi 
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INVESTOR REACTION TO CORPORATE SUSTAINABILITY: AN ANALYSIS ON 

TURKISH COMPANIES LISTED IN THE DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX 

 

Abstract 

In recent years, there has been a tremendous increase in investors' interest towards sustainable 

mutual funds. In 2018, the funds increased by 38% compared to 2016 (Global Sustainable 

Investment, 2018:8). Due to the increase in sustainable investment funds, a series of 

sustainability indices operating at national and international levels have been created. The 

purpose of these indices is to evaluate companies in terms of environmental, social and 

governance in order to provide a benchmark for financial products. 

 In this study, the investor reaction is analyzed according to the inclusion, exclusion and non-

exclusion of the Turkish companies listed in the DJSI emerging markets index. In the study, 

investor reaction to Turkish companies listed in the sustainability index was analyzed by 

“Event Study” method. The event study method has calculated the cumulative average 

abnormal returns of the companies around the event day. In this study, the inclusion and 

exclusion dates of Turkish companies in the index are discussed in two stages according to the 

announcement date to the public and the change of day in the index. According to the results 

of the analysis, there is no strong evidence for the cumulative average abnormal returns of the 

Turkish companies included in, excluded from and non-excluded in the index. 

Keywords: Corporate Sustainability, Dow Jones Sustainability Index, Event Study Method. 
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HİSSE SENETLERİ BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN SAĞLIK 

KURUMLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ 

ANALİZİ   

 

Mehmet ÖZYURT 1 

Mehmet ALTUNTAŞ 2 

Bilal YILDIRIM 3 

 

Özet 

Sağlık hizmet kurumlarını, diğer hizmet ve mal üreten kurumlardan farklı kılan özellikleri 

olmakla birlikte; bir işletme olmaları, finansal yapıları, finansal işlevleri olması dolayısı ile bu 

bakımdan diğer işletmelere benzemektedirler. Sağlık kurumlarının performanslarının nasıl 

ölçüleceği tartışılagelen konulardan biridir.  

Sağlıkta kısıtlı kaynakların hangi proje ve faaliyetlere aktarılacağı konusunda maliyet 

minimizasyon, maliyet-etkililik, maliyet-yararlanım ve maliyet-fayda analizleri kullanılmakla 

birlikte, söz konusu kurumun mali ve finansal performansı olduğunda iktisat biliminden 

gelen, firmaların bilanço ve gelir tablolarından hareketle hesaplanan çeşitli rasyolar 

kullanılmaktadır. Buradaki problem, bu rasyoların her birinin farklı bir perspektif ile farklı 

konulardaki performansı ölçmeleridir. Bu probleme bir çözüm olabilecek TOPSİS (Technique 

for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) analizi, tüm bu rasyoları (likidite 

oranları, finansal oranlar, faaliyet oranları ve kârlılık oranları ana başlıkları altında toplam 12 

rasyo) tek bir rasyoya indirgemekte ve bir bakıma parça parça olan analizleri birleştirerek 

resmin tamamını görmeye yaramaktadır.  

Literatürde daha önce çeşitli sektörler ve firmalar için yapılan TOPSİS analizinin, bu çalışma 

bağlamında bu kez hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören 2 sağlık kurumunun finansal 

performanslarının analizinde kullanılması ve 2016 yılsonu verilerinden başlamak üzere 6 

aylık periyotlarla 2019 ilk yarısına kadar toplam 6 farklı dönemin bilanço ve gelir tablosu 

verileri ile iki sağlık kurumunun finansal performansları analiz edilmeye çalışılmıştır. 
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Anahtar Kelimeler: finansal performans, sağlık kurumları, TOPSİS, hastane finansal 

değerleme. 

 

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS WITH TOPSIS METHOD OF 

COMPANIES WHICH ARE LISTED IN HEALTH SECTOR IN BORSA ISTANBUL 

 

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 Although health care institutions there are features that make it different from other 

service and goods-producing institutions, they are similar to other businesses because they are 

a business, they have financial structure and financial functions. How to measure the 

performance of health institutions is one of the topics discussed. 

On which projects and activities to transfer limited resources in health; cost minimization, 

cost-effectiveness, cost-benefit, cost-benefit analysis are used. However, in the case of the 

financial and financial situation of the institution, various ratios obtained from the economic 

sciences and calculated from the balance sheets and income statements of the companies are 

used. The problem is that each of these ratios measures performance on different issues from 

a different perspective. A solution to this problem, TOPSIS (Technique for Order Preference 

by Ideal Solutions) analysis, all these ratios (liquidity ratios, financial ratios, operating ratios 

and profitability ratios under the main headings total 12 ratios) to a single ratio to reduce and 

somewhat It is used to see the whole picture by combining the analysis.  

In the literature, TOPSIS analysis previously is used in the analysis of financial performance 

for various sectors and companies. In this study, this analysis is used to analyze the financial 

performance of 2 health institutions whose shares are traded on Borsa Istanbul. In the analysis 

is used to the balance sheet and income statement data for 6 months of periods starting from 

the end of 2016 to the first half of 2019. 

Keywords: financial performance, health institutions, TOPSIS, hospital financial evaluation. 
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HİSSE SENETLERI PIYASASI ARASINDAKI UYUM: DALGACIKLAR 

BAĞDAŞIKLIĞI İLE YENİDEN İNCELEME   

 

Remzi GÖK 1 

Şener İLTER 2 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, 2005-10-20 ve 2019-05-31 dönemine ait günlük kapanış fiyatlarını 

kullanarak "Bist100" ve 18 ülke borsa endeksleri arasındaki kısa, orta ve uzun vadeli 

ilişkisinin incelenmesidir. Bilindiği üzere piyasa aktörleri, farklı zaman ve yatırım 

periyotlarına sahiptirler. Heterojen işlem periyotlarına sahip bu aktörlerin ihtiyaçlarına uygun 

çözüm önerileri sunmak, büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda yapılan bu 

çalışmaya göre, minimum ve maksimum günlük fiyat hareketleri, ABD kaynaklı 2008 küresel 

kriz döneminde görülmüştür. Kapetanios (2005) yapısal kırılmalı teste göre tüm değişkenler 

seviyesinde birim köklü, birinci farkında ise durağandır. Ülke borsaları arasında uzun dönemli 

ilişkinin var olup olmadığını incelemek üzere yapılan Maki (2012) yapısal kırılmalı 

eşbütünleşme test sonuçlarına göre "Bist100" endeksi ile "FTSE100", "DAX", "CAC40", 

"ATX", "AXJO", "MXX", "SENSEX" ve "MERVAL" endeksleri arasında uzun dönemli bir 

eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. "Bist100" endeksi, "SENSEX" borsasının hem kısa hem 

de uzun dönemde Granger nedenidir. Ayrıca, "Bist100" endeksinden "FTSE100" ve "MXX" 

endekslerine doğru uzun dönemli anlamlı nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Diğer taraftan, 

"CAC40", "ATX" ve "MERVAL" borsalarından uzun dönemli, "AXJO" endeksinden ise 

"Bist100" endeksine doğru kısa dönemli nedensellik ilişkisine ulaşılmıştır. Frekans bazlı 

dalgacıklar bağdaşıklığı (wavelet coherence, WTC) analizi sonuçlarına göre, "Bist100" 

endeksi ile diğer borsa endeksleri arasında düşük frekans ölçeklerinde, 32-512 periyotlarında, 

yoğunlaşan pozitif yönlü ilişki elde edilmiştir. Örneğin, 2007-2015 yılları arasında ve 32. 

periyot sonrasında "SP500" ile "Bist100" endeksleri fazda olup, her iki borsanın da yaşanan 

şoklardan aynı anda ve aynı yönde etkilendiği görülmektedir. 2008 yılından 2013 yılına kadar 

geçen sürede ve 2015-2016 yılları arasında, orta ve uzun periyotlarda "SP500" borsası 

"Bist100" endeksini; 2008 yılı başlangıcında kısa ve uzun dönemde ise, "Bist100" endeksi 

"SP500" borsasını takip etmektedir. Diğer taraftan "Bist100" ile "JSE" endeksi arasında orta 

vadede ancak kısa süreli geçerli çift taraflı etkileşim söz konusudur. 2008, 2015-2016 ve 2018 
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yıllarında "JSE" "Bist100" endeksini; 2011-2012 dönemi 128-256. periyotları arasında ise 

"Bist100", "JSE" endeksini takip etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dalgacıklar, Borsa, G7, E7, Nedensellik 

 

INTERNATIONAL CO-MOVEMENT OF STOCK MARKETS: NEW EVIDENCE 

FROM WAVELET COHERENCE ANALYSIS 

 

Abstract 

This paper attempts to investigate stock market co-movement between "Bist100" and 18 stock 

indices by using daily closing price observations over a sample period between 2005-10-20 

and 2019-05-31. Since market participants have heterogeneous investment periods, it is 

required to employ both time- and frequency-dimension methods to provide a deeper 

understanding. The test results show that the minimum and maximum changes are observed 

during the beginning of the financial crisis started in October 2008 in the US. Kapetanios 

(2005) unit root test with structural breaks reveals that our variables have unit roots in log-

level but become stationary at their first-differences. The findings of the Maki (2012) 

cointegration test indicate the presence of strong associations between "Bist100" index and 

"FTSE100", "DAX", "CAC40", "ATX", "AXJO", "MXX", "SENSEX", and "MERVAL" 

indices. "Bist100" index significantly Granger-causes "SENSEX" in the short and long-run. 

Furthermore, in the long-run "Bist100" index is a good indicator for predicting future stock 

market developments of "FTSE100" and "MXX". There also exist significant long-run 

causalities from "CAC40", "ATX", and "MERVAL" and short-run causality from "AXJO" to 

"Bist100". Employing wavelet coherence analysis, we find significantly positive relationships 

between "Bist100" and the stock indices, intensifying in the lower frequency bands, mainly 

between 32 and 512-day holding periods. For instance, "Bist100" and "SP500" indices are in 

phase, indicating that financial shocks cause them to simultaneously move in the same 

direction beyond 32 periods of scale throughout 2007–2015. Between 2008-2013 and 2015-

2016, "Bist100" index is leading "SP500" at medium to long periods while the latter is leading 

the former at short to medium periods during 2008. Besides, feedback, but a short-lived, 

system is present between "Bist100" and "JSE" in the medium frequencies. "JSE" index is 

lagging "Bist100" in 2008, 2015-2016 and 2018 years; the relationship runs in the reverse 

direction in the 128-256 periods of scales between 2011 and 2012. 

Keywords: Wavelet Coherence, Stock, G7, E7, Causality. 
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2000-2019 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’YE GİREN YABANCI SERMAYENİN 

GELİŞİMİ ÜZERİNDE CDS (CREDİT DEFAULT SWAP) RİSK PRİMLERİNİN 

ETKİSİ   

 

Muhammed Emin BARUT 1 

 

Özet 

Bu çalışmanın konusu 2000-2019 yılları arasında Türkiye’ye giren yabancı sermayenin 

gelişimi üzerinde CDS (Credit Default Swap) risk primlerinin etkisinin incelenmesidir. Bu 

çalışmanın amacı 1980’li yıllardan sonra küreselleşme ile birlikte sermayenin 

uluslararasılaşması ve dünya piyasalarında gelişmiş olan ülkelerden gelişmekte olan veya 

azgelişmiş olan ülkelerin sermaye hareketleri üzerinde 1995 yıllından beri faaliyetlerine 

devam eden CDS (Credit Default Swap) risk primlerinin etkisinin araştırılmasıdır. Bu 

çalışmanın sınırlılıkları 2000-2019 yıllarını kapsamakta iken çalışmanın yöntemi zaman serisi 

ile istatistiki verilerin analiz edilmesidir.  

Bu çalışmanın sonunda, özelikle 2000’li yıllardan sonra Türkiye’de hem doğrudan, hem de 

dolaylı yolardan yatırım yapan yatırımcıların CDS (Credit Default Swap) risk primlerini 

dikkate alarak yatırımlarını yaptığı görülmüştür. CDS risk primleri ile sermaye giriş çıkışları 

arasında ters bir orantının olduğu yapılan çalışma sonucunda varılmıştır. CDS risk primi 

yükseldikçe sermaye girişlerinde azalma meydan gelir iken CDS risk primleri düştüğünde ise 

sermaye girişlerinde artış ve çıkışlarında ise azalma meydana geldiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sermaye, Küreselleşme, CDS Primi 

 

BETWEEN THE YEARS 2000-2019 FOR DETERMINING ON DEVELOPMENT OF 

FOREIGN INVESTMENT IN TURKEY CDS (Credit Default Swap) EFFECT OF 

RISK PREMIUM 

 

Abstract 

The subject of this study, between 2000-2019 years on the development of foreign capital 

entering Turkey CDS (Credit Default Swap) to examine the impact of risk premiums. The aim 

of this study is to investigate the effect of CDS (Credit Default Swap) risk premiums, which 
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have been operating since 1995, on the capital movements of developing or underdeveloped 

countries from developed countries in the world markets and the internationalization of 

capital with globalization after 1980s. While the limitations of this study cover the years 

2000-2019, the method of the study is the analysis of statistical data with time series. 

At the end of this study, particularly after the 2000s in Turkey, both directly and indirectly 

from the CDS of investors who yo (Credit Default Swap) has been shown to make the 

investment, taking into account the risk premium. It is concluded that there is an inverse ratio 

between CDS risk premiums and capital inflows and outflows. While CDS risk premiums 

increase, capital inflows decrease, while CDS risk premiums decrease, increase in capital 

inflows and decrease in outflows occur. 

Keywords: Capital, Globalization, CDS Premium. 
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MÜŞÂREKE FİNANSMAN YÖNTEMİNİN TFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR 

STANDARDI KAPSAMINDA İNCELENMESİ   

 

Ayhan YATBAZ 1 

 

Özet 

İslami finansal araçlardan biri olan Musharaka finansman anlaşması, her iki tarafın da 

sermaye ekleyerek belirli bir projeyi gerçekleştirmek amacıyla kar ve zarar paylaşımı 

temelinde kurulan bir ortaklık anlaşmasıdır. Müşâreke finansmanın muhasebeleştirilmesi ve 

raporlanmasıyla ilgili olarak İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu 

(AAOIFI) “FMS 4 Müşareke” adıyla bir standart yayınlamıştır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından Faizsiz Finans Muhasebe Standardı (FFMS) 

4 Müşâreke Finansmanı adıyla Türkçeye çevrilen bu standart 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 

Türkiye’deki katılım bankaları tarafından ihtiyari olarak uygulanabilecektir. Diğer taraftan 

katılım bankaları Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) eskiden olduğu gibi 

uygulamaya devam edeceklerdir. Bu çalışmada TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar standardının 

müşâreke finansman sözleşmesine yönelik uygulanabilirliği araştırılmaya çalışılmıştır. Zira 

AAOIFI’nin bu konuyla alakalı herhangi bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Müşareke 

finansmanı Türkiye’deki katılım bankalarında henüz uygulanmamakla birlikte gelecek 

dönemlerde uygulanmaya başlayacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla bir ortaklık sözleşmesi 

olarak müşâreke finansmanın uygulanmasıyla birlikte müşterek anlaşmalar kavramı gündeme 

gelecektir. Bu açıdan söz konusu çalışmanın muhasebe teorisyenlerine ve uygulayıcılarına 

ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Müşâreke Finansmanı, Finansal Raporlama Standartları, FFMS 4 

Müşâreke Finansmanı, TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standardı. 

 

ANALYSIS OF MUSHARAKA FINANCING METHOD WITHIN THE SCOPE OF 

IFRS 11 JOINT ARRANGEMENTS 

 

Abstract 

As one of the Islamic financial instruments, Musharaka financing agreement is a partnership 

agreement established based on profit and loss sharing for the purpose of realizing a specific 
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project by adding capital by both parties. The Accounting and Auditing Organization for 

Islamic Financial Institutions (AAOIFI) has issued a standard named FAS 4 Musharaka 

Financing for accounting and reporting of musharaka financing. This Standard translated into 

Turkish by Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority (POA) can be 

applied from the date of January 1, 2020 on a voluntary basis by participation banks in 

Turkey. On the other hand, participation banks will continue to apply Turkey Financial 

Reporting Standards (TFRS) in accordance with IFRSs as before. In this study, it has been 

tried to investigate the applicability of TFRS 11 Joint Agreements standard to musharaka 

financing agreement. As a matter of fact, AAOIFI do not have any regulations on this subject. 

Although musharaka financing agreement have not yet been implemented in Turkey, it is 

expected to be introduced in the future. Therefore, as a partnership contract when musharaka 

financing began to be implemented in Turkey, the concept of joint arrangements is next on the 

agenda. In this respect, it is thought that this study will shed light on accounting theorists and 

practitioners. 

Keywords: Musharaka Financing, Financial Reporting Standards, FAS 4 Musharaka 

Financing, IFRS 11 Joint Arrangements. 
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ÜCRET DÜZEYİNE BAĞLI OLARAK İŞ TATMİNİNİN FARKLILAŞMASI; 

BATMAN İLİ DİSCOUNT MARKET ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA   

 

Osman YILMAZ 1 

Emre KAYA 2 

 

Özet 

Bilgiye, sermayeye ve üretim kaynaklarına ulaşmanın kolaylaştığı günümüz rekabetçi 

koşullarında kalıcı olabilmek için birtakım entelektüel varlıklara sahip olunması gereklidir. 

Bu bağlamda çalışanların göstereceği performans çok önemlidir ve bu da çalışanların işe 

yönelik tutumlarına bağlıdır. Çalışanlar işe yönelik olumlu tutumları arttıkça iş tatmini 

artmaktadır. İş tatmini çalışan bağlılığı ile birlikte verimliliği ve işyerinin toplam 

performansını arttırmakta ve örgütün stratejik hedeflerine de katkı sağlamaktadır. İş tatmin 

düzeyi örgüt yönetimi açısından önemli bir değerlendirme aracıdır. Yüksek düzeyde iş tatmini 

örgütün iyi yönetildiği, iş tatmininin azalması örgütsel koşullarda bozulmalar olduğunun 

göstergesidir. 

Bu çalışmanın bağlamı alınan ücret düzeyinin iş tatminine ilişkin etkisini ölçmektir. 

Çalışmanın evreni Batman ilindeki discount marketlerdeki çalışanlardır. Araştırma “ücret 

düzeyine bağlı olarak iş tatmini sağlanabilmekte midir?” sorusuna cevap aramaktadır. 

Bu soruya bağlı olarak; 

· Katılımcıların iş tatmin düzeyi nedir? 

· Katılımcıların iş tatmini ücret düzeylerine göre farklılaşmakta mıdır? 

Soruları literatür ile desteklenmiş bir tanımlayıcı araştırma ile cevaplandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Ücret, Discount Market. 
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DIFFERENTIATION OF JOB SATISFACTION DUE TO WAGE LEVEL; AN 

APPLICATION ON DISCOUNT MARKET EMPLOYEES IN BATMAN 

 

Abstract 

In today's competitive conditions where access to information, capital and production 

resources becomes easier, it is necessary to have some intellectual assets to be permanent. In 

this context,employee performance is very important and this depends on the employees' 

attitudes towards work. Job satisfaction increases as employees' positive attitudes towards 

work increase. Job satisfaction increases productivity together with employee commitment 

and overall performance of the workplace and contributes to the strategic objectives of the 

organization. Job satisfaction level is an important assessment tool for organizational 

management.The high level of job satisfaction is an indication that the organization is well 

managed, and decrease in job satisfaction is an indication of deterioration in organizational 

conditions. 

The context of this study is to measure the effect of wage level on job satisfaction.The 

universe of the study is the employees in discount markets in Batman province. The research 

seeks an answer to the question “Can job satisfaction be achieved depending on wage level?” 

Depending on this question; 

· What is the job satisfaction level of the participants? 

· Does the job satisfaction of the participants differ according to their wage levels? 

The questions were answered with a descriptive research supported by literature. 

Keywords: Job Satisfaction, Wage, Discount Market. 
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ÇALIŞANLARIN DIŞSAL İŞ TATMİNİ İLE SESLİ DAVRANIŞI ARASINDAKİ 

İLİŞKİDE İŞTEN AYRILMA NİYETİNİN ROLÜ   

 

Zülfi Umut ÖZKARA 1 

Aynur TAŞ 2 

 

Özet 

Bu çalışmada; çalışanların dışsal iş tatmini ile sesli davranışı arasındaki ilişkide işten ayrılma 

niyetinin aracılık etkisi araştırılmıştır. İş tatmini; bireyin işe karşı olumlu ya da olumsuz 

tutumudur. Dışsal iş tatmini; çalışma koşulları, ücret ve terfi imkanı gibi dış faktörlerden 

etkilenir. Sesli davranış; örgütsel sessizliği kıran davranışlar şeklinde tanımlanabilir. İşten 

ayrılma niyeti ise çalışanın kurumundan ayrılma arzusu ve planı olarak ifade edilebilir. Bu 

araştırma kapsamında; “çalışanların dışsal iş tatmini düzeyindeki artışın bu çalışanların işten 

ayrılma niyeti düzeyi üzerindeki azaltıcı etkisi ve ayrıca hem çalışanların dışsal iş tatmini 

düzeyindeki artışın hem de işten ayrılma niyeti düzeyindeki azalışın bu çalışanların sesli 

davranış düzeyi üzerindeki yükseltici etkileri yoluyla örgütsel başarıya katkı sağlanabilir mi?” 

sorusuna cevap bulmak amaçlanmaktadır. Araştırmanın veri seti; Ankara ilindeki 15 şehir 

otelinde çalışan 233 katılımcıdan anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Anket formu; 5’li 

Likert tipi ölçme düzeyinde 8 maddelik dışsal iş tatminini ölçeği, 3 maddelik işten ayrılma 

niyeti ölçeği ve 6 maddelik sesli davranış ölçeği ile birlikte 4 adet demografik soru olmak 

üzere toplam 21 sorudan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, SPSS ve AMOS istatistiksel 

paket programlarıyla analiz edilmiştir. Çalışmanın ölçüm modeline bütün bir yapıda 

doğrulayıcı faktör analizi yapıldıktan sonra, ölçeklerin Cronbach Alfa değerleri hesaplanmış 

ve Pearson korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın hipotezi; yapısal eşitlik 

modellemesi ve son olarak Sobel testi ile sınanmış ve desteklenmiştir. Çalışmanın analiz 

sonuçlarına göre; çalışanların dışsal iş tatmini işten ayrılma niyetini, işten ayrılma niyeti de 

sesli davranışı anlamlı ve negatif bir şekilde doğrudan etkilemektedir. Ayrıca çalışanların 

dışsal iş tatmini sesli davranışı hem doğrudan hem de işten ayrılma niyeti üzerinden dolaylı 

olarak anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir. Bu çalışma kapsamında kurulan 

mekanizmada; işten ayrılma niyeti kısmi aracılık rolüne sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Sesli Davranış, İşten Ayrılma Niyeti, Dışsal İş Tatmini. 
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THE ROLE OF EMPLOYEES’ INTENTION TO QUIT ON THE ASSOCIATION 

BETWEEN THEIR EXTRINSIC JOB SATISFACTION AND VOICE BEHAVIOR 

 

Abstract 

This study investigates the mediating effect of employees’ intention to quit on the association 

between their extrinsic job satisfaction and voice behavior. Job satisfaction can be mentioned 

an individual's negative or positive attitude towards job. Extrinsic job satisfaction is 

influenced by external factors such as working conditions, wages and the possibility of 

promotion. Voice behavior can be characterized by behaviors breaking the organizational 

silence. The intention to quit is expressed as the employee's desire and plan to leave the 

organization. In this research, it is sought an answer to the query of “is it likely to contribute 

to the organizational success through the reducing effect of the increase in the level of 

employees’ extrinsic job satisfaction on the level of their intention to quit as well as the 

enhancing effects of both the increase in the level of employee’s extrinsic job satisfaction and 

the decrease in the level of their intention to quit on the level of their voice behavior?”. The 

data set of the research was gathered from 233 participants working in 15 city hotels in 

Ankara by using survey method. The questionnaire has consisted of 21 questions which are 

the 8-item extrinsic job satisfaction scale, the 3-item intention to quit scale and the 6-item 

voice behavior scale at 5-Likert type measurement level as well as 4 demographic questions. 

SPSS and AMOS statistical package softwares were used to analyze the data. After the overall 

confirmatory factor analysis was performed on the measurement model of study, Cronbach 

Alpha values of the scales were calculated and Pearson correlation analysis was employed. 

The hypothesis of the research was examined and proven by structural equation modeling and 

finally Sobel test. According to the research results; employees’ extrinsic job satisfaction has 

a direct, significant and negative effect on their intention to quit. Employees’ intention to quit 

also has a direct, significant and negative effect on their voice behavior. Moreover employees’ 

extrinsic job satisfaction has significant and positive effects on their voice behavior both 

directly without “intention to quit” variable and indirectly over said variable. In this 

mechanism, the intention to quit has the role as a partial mediating variable. 

Keywords: Voice Behavior, Intention to Quit, Extrinsic Job Satisfaction. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE KARAR 

VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ   

 

Emel ŞIKLAR 1 

Hamza DOĞAN 2 

 

Özet 

Bireyin davranış ve kararlarını önemli derecede etkileyen kişilik özelliklerinin kişiden kişiye 

farklılık gösterdiği bilinmektedir. Diğer taraftan karar verme sürecinde bireyin izlediği yol ve 

yöntemlerin de kişiye özgü olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle hangi kişilik özelliğinin 

hangi karar verme stili ile ilişkili olduğu merak konusudur.  

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin temel kişilik özellikleri ile karar vermede özsaygı 

düzeyleri arasındaki ilişkinin yanı sıra bu öğrencilerin temel kişilik özellikleri ile karar verme 

stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 311 üniversite öğrencisine 

Gençöz ve Öncül (2012)’nin Türk kültürüne uyarladığı Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği ile 

Deniz (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan Melbourne Karar Vermede Özsaygı (MKVÖ I) 

ve Karar Verme Stilleri Ölçeği (MKVÖ II) uygulanmıştır.  

Yapılan istatistiksel analizler sonucunda kişilik özellikleri ile karar verme stilleri arasında 

anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Hangi kişilik özelliğinin hangi karar verme stili ile ilişkili 

olduğu çalışmada detaylı bir biçimde açıklanmıştır. Diğer taraftan cinsiyet değişkenin hem 

bazı kişilik özellikleri hem de karar vermede özsaygı düzeyi üzerinde anlamlı etkisinin olduğu 

gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Karar Vermede Özsaygı, Karar Verme Stilleri, Temel Kişilik Özellikleri. 
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BASIC PERSONALITY 

TRAITS AND DECISION-MAKING STYLES OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

Abstract 

Personality traits that significantly affect an individual's behavior and decisions are known to 

differ from person to person. On the other hand, it is a known fact that the ways and methods 

followed by the individual in the decision making process are also unique to the individual. It 

is therefore a matter of curiosity which personality trait is associated with which decision-

making style. 

The aim of this study is to examine the relationship between the basic personality traits of the 

university students and their self-esteem levels in decision making, as well as the relationship 

between the basic personality traits and decision-making styles of these students. For this 

purpose, The Basic Personality Characteristics Scale adapted to Turkish culture by Gençöz 

and Öncül (2012) and the Melbourne Self-esteem in Decision Making and Decision Making 

Styles Scale adapted to Turkish by Deniz (2004) were applied to 311 university students. 

As a result of statistical analyses, significant relationships between personality traits and 

decision-making styles were determined. Which personality traits are related to which 

decision-making style is explained in detail in the study. On the other hand, it has been 

observed that the gender variable has a significant effect on both certain personality traits and 

self-esteem levels in decision making. 

Keywords: Self-Esteem in Decision Making, Decision Making Styles, Basic Personality 

Traits. 
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GİRİŞİMCİLİĞE ÇEVRECİ BİR BAKIŞ: EKOGİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE BİR 

İNCELEME  

 

Burak ÇEKİN 1 

İdris ÜREK 2 

 

Özet 

18. yüzyılda Sanayi Devrimi ile başlayan endüstriyel gelişmeler; günümüzde ulaşım, iletişim 

ve teknolojideki hızlı büyüme ile devam etmektedir. Ekonomik açıdan olumlu etkileri olan 

endüstriyel gelişmeler doğal çevreye ciddi zararlar vermektedir. Günümüzde doğal çevreye 

verdiği olumsuz etkilerden dolayı petrol ve katı yakıt kullanımı giderek azalmaktadır. 

Bununla beraber doğayı ve çevreyi koruyabilmek için yenilenebilir enerji kaynakları önem 

kazanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile beraber birey ve toplulukların çevre 

konusunda bilinçlenmesi, doğal çevre sorunlarının sorumlusu olarak gördükleri işletmeleri, 

çevreyi korumaya yönelik politika izlemeye zorlamaktadır. Bu durumla beraber ekonomi ile 

ekoloji arasında kalan işletmeler için çevreci işletmecilik faaliyetlerini içeren ekogirişimcilik 

ön plana çıkmaktadır. Ekogirişimcilik çevreyi koruma bilinci ile beraber kaynakları 

kullanırken daha sonraki nesiller içinde kullanılabilir kaynaklar bırakma anlayışına sahiptir. 

Bu çalışmanın amacı: ekogirişimciliğinin önemini ortaya koymak ve Diyarbakır’da geri 

dönüşüm sektöründe faaliyet göstermekte olan Yaşar Plastik ekogirişimciliğini incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Ekogirişimcilik, Doğal Çevre, Yaşar Plastik. 

 

A ENVIRONMENTAL VIEW OF ENTREPRENEURSHIP: AN INVESTIGATION 

ON ECOPRENEURSHİP 

 

Abstract 

Industrial developments starting with the Industrial Revolution in the 18th century; today, it 

continues with the rapid growth in transportation, communication and technology. Industrial 

developments, which have positive economic effects, cause serious damages to the natural 
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environment. Today, the use of oil and solid fuels is gradually decreasing due to the negative 

effects on the natural environment. In addition, renewable energy sources gain importance in 

order to protect nature and environment. The awareness of individuals and communities about 

the environment along with sustainable development goals forces the enterprises that they see 

as responsible for natural environmental problems to pursue policies to protect the 

environment. With this situation, eco-entrepreneurship, which includes environmental 

management activities, comes to the fore for the enterprises between economy and ecology. 

Eco-entrepreneurship has the understanding of protecting the environment and using 

resources while leaving usable resources for later generations. 

The aim of this study is to reveal the importance of ecogyreism and to examine Yaşar Plastik 

ecogyreism which is active in recycling sector in Diyarbakır. 

Keywords: Ecopreneurship, Natural Environment, Yasar Plastik. 
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YOKSULLUKLA MÜCADELEDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME: ŞIRNAK ÖRNEĞİ  

 

Zeynep AYTIŞ 1 

 

Özet 

Yoksulluk, en genel tanımı ile insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam standardına erişememe 

durumu şeklinde ifade edilmektedir. Yoksulluk sadece gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler 

için değil gelişmiş ülkeler için de önemli sosyal ve ekonomik sorunlardan bir tanesidir. Her 

ülkede farklı boyutlarda yaşanmasına rağmen henüz çözümlenmemiş temel sorunlar arasında 

yer almaktadır. Bu sorun ve etkileri her ülkeyi, bölgeyi, aileyi ve bireyi farklı biçimlerde 

etkilemektedir. Özellikle iş gücü piyasasında yeterince istihdam edilmeyen/edilemeyen, 

eğitim imkânlarından yeterince yararlanamayan, toplum ve aile içinde eşitsizliğe maruz kalan 

kadınlar yoksulluktan daha fazla etkilenen kesimler arasındadır. Yoksulluğu daha şiddetli bir 

biçimde yaşayan kadınların iş gücüne katılması yoksullukla mücadelede önemli rol 

oynamaktadır. Bu bağlamda kadının iş gücü piyasasına girmesini sağlayan girişimcilik, 

kadınların kendi başlarına küçük iş yeri açmalarına dayanan önemli yoksullukla mücadele 

stratejisidir. Mikro kredi uygulaması bu çerçevede kadın yoksulluğu ve istihdamı üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada yoksullukla mücadele araçlarından biri olan mikro 

kredi projesinin kadın girişimciliği üzerindeki etkileri Şırnak il örneği çerçevesinde 

irdelenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kadın, Girişimcilik, Mikro Kredi. 

 

AN EVALUATION ON WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP IN THE FIGHT 

AGAINST POVERTY: THE EXAMPLE OF THE CITY OF ŞIRNAK 

 

Abstract 

Poverty, in its most general definition, is defined as the inability to achieve a minimum 

standard of living that is worthy of human dignity. Poverty is one of the important social and 

economic problems not only for undeveloped and developing countries but also for developed 

countries. Although it is experienced in different dimensions in each country, it is among the 

main problems that have not been resolved yet. These problems and their effects affect each 
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country, region, family and individual in different ways. In particular, women who are not/are 

not sufficiently employed in the labor markets, who cannot benefit sufficiently from 

educational opportunities, and who are exposed to inequality in society and family are among 

those who are more affected by poverty. The participation of woman with more severe 

poverty in the labor force plays an important role in the fight against poverty. In this context, 

entrepreneurship, which enables woman to enter the labor market, is a pro-poverty strategy 

based on women’s self-employment. In this context, micro-credit implementation has a 

significant impact on female poverty and employment. In this study, the effects of micro-

credit Project, which is one of the means of struggle against poverty, on woman 

entrepreneurship are examined within the framework of Şırnak province. 

Keywords: Poverty, Women, Entrepreneurship, Micro-Credit. 
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ÜNİVERSİTE ÖGRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ: MARDİN 

ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

ÖRNEĞİ 

 

Ahmet KAYAOĞLU 1 

Gazi KURNAZ 2 

 

Özet 

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemek üzere bir çalışma 

yapılmıştır. Bu amaç kapsamımda öncellikle girişimcilik ve girişimcilik eğilimi kavramları 

açıklanmıştır.  Araştırma deseninde Mardin Artuklu Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler 

Fakültesi bölümleri olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler, İşletme ve İktisat Bölümleri 

öğrencileri üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Girişimcilik risk ve belirsizliği göze 

alarak pazarda ortaya çıkan fırsatları değerlendirerek kâr elde etmek olarak tanımlanabilir.  

Girişimcilik eğilimi ise, “bir bireyin kendi işini kurma yönünde girişimci gayretler gösterme 

yönündeki eylemlere bağımlılığı” olarak tamamlanmaktadır (Şeşen ve Basım, 2012: 22). 

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini engelleyen birçok faktör vardır. Bu 

faktörlerin belirlenerek bunları aşmada gençlere yardımcı olunması girişimciliğin 

gelişmesinde önemli rol oynayacaktır. Bu önemden hareketle bu çalışmada üniversite 

öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. 

Çalışma ampirik bir araştırma niteliğindedir. Araştırmada veriler anket tekniği kullanılarak 

toplanmıştır. Araştırmada 200 öğrenciden geçerli olarak kabul edilen geri dönüş elde 

edilmiştir. Verilerin analizinde açıklayıcı faktör analizi ve yapısal elitlik modellemesi 

kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda İİBF öğrencilerinin çeşitli boyutlardan girişimcilik eğilimlerinde 

farklılıklar tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre İİBF öğrencilerinin girişimcilik niyetlerini 

geliştirilebilmeleri için neler yapılabileceği konusunda öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Öğrencilerin Girişimciliği. 
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ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS: THE CASE 

OF MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND 

ADMINISTRATIVE SCIENCES 

 

Abstract 

In this study, a study was conducted to determine the entrepreneurship tendencies of 

university students. Within this scope, firstly the concepts of entrepreneurship and 

entrepreneurship tendency are explained. In the research design, a research has been carried 

out on the students of Political Science and International Relations, Business Administration 

and Economics departments of Mardin Artuklu University, Faculty of Economics and 

Administrative Sciences. Entrepreneurship can be defined as making a profit by taking 

advantage of the opportunities that arise in the market by taking risk and uncertainty. 

Entrepreneurship tendency is identified as an individual's dependence on actions to make 

entrepreneurial efforts to start his own business (Şeşen & Yayın, 2012: 22). There are many 

factors that hinder entrepreneurship tendencies of university students. Identifying these factors 

and helping young people to overcome them will play an important role in the development of 

entrepreneurship. In this study, it is aimed to determine the entrepreneurship tendencies of 

university students. 

The study is an empirical research. The data were collected by using questionnaire technique. 

In the study, valid feedback was obtained from 200 students. The data were analysed using 

explanatory factor analysis and structural elite modelling. 

As a result of the research, differences in entrepreneurship tendencies of students of Faculty 

of Economics and Administrative Sciences were determined. According to these results, 

suggestions were made about what can be done to improve the entrepreneurial intent of the 

students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendency, Student’s Entrepreneurship. 
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KAR YÖNETİMİ NEDENLERİ VE KAR YÖNETİMİ ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN 

MODELLER   

 

Aysel ÖZTÜRKÇÜ AKÇAY 1 

 

Özet 

Kar yönetimi, bir firmanın finansal performansının temel göstergesi olan karın yöneticilerin 

istekleri ile uyumlu olması amacıyla finansal raporlama sürecine kasıtlı olarak yapılan 

müdahaleler olarak tanımlanabilir. Bu amaçla yöneticiler kendi çıkarları doğrultusunda Genel 

Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’ndeki (GKGMİ) esnekliklerden yararlanarak veya birtakım 

muhasebe işlemleri yoluyla finansal raporlardaki bilgileri manipüle edebilmektedirler. 

Yöneticiler kendilerine verilmiş olan takdir yetkisini kullanarak rapor edilen kazançları 

değiştirmek, finansal tablo kullanıcılarını yanlış bilgilendirmek veya birtakım finansal 

kazançlar sağlamak gibi nedenlerle karı artırıcı veya azaltıcı yönde kar yönetimi 

uygulamalarına yönelebilmektedirler.  

Kar yönetimi uygulamaları piyasaları yanıltmak amacıyla gerçekleştirildiği için bu 

uygulamaların finansal analistler ve yatırımcılar tarafından tespit edilmesi oldukça zor 

olmaktadır. Bu nedenle kar yönetimini ölçmede literatürde pek çok teknik ve modeller 

geliştirilmiştir. Bu teknik ve modeller; toplam tahakkukları kullanan modeller, özel 

tahakkukları kullanan modeller ve sıklık dağılımı yaklaşımını kullanan modeller olarak üç 

farklı gruba ayrılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı kar yönetimi nedenleri ve kar yönetimi 

ölçümünde kullanılan modeller hakkında bilgi vermektir. Bu amaçla çalışmada kar yönetimi, 

kar yönetimi uygulamalarına neden olan unsurlar ve kar yönetimi ölçümünde kullanılan 

modellere ilişkin bilgiler verilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kar, Kar Yönetimi, Kar Yönetimi Nedenleri. 

 

REASONS FOR EARNINGS MANAGEMENT AND MODELS USED IN 

MEASUREMENT OF EARNING MANAGEMENT 

 

Abstract 

Earnings management can be defined as intentional interventions to the financial reporting 

process in order to ensure that earnings, which is the main indicator of a firm's financial 
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performance, is consistent with the wishes of managers. For this purpose, managers can 

manipulate the information in financial reports by taking advantage of flexibility in Generally 

Accepted Accounting Principles (GAAP) in line with their interests or through some 

accounting operations. Using their discretion, managers may turn towards earnings 

management practices in order to increase or decrease earnings, such as changing reported 

earnings, misinforming users of financial statements or providing financial gains.  

Since earnings management practices are carried out in order to mislead markets, it is quite 

difficult for financial analysts and investors to identify them. Therefore, many techniques and 

models have been developed in the literature to measure profit management. These techniques 

and models may be divided into three different groups as models using total accruals, models 

using special accruals and models using frequency distribution approach. The purpose of this 

study is to provide information about the reasons of earnings management and the models 

used in the measurement of earnings management. For this purpose, it tried to give 

information about earnings management,  the factors that cause earnings management 

applications and the models used in earnings management measurement. 

Keywords: Earnings, Earnings Management, Earnings Management Reasons. 
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MEVDUAT BANKASI FAİZLERİ VE KATILIM BANKASI KÂR PAYI 

ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ   

 

Remzi GÖK 1 

 

Özet 

Bu çalışmada, 2001 Mart ve 2019 Haziran dönemine ait mevduat faizleri ile kâr payları 

arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisinin varlığı ve yönü araştırılmıştır. Araştırma 

kapsamında katılım ve mevduat bankalarına ait 1, 3, 9 aylık ve bir yıllık getiri oranları 

kullanılmıştır. Yapılan Harvey vd. (2013) birim kök test sonuçlarına göre beş değişkenin 

seviyede, diğer üçünün ise birinci farkında durağan olduğu tespit edilmiştir. 6-aylık getiri 

oranlarına dayalı yapılan Hatemi-J (2008) eşbütünleşme testi, değişkenler arasında uzun 

döneme ait bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Eşbütünleşik değişkenler arasında yapılan 

VECM test sonucuna göre 6-aylık ortalama mevduat faizinden 6-aylık ortalama kâr payına 

doğru hem kısa hem de uzun dönemli bir nedensellik bulgusuna ulaşılırken, kar payından 

mevduat faizlerine doğru herhangi bir anlamlı sonuç elde edilememiştir. Durağan değişkenler 

arasındaki nedenselliğin test edilmesinde kullanılan Hafner ve Herwartz (2008) bulgularına 

göre, 1-aylık getiri oranları arasında çift yönlü, 3-aylık değişkenler arasında ise mevduat 

faizinden kâr payına doğru tek yönlü varyansta nedensellik sonucu elde edilmiştir. Diğer bir 

ifadeyle, mevduat faizlerindeki volatilitenin hem 1-aylık hem de 3-aylık kâr payı volatilitesi 

üzerinde etkili olduğunu, ancak kâr payı volatilitesinin sadece 1-aylık mevduat faizi 

volatilitesi üzerinde etkili olduğu bulgusuna rastlanmıştır. Dalgacık bazlı test sonuçlarına 

göre, birinci farkın alındığı bir yıllık değişkenler arasında pozitif yönlü bir ilişki elde 

edilirken, bu ilişkinin sadece ikinci, üçüncü ve dördüncü ölçeklerde istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, diğer üç vadeye ait değişkenler arasında [16-32) aylık zaman 

periyodunda istatistiksel olarak anlamlı pozitif, [32-64) aylık zaman periyodunda ise 

istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki bulunmuştur. Özetle dalgacık bazlı korelasyon 

analizi ölçeğe bağlı bir korelasyon ilişkisinin olduğunu, ilişki yönünün değişebileceğini ileri 

sürmektedir. Elde edilen bulgular, literatürle uyumlu olmak birlikte frekans bazlı testlerin 

daha iyi sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dalgacıklar, İslami Finans, Kâr Payı, Nedensellik. 
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COINTEGRATION AND GRANGER CAUSALITY BETWEEN CONVENTIONAL 

BANKS' DEPOSIT INTEREST RATES AND PARTICIPANT BANKS' RATE OF 

RETURN 

 

Abstract 

This paper empirically studies the existence and kind of the cointegration and causal 

relationship between the conventional banks' deposit interest rates and participant banks' rate 

of return in Turkey over the period March 2001 to June 2019. The data set includes 1, 3, 6, 

and 12-month deposit rates for both banking industry. The findings of the Harvey et al. (2013) 

unit root test suggest that five out of eight variables are level stationary and the others appear 

to be integrated of order one. Hatemi-J (2008) test strongly rejects the null hypothesis of no 

cointegration, i.e. both 6-month rates moves in tandem with each other in the long-run. The 

VECM provides evidence of short-run and long-run causality running from the 6-month 

deposit rates to the participant banks’ 6-month rate of return to depositors, but there seems to 

be no evidence for the reverse order causality. In addition, using Hafner ve Herwartz (2008) 

test, we identify a bidirectional causality in variance between the 1-month rates while a 

unidirectional causality in variance running from the 3-month deposit rates to the 3-month 

rate of return to depositors presents. Another way to phrase this is that the volatility of 1-

month deposit rates has significant effects on both the volatility of the 1- and 3-month 

participant banks’ return, however, the reverse impacts hold from the 1-month rate of return 

to depositors. We also investigate wavelet-based correlation between the first-differenced data 

and find a positive link between the 12-month rates, which is only statistically significant at 

scale 2, 3, and 4. Furthermore, we find strong evidence of significantly positive and negative 

relationship at scale 4 and 5 corresponding to [16-32) and [32-64) months period, 

respectively, for the other variables. In conclusion, our wavelet-based correlation test result 

shows that the relationship is scale-dependent and may display coefficient sign reversal. We 

recommend using frequency-based tools to obtain more powerful results since our findings 

are broadly in line with existing theory and evidence. 

Keywords: Wavelets, Islamic Finance, Participant Rate of Return, Causality. 
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STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME   

 

Osman SEYİTOĞULLARI 1 

Hamza DOĞAN 2 

 

Özet 

Küreselleşme ve şiddetli rekabet gerçeği karşısında, ürün fiyatlandırılması sürecinde 

işletmelerin maliyetlerini doğru bir şekilde hesaplayabilmesi önem kazanmıştır. Bu durumda 

geleneksel maliyet yönteminin yetersiz kalması ile birlikte stratejik maliyet yönetimi 

işletmeler adına bir çıkış yolu olarak görülmüştür. Buradan hareketle bu çalışmada stratejik 

maliyet yönetimi konusu ile ilgili ulusal tez merkezinde yer alan ve erişime açık 27 lisansüstü 

tezin içerik olarak incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yapılan incelemelerde stratejik maliyet yönetiminin çeşitli sektörlerde uygulanabilirliğini 

dikkate alan çalışmaların yoğunlukta olduğu, ilgili konu hakkında yapılan nitel çalışmaların 

ise sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. İncelenen bu çalışmaların sonucunda, işletmelerin 

stratejik maliyet yönetimini benimsemesi ile katma değer oluşturmayan faaliyetlerini 

önleyebileceği anlaşılmıştır. Diğer taraftan işletmelerin stratejik maliyet yönetimi yoluyla 

maliyetlerini azaltarak karlılıklarını arttırabilecekleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Stratejik Maliyet Yönetimi, Küreselleşme, Rekabet. 

 

A REVIEW ON STRATEGIC COST MANAGEMENT 

 

Abstract 

With the fact of globalization and fierce competition, it has become important for enterprises 

to accurately calculate their costs during the product pricing process. In this case, strategic 

cost management has been seen as a way out for enterprises with inadequate traditional cost 

method. The aim of this study is to examine 27 accessible graduate theses in the National 

Thesis Center on strategic cost management.  
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In the reviews, it has been observed that the studies considering the applicability of strategic 

cost management in various sectors are intense and the qualitative studies on the subject are 

limited. As a result of this study, it is understood that enterprises can avoid from the activities 

that do not create added value by adopting strategic cost management. On the other hand, it 

has been determined that enterprises can increase their profitability by reducing their costs 

through strategic cost management. 

Keywords: Strategic Cost Management, Globalization, Competition.  
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YILLIK FİNANSAL RAPORLARIN İŞLETMELERİN PİYASA DEĞERLİLİĞİNE 

ETKİSİNİN OLAY ÇALIŞMASI YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: BİST TİCARET 

İŞLETMELERİNDE UYGULAMA   

 

H.Yusuf GÜNGÖR 1 

Abdulrezzak İKVAN 2 

 

Özet 

İşletmeler dönemsellik ilkesi gereği belirli zamanlarda düzenledikleri finansal raporları 

kamuoyuyla paylaşırlar. İşletmeler tarafından paylaşılan finansal raporlarının çeşitli çıkar 

gruplarının işletme ile ilgili bilgi gereksinimlerine kaynak teşkil ettiği görülmektedir. İlgili 

çıkar gruplarının işletme ile ilgili alacakları kararlarda işletmelerin kamuoyuna açıkladıkları 

finansal raporların önemli bir rol üstleneceği öngörülmektedir. Ayrıca işletmelerin finansal 

durum ve performanslarını yansıtan bu raporların açıklanması, piyasa değerleri üzerinde 

muhtemel etkilere sebep olabilecektir. Çalışmada BİST spor ve iletişim endekslerinde işlem 

gören firmaların kamuoyuyla paylaştıkları finansal tablolarının ilgili işletmelerin piyasa 

değerleri üzerindeki etkisini olay çalışması yöntemiyle incelenmiştir. Olay çalışması yöntemi 

olumlu veya olumsuz bilgi ya da olayların muhtemel etkileri incelenirken kullanılan bir 

yöntemdir. Çalışmada işletmelerin finansal bilgilerini kamuoyuyla paylaşmalarından önce ve 

paylaştıktan sonra piyasa değerini temsil eden hisse senedi fiyatlarının piyasa endeksinden 

ayrışan fiyat hareketlilikleri temel alınmıştır. İşletmelerin finansal tablolarının kamuoyuyla 

paylaşılmasına müteakip finansal bilgilerin içeriğine bağlı olarak işletmelerin hisse 

değerlerinin piyasa endeks değerinden olumlu veya olumsuz şekilde farklılaştığı 

görülmektedir. Bu durum finansal bilgi akışının işletmenin çıkar grupları açısından dikkate 

değer bir konu olduğu ve bilgi paylaşım zamanlarının ilgili çıkar grupları tarafından takibe 

alınmasının önemli olduğunu göstermektedir. Çalışma kapsamında iki sektörün ele alınması 

ve finansal raporlar dışındaki bilgi paylaşımlarının göz ardı edilmesi çalışmanın kısıtlarını 

oluşturmaktadır. İleride yapılacak çalışmalarda belirtilen kısıtların çalışma kapsamına 

alınmasıyla elde edilecek bulguların çalışmamızdaki bulgulardan farklı olması muhtemeldir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Raporlar, Olay Çalışması Yöntemi, Piyasa Değeri. 
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ANNUAL FINANCIAL REPORTS ON THE 

MARKET VALIDITY OF BUSINESSES BY USING CASE STUDY: APPLICATION 

IN BIST BUSİNESS ENTERPRISES 

 

Abstract 

According to the principle of periodicity, enterprises share the financial reports that they 

organize at certain times with the public. It is seen that the financial reports shared by the 

enterprises constitute the source of the information requirements of the various interest groups 

about the business. It is foreseen that the financial reports announced by the enterprises to the 

public will play an important role in the decisions of related interest groups. In addition, 

disclosure of these reports reflecting the financial position and performance of the enterprises 

may have potential effects on market values. In this study, the effects of the financial 

statements of enterprises traded on the BIST sport and communication Indexes on the market 

values of the related enterprises were examined by using the event study method. The case 

study method is a method used to examine the effects of positive or negative information or 

events. This study is based on price movements that differ from the market index of the share 

prices representing the market value before and after sharing the financial information of the 

enterprises with the public. Following the disclosure of financial statements of the companies, 

it is seen that the shares of the enterprises differ from the market index value positively or 

negatively depending on the content of the financial information. This shows that the flow of 

financial information is a significant issue for the interest groups of the enterprise and it is 

important to follow up the information sharing times by the relevant interest groups. In the 

scope of the study, the consideration of two sector and ignoring the information sharing other 

than financial reports constitute the limitations of the study. It is possible that the findings 

obtained in the future studies will be different from the findings in our study. 

Keywords: Financial Reports, Case Study, Market Value. 
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BİREYSEL EMEKLİLİK FON GETİRİLERİNİN KATILIMCILARIN FON TÜRÜ 

TERCİHLERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ1   

 

Mustafa OKUR 2 

Özgür ÇATIKKAŞ 3 

Ayhan YATBAZ 4  

Adem GÜN 5 

 

Özet 

Bireysel emeklilik katılımcılarının birikimleri dahil oldukları emeklilik planlarında yer alan 

emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilir. Emeklilik yatırım fonları ise katkı 

paylarını fon türlerine göre çeşitli sermaye ve para piyasası araçlarına yönlendirerek 

katılımcılar adına yatırım yaparlar.  Katılımcılar birikimlerinin hangi fon veya fonlarda 

değerlendirileceğine kendi risk ve beklentilerine göre karar verebilmekte veya fon 

tercihlerinin profesyonel bir şekilde yönetilmesi için bu hakkını portföy yönetim şirketlerine 

devredebilmektedir.  

Bu çalışmada, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Türkiye’de kurulmuş olan emeklilik yatırım 

fonlarının tür ve büyüklüklerine yer verilerek, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yer alan fon 

türlerinin getirileri ile katılımcıların emeklilik hesap sayılarındaki değişimi arasındaki ilişki 

panel veri analizi modeli ile açıklanmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışma bağlamında emeklilik fon getirilerinin, katılımcı hesap sayılarındaki değişime 

etkisinin anlamlı olmadığı özetle katılımcıların fon türü tercihlerinin emeklilik yatırım 

fonlarının getirilerinden bağımsız oldukları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Sistemi, Bireysel Emeklilik 

Yatırım Fonları, Sermaye Piyasaları, Tasarruf. 
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THE EFFECT OF FUND TYPE PREFERENCES ON PENSION FUND RETURNS: A 

CASE STUDY FOR TURKEY 

 

Abstract 

Savings of private pension participants is managed in line with corresponding pension plans 

and aggregated funds are allocated to various capital and money markets instruments in 

different fund types on behalf of them. Depending on their levels of risk perception and 

market expectations, participants either have the flexibility to decide on the pension fund/s 

their savings will be invested in or they may leave this to professional portfolio management 

companies. 

In this study, the relationship between fund return performance and the change in the number 

of participant accounts is explained via panel data method by analysing market cap figures 

and types of pension funds and by taking a profound look into Turkish Pension Fund System. 

Results show that the effect of fund return performance on change in account numbers is 

statistically insignificant and fund type preferences are independent of return levels. 

Keywords: Private Pension Return, Private Pension Investment Funds, Capital Markets, 

Savings. 
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DİJİTAL MUHASEBE UYGULAMALARININ MUHASEBE HİLELERİ VE KAYIT 

DIŞILIĞI ÖNLEMEYE ETKİSİ   

 

Ahmet Fethi DURMUŞ 1 

Hamza KAYA 2 

 

Özet 

Dijitalleşme ile birlikte değişim yaşayan alanlardan biri de muhasebe olmuştur. Kağıt esaslı 

olan klasik muhasebe bilgisayar uygulamaları ve bulut bilişim ile dijital muhasebeye 

dönüşmüştür. Evraka dayalı ve manuel işlenen muhasebeyi geçmişte bırakan; e-beyanname, 

e-fatura, e-arşiv, e-defter gibi uygulamalardan oluşan dijital muhasebe, ihtiyaç duyulan 

bilginin güvenilir ve zamanında karar mercilerine ulaştırılması, varlık kayıplarının önlenmesi 

ve iç kontrollerin etkin bir şekilde sürdürülmesi çabalarını desteklemiştir. Dolayısıyla birçok 

faydayı beraberinde getiren dijital muhasebe, işletmelerde ortaya çıkabilecek muhasebe 

hileleri ve kayıt dışılık üzerinde de önemli bir etkiye sahip olmuştur. Bu çalışmada 

dijitalleşme ile ortaya çıkan muhasebe uygulamalarının muhasebe hileleri ve kayıt dışılığı 

önlemede etkisinin ne derecede olduğu muhasebe uygulayıcıları olan Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler üzerinden araştırılmıştır.  

 

THE EFFECTS OF DIGITAL ACCOUNTING APPLICATIONS ON ACCOUNTING 

FRAUD AND INFORMALITY PREVENTION 

 

Abstract 

One of the areas that experienced change with digitalization was accounting. It has turned into 

digital accounting with paper based classical accounting computer applications and cloud 

computing.Document-based and manually processed accounting in the past; Digital 

accounting, consisting of e-declaration, e-invoice, e-archive, e-book, supported the efforts to 

provide the required information to reliable and timely decision-makers, prevention of asset 

losses and effective internal controls. Therefore, digital accounting, which brings many 

benefits, has also had a significant impact on accounting fraud and informality that may arise 

in enterprises. In this study, the extent to which the effect of digitalization accounting 

practices on accounting fraud and informality prevention has been investigated through the 

use of Independent Accountant and Financial Advisors. 
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MUHASEBEDE ELEKTRONİK DÖNÜŞÜMÜN MESLEK MENSUPLARI 

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ 
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Özet 

Teknoloji ve bilişim dünyasındaki gelişmelerin önemi herkes tarafından bilinen ve ifade 

edilen kaçınılmaz bir gerçekliktir. Ekonominin temel taşlarını oluşturan işletmenin bu 

gerçekliğe ayak uydurması ve özümsenmesi gerekmektedir. Bu açıdan işletme fonksiyonlar 

içerisinde ayrı bir önemi olan adeta ürettiği bilgiyle diğer fonksiyonları etkileyen 

muhasebenin, tüm yapısıyla e-dönüşüm süreci içerisinde yer aldığını söylememiz günümüz 

işletmeleri açısından yaşamsal bir ifadenin tespitidir. 

Muhasebe kayıtlarının, belgelerini e-dönüşüm süreci ile elektronik ortama aktarılması sürat, 

şeffaflık, kolay erişim, hataların önüne geçilmesi, raporlama süreci gibi pek çok olumlu 

gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Paranın bile dijitalleştiği günümüz dünya ekonomisinde, 

işletmelerin veri depolamalarının internet ortamında bulut bilişim sistemi ile yapıldığına şahit 

olmaktayız. Bu yüzden günümüz meslek mensuplarının teknolojiye ve bilgiye daha duyarlı 

olması gerekmektedir. E-dönüşüm sürecini kullanan ve bu bilgileri işletmenin stratejik 

hedefleri ile bağdaştıran yüksek bilgi ve eğitim seviyesine sahip çalışanlar ile çalışılması 

gerekmektedir. 

Çalışmamız; giriş, literatür ve alan araştırmasından oluşmaktadır. Giriş bölümünde konunun 

önemi anlatılıp, literatür bölümünde ise konuyla ilgili diğer çalışmaların ana hatları hakkında 

bilgi verilecektir. Alan araştırmasında ise Diyarbakır’da bağımlı-bağımsız meslek mensupları 

ile yapılan çalışma ve sonuçlarına yer verilmiştir. Çalışmamızda e-dönüşümün gereğine 

inanmakta ancak bu dönüşümün süreklilik arz ettiği ve bunun çalışanlarda bir farkındalık 

oluşturduğu ortaya konulmaya çalışılmaktadır.  
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EVALUATION OF ELECTRONIC TRANSFORMATION IN ACCOUNTING BY 

PROFESSIONAL MEMBERS: THE DIYARBAKIR PROVINCE 

 

Abstract 

The importance of developments in the world of technology and information is an inevitable 

reality that is known and expressed by all. The business that constitutes the cornerstones of 

the economy needs to keep up with this reality and be assimilated. In this respect, it is a vital 

statement for today's businesses to say that accounting that affects other functions with its 

knowledge, which has a separate importance in business functions, takes place in the e-

transformation process. 

Transferring accounting records and documents to the electronic environment through e-

transformation process has brought many positive developments such as speed, transparency, 

easy access, avoiding mistakes and reporting process. In today's world economy, where even 

money is digitized, we witness that the data storage of the enterprises is made with the cloud 

information system on the internet. Therefore, today's professionals need to be more sensitive 

to technology and information. It is necessary to work with employees who use the e-

transformation process and have a high level of knowledge and training that connects this 

information with the strategic goals of the business. 

Our study; introduction, literature and field research. In the introduction part, the importance 

of the subject will be explained and in the literature part, the main lines of other studies will 

be given. In the field research, the results of the studies conducted with dependent and 

independent professions in Diyarbakır are included. In our study, we believe that e-

transformation is a necessity, but it is tried to prove that this transformation is continuous and 

this creates an awareness among the employees.  

Keywords: Accounting, E-Transformation, Professionals. 
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ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MUHASEBE 

POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI- ÖRNEK BİR UYGULAMA  

 

Yakup ASLAN 1 

 

Özet 

Muhasebe, işletmelerin en yoğun kullandığı departmanların başında gelir. Günlük ticari 

faaliyetlerin yanında, bilanço ve gelir tablolarının düzenlenmesi, vergiye konu olan rakamın 

tespiti, maaş ödemeleri, denetime tabi evrakların düzenlenmesi gibi onlarca iş akışının 

süregeldiği bir birimdir. Muhasebede izlenen yol ve yöntemlerin tamamı Uluslararası 

muhasebe standartlarına geçilmeden önce kural odaklı bir yaklaşımla takip edilmekteydi. 

Kural odaklılıkta kullanılan kaynaklarda genel olarak Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi 

Kanunu, Maliye Bakanlığı Tebliğleri ve Tek Düzen Hesap Planından oluşmaktaydı. 

Ülkemizde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile beraber, dünyada 

kabul edilen Uluslararası Muhasebe Standartları, Türkçeye çevrilerek Türkiye Muhasebe 

Standartları olarak uygulamaya konmuştur. TMS-8 standardı da bu standartlardan biridir. 

Muhasebe Politikalarında değişikliğin nasıl yapılacağını ifade etmektedir. Esasen 

muhasebenin temel kavramlarından olan tutarlılık kavramı, muhasebede izlenecek 

politikaların birbirleriyle uyumlu olması gerektiğini belirtmektedir. Seçilen politikalarda 

yapılacak değişikliklerinde mali tabloların dipnotlarında gerekçeleri ile belirtilmesi 

gerekmektedir. Uluslararası Muhasebe Standartları izlenen politikaların oluşturulması ve 

uygulanmasında esnekliği benimsemektedir. Muhasebe kullanıcıları olarak başta 

muhasebecilere bu esnekliğin belli koşullarda yapılmasını, tutarlılığın esas alınarak ne tür 

hususların dikkatle izlenmesi gerektiğini IAS/TMS 8 standardı açıkça belirtmiştir. Bu 

standarda göre izlenecek muhasebe politikaların genel çerçevesinin nasıl olması gerektiği, 

politika değişikliği olması halinde muhtemel vergisel etkileri olmuşsa nasıl 

muhasebeleştirileceği hususlarına dikkat çekilmektedir. Muhasebe politikalarının 

değiştirilmesi, muhasebe politikalarda tutarlılık anlayışı, politika değişikliklerin uygulanma 

metedolojisi konuları bu çalışmanın genel çerçevesini oluşturmaktadır. Çalışmayla örnek bir 

işletmenin muhasebe politikasında değişiklik olması halinde nasıl bir yol izleyeceği TMS-8 

standardı odağında aktarılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Muhasebe Standartları, TMS-8, Muhasebe Politikası. 
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MODIFICATION OF ACCOUNTING POLICIES ACCORDING TO 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS - A CASE STUDY 

 

Abstract 

Accounting is one of the most used departments of enterprises. In addition to daily business 

activities, it is a unit in which dozens of workflows such as regulation of balance sheet and 

income statements, determination of taxable figure, salary payments and regulation of 

auditable documents are ongoing. All the methods and methods followed in accounting were 

followed with a rule-oriented approach before the international accounting standards were 

adopted. The sources used in rule-based consisted mainly of Tax Procedure Law, Income Tax 

Law, Ministry of Finance Communiqués and Uniform Chart of Accounts. In our country, 

together with the Public Oversight Accounting and Auditing Standards Board, International 

Accounting Standards accepted in the world, has been translated into practice in Turkey as 

Turkish Accounting Standards. TMS-8 standard is one of these standards. It describes how to 

make changes in accounting policies. Consistency, which is one of the basic concepts of 

accounting, states that the accounting policies should be compatible with each other. Changes 

to be made in the selected policies should be stated in the footnotes of the financial statements 

with their reasons. International Accounting Standards adopt flexibility in the formulation and 

implementation of the policies followed. IAS / TAS 8 clearly states that accountability should 

be made to accountants in particular under certain conditions, and what matters should be 

followed carefully based on consistency. Attention is drawn to the general framework of the 

accounting policies to be followed in accordance with this standard and how to account for 

the possible tax effects in case of a policy change. Change of accounting policies, consistency 

in accounting policies, methodology of implementation of policy changes are the general 

framework of this study. In this study, it will be explained how the exemplary company will 

follow in case of changes in accounting policy in the focus of TAS-8 standard.  

Keywords: International Accounting Standards, TAS-8, Accounting Policy. 
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MUHASEBE BİLGİ KALİTESİNİ ARTIRMADA KURUMSAL SOSYAL 

SORUMLULUK PARAMETRELERİ  

 

Yakup ASLAN 1 

 

Özet 

İşletmeler belli ticari faaliyetleri sürdürebilmek için bir takım fonksiyonlara ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bu ana fonksiyonlardan biri hiç şüphesiz muhasebedir. Bilgi 

teknolojilerindeki gelişmeler, küreselleşme, yatırımcı beklentilerinde yaşanan gelişmeler 

muhasebede üretilen bilgi kalitesinin sorgulanmasına zemin hazırlamaktadır. İster gelişen 

ülkeler olsun isterse gelişmekte olan tüm ülkelerin en önemli gelir kaynakları toplanan 

vergilerdir. Vergilendirme sürecinde muhasebenin rolü ve önemi çok kritiktir. Dolayısıyla 

devletler toplayacağı vergilerde oluşabilecek fireleri en aza indirebilmek, işletmeler mali 

tablolarında etkinliği sağlayabilmek, yatırımcılar yatırım kararlarında doğru karar verebilmek 

için üretilen bilginin kaliteli olması gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada muhasebe bilgi 

kalitesini arttırmada kurumsal sosyal sorumluluk kavramının önemi, muhasebe ile ilişkisi ve 

kurumsal sosyal sorumluluğun üretilen muhasebe bilgileri üzerindeki yönlendirici etkileri ele 

alınacaktır. Muhasebenin on iki temel kavramından biri olan sosyal sorumluluk kavramı 

temelinde inşa edilen kurumsal sosyal sorumluluk kavramı esasen tüm işletme 

fonksiyonlarına kattığı artı değer literatürce teyit edilmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk, 

kaynakların ve eylemlerin tahsis edilmesini gerektirir.  Sosyal sorunların dolaylı olarak ele 

alınmasına, olumsuz dışsallıkların azaltılmasına ve olumlu yönde teşvik edilmesine yardımcı 

olan iş modelinin bir parçası olarak kabul edilir. Muhasebe politikalarında sağlanacak 

başarıda kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı işletmenin üretilen bilgide toplumun 

tamamını gözeten bir bakış açısıyla şekillendirilmesine katkı sunacaktır. Kurumsal sosyal 

sorumluluk, finansal bilgi manipülasyonlarının gün yüzüne çıkması açısından son derece 

önem arz etmektedir. Yatırımcılar muhasebenin ürettiği mali tablolardaki bilginin 

güvenilirliğine itibar ettikçe portföy çeşitliliklerini arttırabilirler. Kurumsal sosyal sorumluluk, 

şeffaflık ve öngörülebilirlik noktasında sunacağı katkılar itibariyle muhasebe bilgi kalitesine 

anlamlı katkılar sunacaktır. 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PARAMETERS IN IMPROVING 

QUALITY OF ACCOUNTING INFORMATION 

 

Abstract 

Businesses need certain functions in order to maintain certain commercial activities. One of 

these main functions is undoubtedly accounting. Developments in information technologies, 

globalization and developments in investor expectations pave the way for questioning the 

quality of information produced in accounting. The most important sources of income, 

whether in developing countries or in all developing countries, are taxes collected. The role 

and importance of accounting in the taxation process is critical. Therefore, the fact that the 

information produced in order to minimize the losses in the taxes to be collected by the states, 

to ensure the effectiveness in the financial statements of the enterprises and to make the right 

decisions in the investment decisions emerges. In this study, the importance of the concept of 

corporate social responsibility in improving the quality of accounting information, its 

relationship with accounting and the guiding effects of corporate social responsibility on the 

produced accounting information will be discussed. The concept of corporate social 

responsibility, which is built on the basis of the social responsibility concept, which is one of 

the twelve basic concepts of accounting, is confirmed by the literature. Corporate social 

responsibility requires the allocation of resources and actions. It is considered to be part of a 

business model that helps address social problems indirectly, reduce negative externalities and 

promote positively. In the success of accounting policies, the corporate social responsibility 

approach will contribute to the shaping of the enterprise from the perspective of the whole 

society in the information produced. Corporate social responsibility is crucial for the 

manipulation of financial information. As investors rely on the reliability of the information in 

the financial statements generated by accounting, they can increase their portfolio diversity. 

Corporate social responsibility, transparency and predictability will contribute to the quality 

of accounting information in terms of contribution will make. 

Keywords: Accounting, Corporate Social Responsibility, Information Quality. 
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IFRS VE AAOIFI’NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: KAVRAMSAL BİR 

İNCELEME 

 

İbrahim ÇEMBERLİTAŞ 1 

Tolga ORAL 2 

Hakan ERKUŞ 3 

 

Özet 

Küreselleşme ile birlikte ticari işlem sayılarının artması Dünya’da ortak bir finansal raporlama 

dilinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) 

bu ihtiyaç üzerine ortaya çıkmış ve bu anlamda neredeyse bu ihtiyaca cevap verir seviyeye 

ulaşmıştır. Benzer şekilde diğer ortak bir dil ve standart ihtiyacı da İslami Finansal Kurumlar 

için Muhasebe ve Denetim Standartları (AAOIFI) için gerekli olmuştur. Zira Müslümanlar, 

dünya üzerinde azımsanmayacak bir nüfusa sahiptir. Müslümanların, daha doğru bir ifade ile 

Müslüman ülkelerin finansal faaliyetlerini dini kurallara göre yapma gereksinimleri en tabii 

haklarıdır. Bu hakkın somut bir sonucu olarak ve bir ihtiyaç üzerine ortaya çıkan AAOIFI de 

bu anlamda finansal işlemlerin dini kurallar gereği yapılmasına olanak tanımıştır. Bu 

çalışmanın amacı, bu iki standardın birbirleriyle karşılaştırılması, benzerlik ve farklılıklarının 

ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda kavramsal bir inceleme yapılarak, Türkiye 

özelinde Dünya’daki uygulamalara yer verilmiştir. Henüz netleşmeyen veya güncellenmekte 

olan standartlara dair görüş belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: AAOIFI, IFRS, IAS, UMSK. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF IFRS AND AAOIFI: A CONCEPTUAL REVIEW 

 

Abstract 

The increase in the number of commercial transactions with the globalization has revealed the 

necessity of a common financial reporting language in the world.The International Financial 

Reporting Standards (IFRS) have been introduced on this need and have almost reached the 

level to respond to this need in this sense. Similarly the need for another common language 

and Standard has also been required for accounting and Auditing Standards (AAOIFI) for 

Islamic Financial Institutions. Because Muslims have a considerable population in the world. 

Muslims, more accurately, have the most natural right to carry out financial activities of 
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Muslim countries with religious rules. As a result of this right and upon a need, the AAOIFI 

also allowed financial transactions to be carried out in accordance with religious rules. The 

aim of this study is to compare these two standards and to reveal their similarities and 

differences. In line with this objective by making a conceptual study, Turkey is given to 

private practice in the world. The opinion on the standards that have not yet been clarified or 

are being updated is stated. 

Keywords: AAOIFI, IFRS, IAS, UMSK. 
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DİYARBAKIR'DA YEREL KALKINMA PARADOKSU: KENTSEL KİMLİK VE 

BÖLGESEL EKONOMİ ÇELİŞKİSİ 

 

Ahmet Vedat KOÇAL 1 

 

Özet 

Türkiye'de 1950'lerdeki agro-kapitalizm rejimiyle işsizleşen geleneksel köylü emeğinin 

kentlere yönelimiyle başlayan ve özellikle, Kürt sorununa dayalı bölgesel silâhlı çatışmanın 

yaygınlaştığı 1990'lar boyunca doruk noktasına ulaşan kitlesel göç, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi'ndeki şehir merkezlerinde, kentsel büyüme kapsamında, geleneksel geniş aile ve 

aşiret bağlarını zayıflatan bir kültürel merkezîleşme sürecini üretmiştir. Köylü kökenleri 

güncelliğini ve belirleyici etkisini koruyan yerel toplumun kentsel yaşamla sınıfsal 

yabancılaşmasından olduğu kadar kadar devletin kimlik politikası ve vatandaşlık rejimi 

karşısında da dışlanmasından kaynaklanan sosyo-psikolojik refleksleri, nüfusun göç yoluyla 

kentlerde merkezîleşmesiyle birlikte giderek kolektif bir politik davranışa ve zamanla kentsel 

kimliği doğrudan belirleyen bir aidiyete dönüşmüştür. 

Irak'ın 1990'ların başında Körfez Savaşlarıyla başlayan çözülme süreci, Kuzey Irak 'ta bir 

otorite boşluğu üretmiş, bu boşluk, bölgesel bir ekonomik pazarın oluşumunu beraberinde 

getirmiş, karşılıklı sınır aşan yasal ve yasa dışı ticarî ağlar, 2000'lerin başında Baas rejiminin 

yıkılmasıyla uluslararası bir ticaret faaliyeti halini almıştır. Sınır ticareti, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi'nde etkili ve hızlı bir ticarî ve sınaî gelişme sürecinin öncelikli kaynağı olmuştur. 

Ancak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerel toplumun ortak etnisiteye dayalı ulusalcı 

politik bilincinin, tercihlerinin, örgütlenişinin ve hareketliliğinin genel eğilimi, küreselleşme 

sürecinin Ortadoğu'daki yansımalarına dayalı ve özellikle sınır ticareti tarafından belirlenen 

neoliberal ekonomik gelişmeyle çelişmektedir. Nitekim komşusu Gaziantep'in bu konudaki 

çarpıcı atılımına karşın, kentsel kimliğindeki yapısal süreklilik, Diyarbakır'ın Türkiye 

kapitalizminin Ortadoğu coğrafyasıyla eklemlenmesine katılımını ve katkısını 

sınırlandırmaktadır. 

Bu çalışma, Diyarbakır'da toplumsal politik algıyla simgesel bir bütünlük içeren kentsel 

kimlikle yerel ekonomi arasındaki negatif ilişkiyi, güncel gerilimler ışığında ve örnekleminde 

tartışmak amacıyla hazırlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Yerel Ekonomi, Kapitalistleşme, Kentsel Kimlik, 

Milliyetçilik. 
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THE PARADOX OF LOCAL DEVELOPMENT IN DIYARBAKIR: THE CONFLICT 

OF URBAN IDENTITY AND REGIONAL ECONOMY 

 

Abstract 

In Turkey, the mass migration by the orientation of the traditional peasant labor to move 

towards cities which was  started by the agro-capitalist regime during 1950s and reached its 

peak throughout the 1990s, while regional armed conflict based on the Kurdish question was 

spread in particular, was produced a process of cultural centralization that weakened the broad 

family and tribal ties, in the city centers of Southeastern Anatolia region, in the scope of urban 

growth. The socio-psychological reflexes arising from the exclusion of the local community 

from the state's identity policy and citizenship regime, as well as to be from class alienation 

within the urban life, has gradually become into a collective political behavior and a identity 

of belonging that directly determines the urban identity, by the centralization of the 

population in the cities through migration. 

The disintegration process of Iraq, which began with the Gulf Wars in the early 1990s, 

produced an authority gap in Northern Iraq, which brought a formation of a regional 

economic marke together, transboundary legal and illegal trade networks became an 

international trade activity by the collapse of the Baath regime in the early 2000s. Cross-

border trade has been the primary source of an effective and rapid commercial and industrial 

development process in the Southeastern Anatolia Region. However, the general tendency of 

local society's nationalist political consciousness, preferences, organization and mobility 

based on the common ethnicity in the Southeast Anatolia Region contradicts the neoliberal 

economic development based on the reflections of the globalization process in the Middle 

East and especially determined by border trade. 

Indeed, despite the dramatic breakthrough of neighboring Gaziantep on this issue, the 

structural continuity of its urban identity, limits the participation and contribution of 

Diyarbakır to the articulation of the Turkish capitalism to the  Middle East geography. 

This study aims to discuss the negative relationship between social identity and urban identity 

and local economy in Diyarbakır, in the light of current tensions and samples. 

Keywords: Diyarbakır, Local Economy, Capitalization, Urban Identity, Nationalism. 
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DİYARBAKIR İLİNİN TİCARET BECERİSİNİN TRC1 VE TRC2 BÖLGELERİ 

KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ   

 

Asım ÇOBAN 1 

Ömer Faruk BİÇEN 2 

Mustafa Necati ÇOBAN 3 

 

Özet 

Kentsel rekabet, bölgesel rekabet kapsamında önem arz eden bir olgu olmakla beraber 

bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi kapsamında da elzem bir faktördür. Rekabetçi 

kentlerin tesisiyle bölgesel kalkınma üzerinde itici bir güç sağlanabilmektedir. 

Kentsel rekabet kapsamında önemli bir konu kentlerin ticaret becerileridir. Kentlerin ticaret 

becerileri kapsamındaki göstergeler, bölge veya ülke ekonomilerinin büyüme oranlarına katkı 

sağlama hususunda önem arz etmektedir.  

Çalışmada Diyarbakır ilinin ticaret becerisi TRC1 ve TRC2 bölgeleri kapsamında ele 

alınacaktır. Bu bağlamda TRC1 bölgesinde yer alan Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve TRC2 

bölgesinde Diyarbakır ile birlikte yer alan Şanlıurfa illerinin ticaret becerileri ortaya 

koyulacaktır. Bu beş ilin ticaret becerilerini saptamaya yönelik benzer çalışmalardan 

faydalanılarak ticaret becerisi endeksi geliştirilmiştir.  

Çalışmada ilk olarak değişkenler normalize edilmiş olup akabinde belirtilen formül 

kapsamında endeks değerleri ortaya çıkarılmıştır. Bu kapsamda Diyarbakır ilinin ticaret 

becerisi endeks değeri 25,17 olarak saptanmış olup TRC1 ve TRC2 bölgesinde yer alan iller 

kapsamında sırasıyla Gaziantep ve Şanlıurfa illerinin ardından 3. Sırada yer almıştır. 
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EVALUATION THE TRADE SKILL OF DIYARBAKIR WITHIN THE TRC1 AND 

TRC2 REGIONS 

 

Abstract 

Urban competition is an important factor within the scope of regional competition, and it is 

also an essential factor in the realization of regional development. The establishment of 

competitive cities can provide a driving force for regional development. 

An important issue in the context of urban competition is the trading skills of cities. Indicators 

within the city's trade capabilities are important for contributing to the growth rates of 

regional or country economies.  

In the study, trade skill of Diyarbakır province will be covered within the scope of TRC1 and 

TRC2 regions. In this context, the trade skills of the cities of Gaziantep, Adıyaman and Kilis 

in the TRC1 region and the trade skills of the cities of Diyarbakır and Şanlıurfa in the TRC2 

region will be tried to be revealed. The trade skill index was developed by using similar 

studies to determine the trade skill of these five provinces.  

First, the variables were normalized in the study, and then the index values within the 

specified formula were revealed. In this context, Diyarbakır province's trade skill index value 

was determined as 25,17 and it was placed in the 3rd place after the Gaziantep and Şanlıurfa 

countries in the TRC1 and TRC2 regions. 

Keywords: Urban Competition, Regional Development, Trade Skill Index, Diyarbakır, TRC2. 
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COĞRAFİ İŞARETLEME VE DİYARBAKIR’DAKİ COĞRAFİ İŞARETLİ 

ÜRÜNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ   

 

Mustafa Necati ÇOBAN 1 

 

Özet 

Ürünün tüketicilerce daha çok tercih edilmesini sağlayacak belirgin bir ününün veya 

niteliğinin olması ve bu ürünün belirli bir şehir, yöre veya ülke ile özdeşleşmesi o ürünün 

coğrafi işaret ile tescil edilmesini gerektirmektedir. Coğrafi işaretleme tescili ile beraber ürün 

koruma altına alınabilmekte ve aynı zamanda kullanım hakkı elde edilebilmektedir. 

Özellikle kentlerin rekabet edebilirlikleri kapsamında coğrafi işaretli ürünlerinin önemi 

büyüktür. Coğrafi işaretli ürünler, kentlerin tanıtımına fayda sağlamakta ve bu kentlerin 

ekonomik olarak gelişebilmelerine önemli ölçüde destek olmaktadır. Bu kapsamda kentlerin 

coğrafi işaretleme potansiyeli iyi araştırılmalı ve kentlerin marka algısına fayda sağlayan 

ürünlerin coğrafi işaretleme ile tescili gerçekleştirilmelidir. 

Çalışma kapsamında ilk olarak coğrafi işaretleme kavramı teorik çerçevede ifade edilecektir. 

Bunun yanı sıra Türkiye’deki coğrafi işaretli ürünlerden genel hatlarıyla bahsedilecek ve daha 

sonrasında Diyarbakır ilindeki coğrafi işaretli ürünler değerlendirilecektir. Tescil başvurusu 

yapılmış olan fakat henüz coğrafi işaret olarak tescil edilmemiş ürünler incelenecek, 

Diyarbakır’a özgü olan ve henüz coğrafi işaret tescil başvurusu gerçekleştirilmemiş ürünler de 

ele alınacaktır. Çalışma kapsamında Diyarbakır ilinin coğrafi işaretli ürünlerinin kent 

ekonomisine katkılarının araştırılması ve coğrafi işaretli ürün kapasitesinin ortaya koyulması 

amaçlanmaktadır. 
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GEOGRAPHICAL INDICATION AND EVALUATION OF GEOGRAPHICAL 

INDICATED PRODUCTS IN DİYARBAKIR 

 

Abstract 

The fact that the product has a certain reputation or quality to make it more preferred by 

consumers and that this product is identified with a specific city, region or country requires 

that the product be registered with a geographical indication. With the geographical indication 

registration, the product can be protected and at the same time the right to use can be 

obtained. 

Especially in terms of the competitiveness of cities, the importance of geographical indicated 

products is of great importance. Geographical indicated products benefit from the promotion 

of cities and contribute significantly to the economic development of these cities. In this 

context, the geographical indication potential of cities should be investigated well and the 

products that provide benefit to the brand perception of cities should be registered with 

geographical indication. 

Within the scope of the study, firstly the concept of geographical indication will be expressed 

in theoretical framework. This will be discussed as well as the general lines of the 

geographical indicated products in Turkey and geographical indicated products will be 

evaluated later in the province of Diyarbakir. Products that have been registered but not yet 

registered as geographical indication will be examined and products that are specific to 

Diyarbakır and which have not yet been registered for geographic indication will be 

considered. The aim of this study is to investigate the contribution of geographical indicated 

products of Diyarbakir to the city economy and to reveal the capacity of geographical 

indicated products. 

Keywords: Geographical Indication, Geographical Indicated Products, Urban Competition, 

Diyarbakır. 
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SINIR TİCARETİ ÜZERİNE BİR İKTİSAT POLİTİKASI DENEMESİ  
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Özet 

Bu çalışma, küresel ticaretin bir gereği ve gerçeği olan sınır ticaretini iktisat politikasının 

çerçevesi içinde ele almayı amaçlamaktadır. Sınır ticareti devlet, halk ve işletmeler için 

karşılıklı kazanımlar sağlamaktadır. Devlet sınır ticaretini arttırmak ya da azaltmak 

istediğinde gerekli yasal düzenlemeleri yapar ve çeşitli iktisat politikalarını uygular. Bu 

uygulamalar, uluslararası kurumların (GATT, UNCTAD, AB, vb) belirlediği sınırlar ile 

ülkeler arasındaki ikili sınır ticareti anlaşmaları kapsamında olur. Sınır kapılarına yakın 

yerleşim yerlerinin sakinleri ve işletmeler ise sınır ticaretinin tarafları olup bu ticaret 

sayesinde gelirlerini arttırmaya çalışırlar. Sınır ticaretinin iktisat politikası açısından önemi ise 

iki boyutludur: i-İktisat politikası ile ekonomik büyüme, düşük enflasyon ve işsizlik, hakça 

gelir bölüşümü, ödemeler dengesi, bölgesel gelişme farklarının giderilmesi ve karaborsa ile 

mücadele amaçlanır. ii-Bu amaçlara hangi tür iktisat politikası araçları ile ulaşılacağı 

belirlenmelidir. Kapitalist liberal düzene göre makro sorunların çözümünde karar organı 

piyasa olarak kabul edilse de uygulamada devletin çeşitli yasal ve politik belge (yasa, 

kararname, yönetmelik, genelge, vs.) ile etkili olacağı tecrübelerle sabittir. Bundan dolayı 

sınır ticaretinin gelişiminde iktisadi kontrol araçları kendiliğinden ve zorunlu olarak para, 

maliye, dış ticaret ve kurumsal politikalardan daha ağır basmaktadır. İktisadi kontrol araçları 

arasında döviz kontrolü, göç kontrolü, özel sektör dış ticaretinin kontrolü, vb. sayılabilir. Bu 

araçların en önemli ortak özelliği, sınır ticareti dâhil neredeyse tüm iktisadi amaçlar için seçici 

ve doğrudan uygulanabilmesi ve ayrıca hızlı ve kesin sonuçlar verebilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Sınır Ticareti, İktisat Politikası Amaçları, İktisadi Kontrol Araçları. 
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AN ECONOMIC POLICY TRIAL ON BORDER TRADE 

 

Abstract 

This study aims to examine border trade which is a necessity and a reality of global trade 

within the framework of economic policy. Border trade provides mutual benefits for the state, 

public and enterprises. When the government wants to increase or decrease the border trade, it 

makes necessary legal arrangements and applies various economic policies. These 

implementations are within the scope of bilateral border trade agreements between countries 

and the borders established by international institutions (GATT, UNCTAD, EU, etc.). The 

inhabitants of the settlements close to the border gates and enterprises are parties to the border 

trade and try to increase their income through this trade. The importance of border trade in 

terms of economic policy has two dimensions: i-Economic policy aims at economic growth, 

low inflation and unemployment, fair income distribution, balance of payments, elimination 

of regional development disparities and the fight against the black market. ii-It should be 

determined which kind of economic policy instruments these objectives will be achieved. 

According to the capitalist liberal order, although the decision-making body is accepted as a 

market in the solution of macro problems, in practice it is fixed with the experience that the 

state will be effective with various legal and political documents (laws, decrees, regulations, 

circulars, etc.). Therefore, the means of economic control in the evolution of border trade 

spontaneously and necessarily outweigh rather than the money, finance, foreign trade and 

institutional policies. Economic control instruments include foreign exchange control, 

migration control, private sector foreign trade control, and so on. The most important 

common feature of these instruments is that they can be applied selectively and directly for 

almost all economic purposes, including border trade, as well as providing fast and precise 

results. 

Keywords: Frontier Trade, Economic Policy Goals, Economic Control Tools. 
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DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE TEKSTİL İSTİHDAMININ 

ANALİZİ  

 

Serdar ACUN 1 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, son yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde teşvik 

uygulamaları sonucu giderek artan tekstil sektöründe çalışanların analizini yapmaktır. 

Özellikle 2008 krizinden sonra Türkiye’de bölgesel asgari ücret tartışmaları artmıştı. Bu 

tartışmayla beraber bazı sektörlerin özellikle Tekstil sektörünün Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerine kaydırılması fikri ön plana çıkmaya başladı. 2010 yılından artan teşvik 

uygulamaları ile birlikte önemli sayıda tekstil firması Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerine yatırıma yöneldi. Bu artışı bölgenin istihdam yapısında yaşanan değişim gözler 

önüne sermektedir. 2010 yılında iki bölgedeki toplam istihdamın içinde tekstil sektöründe 

çalışanların payı %4 iken 2018 yılında bu oran %5,2’ye yükselmiştir. İmalat sanayi 

istihdamın da tekstilde çalışanların payı aynı süreçte bu bölgede %42’den %52’ye 

yükselmiştir.     

Bu araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından son yıllarda düzenli olarak yapılan hane 

halkı işgücü anketi mikro veri setleri kullanılmıştır. Çalışmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgesinde tekstil sektöründe çalışanların yaş, cinsiyet, eğitim ve medeni durum gibi 

demografik özellikleri ile işe ilişkin özellikler ortaya konmuştur. Çalışmada bölgede artan 

tekstil istihdamının seyri ortaya konmaya çalışmış, ve bölge istihdamına ilişkin gözlemler 

tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İstihdam, Tekstil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri. 

 

ANALYSIS OF TEXTILE EMPLOYMENT IN EAST AND SOUTHEASTERN 

ANATOLIA 

 

Abstract 

The aim of this research is to analyze the employees in textile sector which has been 

increasing in recent years as a result of incentive applications in Eastern and Southeastern 

Anatolia regions. After the 2008 crisis was increasing regional minimum wage debate in 
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Turkey. With this debate, the idea of shifting some sectors, especially the textile sector, to the 

Eastern and Southeastern Anatolia regions began to come to the fore. Since 2010, a 

significant number of textile companies have turned to investment in eastern and Southeastern 

Anatolia regions with increasing incentive applications. This increase shows the change in the 

employment structure of the region. The share of workers in the textile sector was 4% of the 

total employment in the two regions in 2010 and this rate increased to 5.2% in 2018. The 

share of textile workers in manufacturing industry employment increased from 42% to 52% in 

this region during the same period.  

In this study, micro data sets of household labour force survey conducted regularly by the 

TURKSTAT in recent years were used. In the study, demographic characteristics such as age, 

gender, education and marital status of workers in the textile sector in Eastern and 

Southeastern Anatolia region were determined. The study attempted to reveal the course of 

increasing textile employment in the region, and the observations on employment in the 

region were discussed. 

Keywords: Employment, Textiles, Eastern and Southeastern Anatolia Regions. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA FOSİL YAKIT İKİLEMİ 

 

Bahar BURTAN DOĞAN 1 

Cenk DİNÇER 2 

 

Özet 

Çağımız küresel problemlerin çok ciddi şekilde arttığı, insanları bunalttığı ve çözüm yolları 

arama noktasında büyük gayretlere sahne olan sıkıntılı bir süreç olarak anılmaktadır. 

Sürdürülebilir Kalkınma anlayışı bu problemleri çözme noktasında bir fırsat olarak toplumları 

arkasından sürükleyen bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmıştır. Üretim, küreselleşmenin 

bütün bileşenleri ile doğrudan ilgili en önemli konulardan biridir. İnsanın refahı ve bunun 

sürdürülebilir olması açısından son derece önemlidir. Ne var ki bu kendi içinde bir çelişkiyi 

de beraberinde getirmektedir. Üretimin en temel girdisi olan enerji, günümüzde büyük ölçüde 

fosil yakıtlara dayanmaktadır. Bu ise çevre açısından kritik bir problemi beraberinde 

getirmektedir.  

Yenilenebilir Enerji Kaynakları sanıldığının aksine bu sorunun çözümü noktasında var olan 

şartlar ve teknoloji düzleminde tatmin edici bir çözüm sağlamamaktadır. Fosil yakıtların 

düşük maliyetli ve büyük verimli yapısı kaçınılmaz olarak üretimde vazgeçilmez konumunu 

korurken; buna bağlı olarak çevrenin tahribatı ve küresel ısınma ve bunun ekoloji üzerindeki 

tahribatı kaçınılmaz olarak insanlığı bir çelişkinin ortasında bırakmaktadır.  

Bu çalışmada sürdürülebilir kalkınmanın üç temel noktası olan üretim, çevre ve sosyal yapı 

bileşenlerinden üretim ve çevre açısından bir çelişkiyi doğuran, enerji sektöründe en büyük 

paya sahip fosil yakıtlar konusu ele alınacaktır. Eğer insanlık sürdürülebilir kalkınma 

sürecinde amaçlarını elde etmek istiyorsa bu çelişki şu an için önünde duran en önemli ve acil 

problemlerden biri olarak çözüm beklemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Üretim, Enerji, Çevre, Fosil Yakıtlar. 
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FOSSIL FUEL DILEMMA IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Abstract 

Our era is known to be a troublesome process where global problems are increasing 

dramatically, overwhelming people and making great efforts to find solutions. The concept of 

Sustainable Development has emerged as a field of study that drives communities behind as 

an opportunity to solve these problems. Production is one of the most important issues 

directly related to all the components of globalization. It is very important for human welfare 

and its sustainability. However, this brings along a contradiction in itself. Today, energy, 

which is the main input of production, is based largely on fossil fuels. This brings about a 

critical problem for the environment.  

Contrary to what is believed, renewable energy sources do not provide a satisfactory solution 

in terms of the existing conditions and technology to solve this problem. The low-cost and 

highly efficient structure of fossil fuels inevitably maintains its indispensable position in 

production, and consequently the destruction of the environment and the destruction of global 

warming and its ecology inevitably leaves humanity in the midst of a contradiction. 

In this study, fossil fuels, which have the largest share in the energy sector, that contradicts 

production and environment protection in terms of the compounds of production, environment 

and social structure – the three main points of sustainable development– will be discussed. If 

humanity wants to achieve its goals in the process of sustainable development, (SDG)  this 

contradiction is waiting for a solution as one of the most important and urgent problems. 

Keywords: Sustainable Development, Production, Enegry, Environment, Fossil Fuel. 

  



 

124 

 

TÜRKİYE’DE CO2 EMİSYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 

BELİRLENMESİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI 

 

Aslı ÖZPOLAT 1 

 

Özet 

Dünyada ve Türkiye’de ekonomik gelişmelere ve insan davranışlarına bağlı olarak ortaya 

çıkan önemli çevresel problemler bulunmaktadır. Bu faaliyetlere bağlı olarak artan 

karbondioksit (CO2) emisyonu, İklim değişikliği ve iklim değişikliğine bağlı olarak birçok 

problemi ortaya çıkarmakta ve dolayısıyla yüksek oranda hava kirliliği ile birlikte insan 

sağlığına zarar vermektedir. Son dönemlerde yapılan ampirik çalışmalar dış ticaret, ekonomik 

büyüme ve küreselleşme gibi faktörlerin iklim değişikliği üzerinde önemli etkilerinin 

olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan bu bulgular, gelişmekte 

ve az gelişmekte olan ülkelerde farklılıklar arz edebilmektedir.  

Türkiye’nin de içinde yer aldığı Akdeniz Havzası iklim değişikliğine karşı en hassas bölgeler 

arasında yer almaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de CO2 emisyonunu etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi ve buna göre yapılacak politika önerilerinin geliştirilmesi; kuraklık, orman 

yangınlarının sayısında artış, turizm gelirlerinde azalma, tarımsal verim kaybı gibi sorunların 

ortadan kalkmasında yol gösterici olabilecektir.  

Tüm bu nedenler göz önünde bulundurularak çalışmada, Türkiye’de CO2 Emisyonunu 

belirleyen faktörler 1970-2014 yılları arasında ARDL sınır testi yaklaşımı ile tahmin 

edilecektir.   Bağımlı değişken CO2 Emisyonu, bağımsız değişkenler olarak ise özel sektör 

tarafından sağlanan reel yurtiçi kredilerin GSYH içindeki payı  (finansal kalkınma göstergesi 

olarak), Reel GSYH (ekonomik büyüme), enerji kullanımı, küreselleşme indeksi ve dış 

ticaretin GSYH içindeki payı (Dışa Açıklık göstergesi) kullanılmıştır. Daha önceki ampirik 

çalışmalarımıza dayanarak, bu çalışmada, CO2 Emisyonu finansal kalkınma, enerji kullanımı, 

dış ticaret ve küreselleşme arasında pozitif yönlü bir ilişki beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Kalkınma, Ekonomik Büyüme, Ticaret, Küreselleşme, CO2 

Emisyonu. 
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DETERMİNİNG OF FACTORS AFFECTING THE CO2 EMISSIONS IN TURKEY: 

ARDL BOUNDS TESTING APPROACH 

 

Abstract 

There are significant environmental problems due to the economic developments and human 

behavior in Turkey and the world. Increased carbon dioxide (CO2) emissions due to these 

activities pose many problems because of climate change and effects of climate change, and 

consequently, as well as high levels of air pollution, can damage human health. Recent 

empirical studies have shown that factors such as foreign trade, economic growth and 

globalization have significant effects on climate change. These findings, especially arise in 

developed countries, may present differences in developing and underdeveloped countries. 

Mediterranean Basin, where Turkey, is among the most vulnerable regions to climate change. 

Therefore, the identification of factors affecting the CO2 emissions in Turkey and the 

improvement policy recommendations according to the results may be a guide to the 

elimination of problems such as drought, increase in the number of forest fires, decrease in 

tourism revenues, and loss of agricultural yield.  

Considering all these factors, in the study, factors affecting then CO2 emissions will be 

estimated by the ARDL bounds testing approach in Turkey between the years 1970-2014. In 

the model, CO2 Emission has been used as dependent variable. The independent variables are 

as follows: real domestic credit to private sector (as an indicator of financial development), 

Real GDP (as an indicator of economic growth), energy use, globalization index and the share 

of foreign trade in GDP (as an indicator of openness indicator). Based on our previous 

empirical studies, we expect a positive relationship between CO2 Emission, financial 

development, energy use, foreign trade and globalization. 

Keywords: Financial Development, Economic Growth, Trade, Globalizations, CO2 

Emission. 
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TÜRKİYE’DE PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON ARASINDAKİ ASİMETRİK 

ÇELİŞKİ 

 

Mehmet Akif DESTEK 1 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, petrol fiyatlarının enflasyon oranı üzerindeki etkilerinin Türkiye 

ekonomisi için incelenmesidir. Türkiye ekonomisinde son yıllarda artan enflasyon oranları, 

ağırlıklı olarak döviz kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki oynaklıklar ile 

ilişkilendirilmektedir. Üretim yapısı, fosil yakıtlara özellikle de petrol ürünlerine dayalı olan 

Türkiye’nin petrol ithalatçısı bir ülke olması nedeniyle artan petrol fiyatlarının enflasyonu 

arttırıcı bir etkisinin olması beklenen bir durumdur. Bu durumda, uluslararası petrol 

fiyatlarındaki azalışın da Türkiye’de fiyatlar genel düzeyini azaltıcı bir etki oluşturması 

beklenmektedir. Buna karşın, söz konusu muhtemel asimetrik ilişkinin geçerliliği genellikle 

göz ardı edilmektedir.    

Çalışmada, Phillips eğrisi baz alınarak oluşturulan ampirik modelde petrol fiyatları, çıktı açığı 

ve enflasyon oranı arasındaki asimetrik ilişkiler 1970-2018 dönemi için NARDL ve Asimetrik 

Nedensellik testleri aracılığıyla incelenmiştir. Ayrıca, çalışmada çıktı açığı değişkeni elde 

edilirken Hodrick-Prescott filtresinden faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen 

bulgulara göre petrol fiyatlarındaki ve çıktı açığındaki artış enflasyon oranını uzun dönemde 

arttırıcı bir etkiye sahiptir. Ayrıca çıktı açığındaki azalışın da enflasyon oranını azalttığı 

görülmektedir. Buna karşın, petrol fiyatlarındaki azalışın enflasyon oranını azaltıcı bir etki 

oluşturmadığı dolayısıyla petrol fiyatları ile enflasyon oranı arasında asimetrinin geçerli 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Petrol Fiyatları, Enflasyon, Asimetrik İlişki. 
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ASYMMETRICAL CONFLICT BETWEEN OIL PRICES AND INFLATION IN 

TURKEY  

 

Abstract 

The purpose of this research is to analyze the impact of oil prices on inflation rate in Turkey's 

economy. In recent years, increasing inflation rate of Turkey is mainly associated with 

volatility in oil prices and in exchange rates. It is an expected situation that increasing oil 

prices lead to increase in inflation rate because the production structure of Turkey is based on 

fossil fuels and Turkey is an oil importing country. In this case, decreasing inflation is also 

expected in case of the decrease in international oil prices. However, the validity of this 

possible asymmetric relationship is often ignored.  

In this study, the asymmetric relationships between oil prices, output gap and inflation rate in 

the empirical model based on Phillips curve are examined with NARDL and Asymmetric 

Causality tests for the period of 1970-2018. In addition, Hodrick-Prescott filter is used to 

obtain output gap variable. According to the findings of the study, the increase in oil prices 

and output gap has an increasing effect on the inflation rate in the long run. Moreover, the 

decrease in the output gap also reduces the inflation rate. However, it is concluded that the 

asymmetry between oil prices and the inflation rate is not valid as the decrease in oil prices 

does not have an inflation reducing effect. 

Keywords: Oil Prices, Inflation, Asymmetrical Relation. 
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TÜRKİYE’DE PETROL FİYATLARI VE NOMİNAL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTLERİYLE 

İNCELENMESİ 

 

Demet YAMAN 1 

 

Özet 

Günümüz ekonomilerinde, enerji, özellikle de petrol, üretimde kullanılan en temel 

hammaddelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Petrol fiyatları bu yönüyle uluslararası 

piyasalarda hem anahtar fiyatlardan biri olarak hem de petrol dışındaki diğer enerji kaynakları 

için bir gösterge fiyat olarak kullanılmaktadır. Özellikle de Türkiye gibi gelişmekte olan, 

petrol ihracatçısı ülkelerde, bu önemli girdinin döviz kuru ile ilişkisi her dönem ilgi çekici bir 

araştırma konusu olmuştur. 

Bu çalışmada ise Türkiye’de petrol fiyatları ve nominal döviz kuru arasındaki ilişki 1 Ocak 

2002-23 Ağustos 2019 dönemi için, günlük veri seti kullanılarak (toplam 4604 gözlem) 

simetrik ve asimetrik nedensellik testleri ile incelenmektedir. Çalışmada ele alınan dönemin 

başlangıç tarihinin 1 Ocak 2002 itibariyle alınmasının nedeni, esnek döviz kuru sistemine 

geçilmiş olmasıdır. Yapılan analizlerden elde edilen bulgular simetrik analizde değişkenler 

arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. Asimetrik analizde ise 

petrol fiyatlarından reel döviz kuruna doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Petrol Fiyatları, Nominal Döviz Kuru, Nedensellik Analizi. 

 

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN OIL PRICES AND 

NOMİNAL EXCHANGE RATE IN TURKEY WITH SYMMETRICAL AND 

ASYMMETRIC CAUSALITY TESTS  

 

Abstract 

In today's economies, energy, especially oil, is one of the most basic raw materials used in 

production. in this respect, oil prices are used in international markets both as one of the key 

prices and as an indicator price for other energy sources other than oil. Especially in 

developing oil exporter countries such as Turkey, the relationship of this important input to 

the exchange rate has been an interesting research topic every period. 
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In this study the relationship between oil prices and nominal exchange rate in Turkey is 

examined using a daily data set (total 4604 observations) using symmetric and asymmetric 

causality tests for the January 1, 2002 to August 23, 2019 period. The starting date of the 

period covered in the study was taken as of 1 January 2002 because of the introduction of 

flexible exchange rate system. The findings from the analyses indicate the existence of a 

mutual causality relationship between variables in symmetric analysis. Asymmetric analysis 

shows that there is a causality relationship between oil prices and the real exchange rate. 

Keywords: Oil Prices, Nominal Exchange Rate, Causality Analysis. 
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KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTA POLİÇELERİNİN SON YILLARDAKİ 

YÜKSELİŞİ 

 

Fatih AKLİMAN 1 

 

Özet 

Globalleşen dünya ile birlikte nüfus artışının yanında, insanların hızlı yaşam şartları içerisinde 

zamanlarını daha aktif ve verimli geçirebilmesi, insanları bu hızlı yaşama uyum sağlamak 

zorunda hissettirmiştir.   

Büyüyen şehirler içerisinde mesafelerin artması, aile bireylerinin farklı iş yerlerine daha hızlı 

varabilmek ve bu mesafeleri en hızlı nasıl kat edebilirim sorusunu önlerine sunmuştur.  

Bu hız ticarethaneleri de etkisi altına almış, örneğin; ev ve işyerlerine yarım saat içerisinde 

pizza teslimatı yapmayı taahhüt eden bir firmanın motorlu kuryeler ile teslimatı yapmak 

istemesi, kaza yapma oranını yükseltmekte ve bunun akabinde maddi kayıp riskini ortaya 

çıkarmaktadır. Bu riskler karşısında gerçek ve tüzel kişilerin, birikimlerini kaybetmemesi 

adına, kasko branşına ilgisi gün geçtikçe artmış ve gerekli kılmıştır.  

Ülkemizde, 2000’li yıllarda 8 Milyon kadar olan araç sayısı, 2018 yılına geldiğimizde 22 

Milyon âdete kadar yükselmiştir. Bun yanı sıra 2000’li yıllardaki ülke nüfusu 64 Milyon iken, 

2018 Yılında bu rakamın 82 Milyona kadar ulaştığı görülmektedir.  

Bu çalışmada, nüfus artışı, yıllara göre kara yolu ve otoyol km uzunlukları, artan araç sayıları 

ve kaza oranı, buna bağlı olarak neden kasko poliçesinin yapılması gerektiğini, kaza 

durumunda kaskolu ve kaskosuz oluşun avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi, rakamsal 

veri ve istatistikler yer alacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sigorta, Sigortacılık, Kasko, Kaza Sigortası 
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THE RISE OF LAND VEHICLES CASCO INSURANCE POLICIES IN LAST YEARS  

 

Abstract 

In addition to population growth with the globalizing world, people being able to spend their 

time more active and productive in fast living conditions have made people feel obliged to 

adapt to this fast life. 

Increasing distances in growing cities has brought the question of how family members can 

reach different workplaces faster and how to cover these distances as quickly as possible. 

This speed has also affected the businesses; The fact that a company committed to delivering 

pizza to homes and businesses within half an hour wants to make delivery with motorized 

couriers raises the rate of accidents and subsequently raises the risk of material loss. In the 

face of these risks, the interest of real and legal persons in the insurance branch has increased 

day by day in order not to lose their accumulation and has become necessary. 

In our country, the number of vehicles, which were up to 8 million in the 2000s, increased to 

22 million in 2018. In addition, while the country's population was 64 million in the 2000s, 

this figure reached up to 82 million in 2018. 

In this study, population growth, road and motorway km lengths, increasing number of 

vehicles and accident rate by years, the reason why automobile insurance policy should be 

made, information about the advantages and disadvantages of automobile and automobile 

insurance in case of accident will be included. 

Keywords: Insurance, Insurance, Automobile Insurance, Accident Insurance. 
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KÜRESEL SİYASAL VE İKTİSADİ SİSTEMİN OLUŞUMUNDA ULUSLARARASI 

KURULUŞLARIN ROLÜ 

 

Şahin NAS 1 

Uğur GÜL 2 

 

Özet 

I. ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan siyasal ve iktisadi gelişmeler, uluslararası siyasi ve 

iktisadi ilişkilerin yeniden tanımlanması ve organize edilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bunun 

nedeni, savaş sonrası dönemde ABD’nin iktisadi bir güç olarak ortaya çıkması, sömürgelikten 

yeni çıkmış bağımsız devletlerin kurulması, gelişmiş kapitalist blok ve sosyalist blok şeklinde 

iki önemli gücün ortaya çıkması ve uluslararası ilişkilerdeki soğuk savaşın yarattığı gerilimler 

gibi nedenler sıralanabilir. Dolaysıyla, yeniden organize edilen küresel siyasal ve iktisadi 

ilişkiler bu eksende şekillendiği söylenebilir. Bu çerçevede savaş sonrasında şekillenen yeni 

dünya düzeninde küresel siyasal ve iktisadi kuruluşların önemli bir rol oynadıkları 

görülmektedir. Çalışmanın temel amacı, savaş sonrası dönemden günümüze kadar bu 

kuruluşların özellikle az gelişmiş ülkelerin siyasi ve iktisadi düzeni üzerindeki etkilerini ve 

önemini uluslararası politik ekonomi bağlamında irdelemektir. Bu amaçla, Uluslararası Para 

Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Birleşmiş Milletler (UN) 

ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) olmak üzere beş kuruluş incelenecektir. 

Çalışmada yöntem olarak Samir Amin’in triad (üçlü) ve Ha-Joon Chang’ın Unholy Trinity 

(Kutsal Olmayan Üçlü) kavramları değerlendirilecektir Çalışmanın sonucunda elde edilen 

bulgular ışığında küresel siyasal ve iktisadi yapının nasıl everildiğini anlamak ve son 

dönemlerde yaşanan siyasal ve iktisadi krizlerin olası politik etkilerini tartışmaktır. Ayrıca 

elde edilen bulgular çerçevesinde siyasal ve iktisadi bir politika önerisinde bulunulması 

planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Kuruluşlar, Sömürgecilik, Yeni Dünya Düzeni 

 

THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE EVOLUTION OF 

GLOBAL POLITICAL AND ECONOMIC SYSTEM 
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Abstract 

The political and economic developments after World War I-II have led to need to redefine 

and reorganize international political and economic relations. The reason is that, the 

emergence of USA as an economic power in the post-war period, the establishment of new 

independent states, the emergence of two important powers in the form of capitalist block and 

socialist block and tensions caused by cold war in international relations etc. In this context, it 

is seen that global political and economic organizations play an important role in new world 

order that has been after war. The main purpose of this study is to examine, in the context of 

international political economy, the effects and the importance of these organizations on the 

political and economic order of the underdeveloped countries from post-war to the present. 

For this purpose, it will be examined five organizations including International Monetary 

Fund (IMF), World Bank (WB), World Trade Organization (WTO), North Atlantic Treaty 

Organization (NATO) and United Nations (UN).  The method of this study is evaluate the 

Samir Amin’s triad concept and Ha-Joon Chang’s unholy trinity concept. Finally, by means of 

findings of study, it is aimed to understand how the global political and economic structure is 

evolve and to discuss the possible effects of the recent political and economic crises. Also, it 

is planned to propose a political economic policy within the framework of the findings. 

Keywords: International Organizations, Colonialism, the New World Order. 
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KÜRESELLEŞME VE FİNANSALLAŞMA ÇAĞINDA ÇEVRESEL KUZNET EĞRİSİ 

 

Murat TEKBAŞ 1 

 

Özet 

Bu çalışmada Morgan Stanley tarafından 2013 yılında hazırlanan raporda kırılgan beşli 

(Fragile Five) olarak gruplandırılan Brezilya, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika ve 

Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi test edilecek olup ayrıca bu ülkelerde enerji 

tüketiminin, ekonomik küreselleşmenin ve finansal gelişmişliğin çevre kirliliği üzerindeki 

etkisi incelenecektir. Bu doğrultuda bu ülkelere ait ortak verilerin bulunduğu 1992-2014 

yılları arasındaki dönemde Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin geçerliliğinin incelenmesinin 

yanı sıra, enerji tüketiminin, ekonomik küreselleşmenin ve finansal gelişmişliğin kısa ve uzun 

dönemde çevre kirliliği üzerindeki etkisi Panel ARDL yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışmada 

elde edilen bulgular, incelenen dönemde Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin geçerli 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca, enerji tüketimi çevre kirliliğini artırırken finansal 

gelişmişlik ve ekonomik küreselleşmenin uzun dönemde karbon salınımını azalttığı 

görülmektedir. Enerji tüketimin çevre kirliliği üzerindeki artırıcı etkisinin giderilmesi için 

enerji verimliliği konusunda önlemler alınması ve enerji ihtiyacının çevre dostu yenilenebilir 

enerji kaynaklarından sağlanması gibi önlemlerin çevresel bozulmayı önlemek açısından 

olumlu görülmektedir. İncelenen ülkelerde finansal gelişmişlik ve ekonomik küreselleşme 

seviyesinin artırılmasının ise çevre açısından olumlu etki sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi, Finansal Gelişmişlik, Ekonomik 

Küreselleşme 

 

ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE IN THE AGE OF GLOBALIZATION AND 

FINANCIALIZATION 

 

Abstract 

In this study, it is tested the environmental Kuznets Curve hypothesis in Brazil, Indonesia, 

India, South Africa and Turkey which is grouped as Fragile Five in a 2013 report by Morgan 

Stanley and also examined the impact of energy consumption, economic globalization and 

financial development on environmental pollution in these countries. In this respect, it is 
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investigated the validity of the environmental Kuznets Curve hypothesis for the period of 

1992-2014, and also investigated the short term and long term effects of energy consumption, 

economic globalization and financial development on environmental pollution by using the 

Panel ARDL method. The findings from the study show that the environmental Kuznets 

Curve hypothesis was valid during the period studied. Moreover, while energy consumption 

increases environmental pollution, financial development and economic globalization reduce 

carbon emissions in the long run. In order to eliminate the increasing effect of energy 

consumption on environmental pollution, measures such as energy efficiency and providing 

energy needs from environmentally friendly renewable energy sources are seen as positive in 

terms of preventing environmental degradation. In the countries studied, it is evaluated that 

increasing the level of financial development and economic globalization will have a positive 

impact on the environment.  

Keywords: International Organizations, Colonialism, the New World Order. 
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DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İLE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE 

ÖRNEĞİ 

 

Pelin KARATAY GÖGÜL 1 

Elif ASLAN 2 

 

Özet 

Gelişmekte olan ülkelerde görülen en büyük sorunlardan biri tasarruf oranlarının istenilen 

düzeyde olmamasıdır. Bu sorun tasarruf yetersizliği ile karşı karşıya olan ülkeleri doğrudan 

yabancı yatırımlar başta olmak üzere dış kaynaklardan yararlanmaya itmektedir. Doğrudan 

yabancı yatırımların sermaye ile birlikte ev sahibi ülkeye sağladığı yeni teknoloji, istihdam 

olanakları, ülke ihracatına katkı gibi pek çok avantajdan dolayı hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkeler bu yatırımları ülkelerine çekebilmek için büyük çaba 

göstermektedirler. Doğrudan yabancı yatırımlar döviz kuru da dahil pek çok değişkenden 

etkilenmekte ve pek çok değişkeni etkilemektedir. Bu çalışmada doğrudan yabancı yatırımları 

etkileyen ve bu yatırımlardan etkilenen döviz kuru ile doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki 

ilişki araştırılmıştır.  2005Q4-2018Q4 dönemleri arasında TCMB verilerinden elde edilen 

veriler ile, döviz kuruları ve doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişki, ADF birim kök 

testleri, Engle-Granger Eşbütünleşme testleri, hata düzeltme modelleri ve Hendry modeli 

testleri ile ölçülmüştür. Değişkenlere uygulanan ADF birim kök testleri sonucunda 

değişkenlerin 1. fark değerlerinde durağan oldukları gözlenmiştir. Tahmin sonuçları uzun 

dönemde doğrudan yabancı yatırımlar ile döviz kurları arasında ilişkinin var olduğunu ortaya 

koymuştur. Kısa dönemde ise, bu iki değişken arasında bir ilişki olmadığını ve doğrudan 

yabancı yatırımların bir dönem önceki değerlerinden etkilendiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Engle Granger 

Eşbütünleşme Testi, Hendry Modeli 

 

FOREIGN DIRECT INVESTMENT RELATIONSHIP WITH EXCHANGE: TURKEY 

CASE 

Abstract 

One of the biggest problems seen in developing countries is that the saving rates are not at the 

desired level. This problem forces the countries that face the lack of savings to benefit from 
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foreign sources, especially foreign direct investments. Both developed and developing 

countries are making great efforts to attract these investments to their countries due to many 

advantages such as new technology, employment opportunities and contribution to the export 

of the country provided by the foreign direct investment to the host country together with the 

capital. Foreign direct investments are affected by many variables, including the exchange 

rate. In this study, the relationship between the foreign exchange rate affecting foreign direct 

investment and foreign direct investment is investigated. The relationship between foreign 

exchange rates and foreign direct investments for 2005Q4-2018Q4 period was measured with 

ADF unit root tests, EngleGranger cointegration tests, error correction models and Hendry 

model tests. As a result of ADF unit root tests applied to the variables, it was observed that 

the variables were stationary at the first difference values. The estimation results showed that 

there is a relationship between foreign direct investments and foreign exchange rates in the 

long run. In the short term, it is concluded that there is no relationship between these two 

variables and that foreign direct investments are affected by their previous values.  

Keywords: Exchange Rate, Foreign Direct Investment, Engle-Granger Cointegration Test, 

Hendry Model. 
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FARKLI BOYUTLARIYLA KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK BÜYÜME 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BULGULAR 

 

Murat TEKBAŞ 1 

 

Özet 

Tarih boyunca ekonomik, kültürel ve politik olaylar küresel sistemde değişikliklere neden 

olmaktadır. Büyük kayıplara ve yıkımlara neden olan II. Dünya savaşı sonrasında da süreç bu 

şekilde gelişmiştir. ABD’nin ve Rusya’nın arasında yaşanan soğuk savaşın bitmesi ve tek 

kutuplu dünyanın oluşması ülkeler arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasını sağlamıştır. 1970’li 

yıllardan başlayarak 1990’lı yıllarda teknolojinin de gelişmesi ile hızlanan ilişkiler ekonomik, 

sosyal ve politik açıdan kendini göstermiştir. Ülkelerin aralarındaki uluslararası ticareti 

geliştirmeleri, politik açıdan birliktelikler kurmaları bazı ülkeler için olumlu, bazı ülkeler için 

olumsuz sonuçlar meydana getirmiştir.  Bu doğrultuda çalışmada farklı boyutlarıyla 

küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin Türkiye için incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Ekonomik, sosyal ve politik küreselleşme endekslerinin reel GSYH 

üzerindeki etkisi, 1970-2014 dönemi için Johansen eşbütünleşme testi ve FMOLS katsayı 

tahmincisi aracılığıyla incelenmiştir. Ayrıca, ampirik modelin Cobb-Douglas üretim 

fonksiyonuna dayalı olarak kurulması nedeniyle sermaye değişkeni de modele bağımsız 

değişken olarak dahil edilmiştir. Çalışma elde edilen bulgular sonucunda, sermaye birikiminin 

ve sosyal küreselleşmenin reel GSYH’yi arttırdığı fakat ekonomik küreselleşmenin reel 

GSYH’yi azalttığı görülmüştür. Buna karşın, politik küreselleşmenin ekonomik büyüme 

üzerindeki etkisinin istatistiki olarak anlamsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Küreselleşme, Sosyal Küreselleşme, Politik Küreselleşme, 

Ekonomik Büyüme 

 

THE EFFECT OF GLOBALIZATION WITH DIFFERENT DIMENSIONS ON 

ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY 

Abstract 

Throughout history, economic, cultural and political affairs have led to considerable changes 

in the global system — a similar process developed after World War II, which caused 

significant losses and destruction. The end of the Cold War between Russia and the United 

States and the formation of a unipolar world have intensified relations between the countries. 
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Starting in the 1970s and accelerating with the development of technology in the 1990s, 

relations have altered economically, socially and politically. The development of international 

trade between the countries and the establishment of political associations for some countries 

has had both positive and negative consequences for some countries. In this direction, the 

study aims to analyse the impact of globalisation on economic growth in Turkey with its 

different dimensions. The impact of economic, social and political globalisation indices on 

real GDP was studied through the Johansen co-integration test and the FMOLS coefficient 

estimator for the period 1970-2014. Besides, due to the establishment of the empirical model 

based on the Cobb-Douglas production function, the capital variable is also included in the 

model as an argument. The results of the study showed that capital accumulation and social 

globalisation increased real GDP, but economic globalisation reduced real GDP. However, it 

was concluded that the impact of political globalisation on economic growth was statistically 

insignificant.   

Keywords: Economic Globalisation, Social Globalisation, Political Globalissation, 

Economic Growth. 
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TÜKİYE’NİN ULUSLARARASI GÖÇ ÖRÜNTÜSÜ ve KALKINMA DÖNÜŞÜMÜ 

ÜZERİNE TEORİK BİR DEĞERLENDİRME 

 

Berna Şafak ZÜLFİKAR SAVCI 1 

 

Özet 

Türkiye uluslararası göç konusunda uzun bir geçmiş deneyime sahip olmakla birlikte, 

1960’larda Avrupa ülkeleri ile imzalanan işgücü anlaşmaları neticesinde bir uluslararası göç 

sistemine dahil olmuştur. Bu yıllarda Avrupa’nın emek rezervine dönüşmüş dışa göç veren bir 

ülke konumundayken, günümüzde dört milyonun üstünde göçmene ev sahipliği yapan bir 

hedef ülkeye dönüşmüştür. Bu çalışma, Türkiye’nin 1960’larda başlayan göç akımlarından 

günümüze kadar geçen sürede deneyimlediği göç örüntüsünü ve bu süreçte kalkınma 

süreçlerini göç teorileri ile değerlendirmeyi amaçlamaktadır.  

Türkiye’nin uluslararası göç örüntüsü incelendiğinde birkaç dönüm noktasının olduğu 

görülür. 1960’lardan itibaren yaşanan içeriye ve dışarıya olan göç akımları incelendiğinde; 

1960-1980 dönemi, 1980-2000 dönemi ve 2000 sonrası olan dönem olmak üzere üç dönem 

söz konusudur. Her bir dönemde ülkenin sosyo-ekonomik süreçleri ve kalkınma deneyimi 

farklılaşmaktadır. Bu çalışma da her bir dönemi hem sosyo-ekonomik göstergelerdeki 

değişiklikler hem de göç örüntüsünün genel özelliklerinden yola çıkarak göç teorileri altında 

incelemiştir. Çalışma dönemler altında göç örüntüsünü ele alması, dönemleri göç teorileri ile 

açıklaması ve göç ile kalkınma arasındaki bağlantıyı kurup tartışması nedeniyle literatürdeki 

çalışmalardan farklılaşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Kalkınma, Göç Teorileri. 

 

A THEORTICAL ANALYSIS on INTERNATIONAL MIGRATION PATTERN and 

DEVELOPMENT STAGES of TURKEY 

 

Abstract 

Although Turkey has a long history in international migration, the integration of the country 

into a migration system started in 1960’s. The main reason of this migration system is labour 

agreements between Turkey and European countries. In 1960’s, Turkey was an origin country 
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that was seen as one of labour reservoir of European countries. In time, Turkey has 

transformed into a destination country that lives more than four millions immigrants in. The 

aim of the study is analysing the international migration pattern of Turkey and development 

stages of the country by examining migration theories.  

When international migration pattern of Turkey is analysed, it is seen that there are milestones 

in this experience. The period between 1960’s to now could be divided into three main 

periods; 1960-1980 period, 1980-2000 period and 2000’s period. Each period has different 

socio-economic structures and development stages. The socio-economic structures and 

development stages of the country are examined under the migration theories in these periods. 

The study differs than the other migration studies in the literature because it focuses on (i) 

migration pattern under three periods, (ii) examining the migration theories for each period 

and (iii) building the relationship between development and migration. 

Keywords: International Migration, Development, Migration Theories. 

 

  



 

143 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İKTİSAT/  
ECONOMICS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÜRKİYE EKONOMİSİ / TURKISH ECONOMY 

 



 

144 

 

TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BOYUTLARI: EKONOMETRİK BİR 

ANALİZ 

 

Şahin NAS 1 

 

Özet 

Kayıt dışı ekonomi, iktisadi faaliyetlerin yasal yükümlülükleri yerine getirmeyerek kayıt dışı 

faaliyet göstermesi şeklinde tanımlanabilir. Bu anlamda kayıt dışı ekonomi, belli bir 

ekonomiye veya belli bir sınırla kısıtla kalmayıp hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ülkelerde farklı boyutlarda görülebilmektedir. Bu çerçevede kayıt dışı ekonomi olgusu 

Türkiye ekonomisi için önemli bir sorun olduğu söylenebilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı 

1978 – 2018 dönemi için Türkiye ekonomisinde kayıt dışı ekonominin boyutlarını tahmin 

etmektir. Bu amaçla Türkiye ekonomisinde kayıt dışı ekonominin boyutlarını Tanzi’nin para 

talebi modeli aracılığıyla ekonometrik olarak tahmin edilmeye çalışılmıştır. ARDL yöntemi 

kullanılarak elde edilen bulgulara göre, Türkiye ekonomisinde kayıt dışı ekonominin 

boyutlarında bir azalma eğilimi olduğu tahmin edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Kayıt Dışı Ekonomi, ARDL 

 

THE SIZE OF SHADOW ECONOMY IN TURKEY: AN ECONOMETRIC 

ANALYSIS 

 

Abstract 

Shadow economy can be defined as the fact that economic activities unregistered by not 

fulfilling legal obligations. In this sense, the shadow economy is not restricted to a particular 

economy or to a certain boundary area, but can be seen in different dimensions in both 

developed and developing countries. In this contexts, it is estimated that the shadow economy 

is important for Turkish economy. In this context, the aim of study is estimated that the size of 

shadow economy in Turkish economy for the periods 1978-2018. For this purpose the size of 

shadow economy in Turkish economy were tried to be estimated as an econometrically by 

means of Tanzi’s demand of money model. According to the results obtained by using ARDL 

method, it is estimated that there is a decrease in the size of the shadow economy in the 

Turkish economy. 
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TÜRKİYE’DE SEKTÖREL KATMA DEĞERLER VE EKONOMİK BÜYÜME 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Hüseyin OLCAY 1 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de farklı sektörlerden elde edilen katma değerler ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Son yıllarda birçok gelişmekte olan 

ülke için hizmet sektörünün ekonomi içerisindeki ağırlığının diğer sektörlere göre arttığı 

bilinmektedir. Benzer şekilde, Türkiye’de de hizmet sektöründen elde edilen katma değerin 

ekonomi içerisindeki ağırlığının sanayi ve tarım sektörlerine göre arttığı görülmektedir. Bu 

nedenle, söz konusu yapısal değişimin ülke ekonomileri üzerindeki etkisi ise önemli bir 

araştırma konusudur. Bu doğrultuda, sektörel katma değerlerin ekonomik aktiviteler 

üzerindeki etkisinin tespit edilmesi, sektörel ağırlıkların yeniden gözden geçirilmesi 

bakımından özellikle politika yapıcılar için önem arz etmektedir.  

Bu çalışmada, Türkiye’de sektörel ağırlıklardaki dönüşüm ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişki 1980-2018 dönemi için incelenmektedir. Bu kapsamda, farklı sektörlerden (tarım, sanayi 

ve hizmet) elde edilen katma değerler ile reel GSYH arasındaki ilişki, eşbütünleşme ve 

nedensellik testleri aracılığıyla araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, Türkiye’de hizmet sektörü 

katma değerinden GSYH’ye doğru tek yönlü ve ekonomik büyümeden de tarım sektörüne 

doğru tek yönlü nedensellik mevcuttur. Buna karşın, sanayi sektörü ile ekonomik büyüme 

arasında ise herhangi bir nedensellik ilişkisinin varlığı söz konusu değildir. 

Anahtar Kelimeler: Sektörel Katma Değer, Ekonomik Büyüme, Nedensellik. 

 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH 

AND ADDED VALUE SECTORS IN TURKEY 

 

Abstract 

The purpose of this research is to investigate the relationship between economic growth and 

added value obtained from different sectors in Turkey. It is known that the weight of the 

service sector in the economy has increased compared to other sectors for many developing 
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countries in recent years.. Similarly, the share of added value obtained from service sector in 

Turkey’s economy has also increased more than the shares of industry sector and agriculture 

sector. Therefore, the impact of this structural change on national economies is an important 

research topic. In this respect, determining the effect of sectoral added values on economic 

activities is especially important for policy makers in terms of revising sectoral weights. 

In this study, the relationship between economic growth and transformation in the sector 

weight in Turkey is examined for the 1980-2018 period. In this context, the relationship 

between the added value obtained from different sectors (agriculture, industry and services) 

and real GDP was investigated through cointegration and causality tests. In conclusion, in the 

service sector from the one-way value added to GDP and economic growth Turkey has a 

unidirectional causality in the agricultural sector. On the other hand, there is no causal 

relationship between the industrial sector and economic growth. 

Keywords: Sectoral value added, Economic Growth, Causality 
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SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Loren ABDO 1 

 

Özet 

Son zamanlarda Türkiye ekonomisi özelinde en çok tartışılan konulardan biri Suriye’den 

gelen mültecilerdir. Türkiye, farklı zamanlarda birçok mülteci hareketine şahit olmuş ve 

bunlara ev sahipliği yapmıştır. 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş nedeniyle Suriye 

halkının büyük bir çoğunluğu Türkiye’ye iltica etmiştir. Türkiye’de yaşları 15 ile 59 arasında 

değişen Suriyeli mültecilerin sayısı 2.106.974’dır.  

Bu çalışmada Suriyeli mültecilerin Türkiye özelindeki nüfus dağılımına bakılmış ve bu 

dağılımı etkileyen faktörler iki birleşenle incelenmiştir. Elde edilen veriler ve kurulan 

korelasyon sonucunda Suriyeli mültecilerin Türkiye’de sanayileşen büyükşehirlerde ve sınır 

illerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Bu bağlamda çalışma, Suriyeli mültecilerin Türkiye 

ekonomisine etkilerini araştırarak ve bunun Türkiye ekonomisine nasıl katkı sağlayabileceği 

konusunda öneriler getirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Suriye İç Savaşı, Suriye Mültecileri ve Türkiye Ekonomisi 

 

THE EFFECTS OF SYRIAN REFUGEES ON TURKISH ECONOMY 

Abstract 

One of the most debated issues in recent times in Turkey is the refugees from Syria.  Turkey 

has been witnessing to many movements of refugee at different times. Due to the civil war in 

Syria which has begun in 2011 most of the Syrian people asylum to Turkey. Between the 

Syrian refugees who have migrated to Turkey, there are 2,106,974 Syrians refugee are 

between the age of 15 and 59.  

This paper has research about the distribution of the population of Syrian refugees in Turkey 

and the factors affecting this distribution were examined with two components. As a result of 

the data obtained and the correlation established have been shown that Syrian refugees 

concentrate in industrialized metropolitan and border Provinces. This study examined the 

effects of the Syrian refugees on the economy in Turkey and has made recommendations on 

how it can contribute to Turkey's economy. 

Keywords: Syrian Civil War, Syrian refugees and Turkey Economy. 
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TÜRKİYE’DE OPTİMUM KAMU SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ: ARMEY EĞRİSİ 

ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME 

 

Mehmet Akif DESTEK 1 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, optimum kamu sektör büyüklüğünün Armey eğrisi çerçevesinde 

Türkiye ekonomisi için incelenmesidir. Armey eğrisi, kamu sektör büyüklüğü ile ekonomik 

büyüme arasında ters U-şeklinde bir ilişkinin geçerli olduğuna ve optimum kamu sektör 

büyüklüğünün aşılması durumunda ekonomik aktivitelerin olumsuz etkileneceğine işaret 

etmektedir. Son yıllarda, Türkiye’de önemli bir tartışma konusu olan kamu tasarrufu 

politikalarının ekonomik büyüme üzerindeki muhtemel olumlu veya olumsuz etkileri de 

mevcut kamu sektör büyüklüğünün optimum düzeyin altında veya üzerinde olmasına bağlı 

olarak değişmektedir. Türkiye’de mevcut kamu sektör büyüklüğünün optimum düzeyin 

altında olduğu varsayıldığında kamu tasarrufu politikaları ekonomik büyüme üzerinde 

olumsuz etkiler oluşturabilecektir. Buna karşın, mevcut kamu sektör büyüklüğünün optimum 

düzeyin üzerinde olduğu varsayımında kamu tasarrufu politikası rasyonel bir politika 

olacaktır. Bu doğrultuda, kamu tasarrufu politikası uygulamadan önce optimum kamu sektör 

büyüklüğünün belirlenmesi önem arz etmektedir.    

Çalışmada, Türkiye’de kamu sektör büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1970-

2018 dönemi için incelenmiştir. Bu kapsamda, kamu sektör büyüklüğü, emek, sermaye ve 

ticari açıklık oranı gibi değişkenlerin kişi başı reel GSYH üzerindeki etkisi yapısal kırılmalara 

izin veren eşbütünleşme testi ve ARDL sınır testi aracılığıyla araştırılmıştır.  Ayrıca, Armey 

eğrisine dayalı olarak optimum kamu sektör büyüklüğünün tespit edilmesi amacıyla kamu 

sektör büyüklüğü değişkeninin karesi de modele dahil edilerek muhtemel parabolik ilişki de 

göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de emek, 

sermaye ve ticari açıklık oranı gibi faktörler, ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönde bir 

etki oluşturmaktadır. Kamu sektör büyüklüğü ile ekonomik büyüme arasında ise ters U-

şeklinde bir ilişkinin geçerli olduğu böylece Armey eğrisinin desteklendiği görülmüştür. 

Ayrıca, Türkiye’de 2001 yılından itibaren sürekli olarak kamu sektör büyüklüğünün optimum 

kamu sektör büyüklüğünün üzerinde yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Sektör Büyüklüğü, Armey Eğrisi, Kamu Tasarrufu Politikası. 
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OPTIMUM SIZE OF THE PUBLIC SECTOR IN TURKEY: AN EMPIRICAL STUDY 

ON ARMEY CURVE 

 

Abstract 

The purpose of this research is to examine the optimal size of the public sector for Turkey’s 

economy with the framework of Armey curve which indicates that there is an inverted U-

shaped relationship between public sector size and economic growth, and that economic 

activities may be adversely affected if the optimum public sector size is exceeded. In recent 

years, the public saving policy has become an important debate in Turkey and the efficiency 

of this policy depends on the possible positive or negative effect of such policy on economic 

growth. Assuming that the existing public sector size is below the optimum public sector size, 

the public saving policies will create a negative impact on economic growth. On the other 

hand, public saving policy will be a rational policy assuming that the current public sector 

size is above the optimum level. In this respect, it is important to determine the optimum size 

of the public sector before implementing a public saving policy. 

In this study, the relationship between the size of the public sector and economic growth is 

examined for the period of 1970-2018 in Turkey. In this context, the effects of variables such 

as public sector size, labor, capital and trade openness ratio on real GDP per capita are 

investigated with cointegration test which allows structural breaks and ARDL bound test 

approach. In addition, in order to determine the optimum public sector size based on the 

Armey curve, the square of the public sector is also included in the model and the possible 

parabolic relationship is taken into consideration. According to the obtained findings, labor, 

capital and trade openness constitute a positive effect on economic growth. It is also observed 

that there is an inverted U-shaped relationship between public sector size and economic 

growth, thus the Armey curve is validated. In addition, it is concluded that the public sector 

size of Turkey has been above the optimum size of the public sector since 2001. 

Keywords: Public Sector Size, Armey Curve, Public Saving Policy. 
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TÜRKİYE’DE KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN UYGULANABİLİR 

İKTİSAT POLİTİKALARI 

 

Mehmet KAYA 1 

İrfan KALAYCI 2 

 

Özet 

Bu çalışmanın konusu ve amacı, Türkiye’de kanıksanmış olan karayolu trafik kazalarını teşhis 

ederek çözümün bir parçası olarak etkili iktisat politikalarının uygulanmasını önermektir. Her 

yıl kuralsız araç kullanımları, altyapı ve eğitim eksiklikleri vb. nedenlerle binlerce trafik 

kazası oluşmakta ve bu kazaların sonucunda ciddi can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Savaş 

ve terör kadar dramatik olan trafik kazaları kalkınmayı da tehdit etmektedir. O halde, trafik 

kazalarını en aza indirgemek -sıfırlamak değil- ve karayolunda sürdürülebilir bir trafik 

güvenliğini sağlamak için bir dizi iktisat politikası uygulanmalıdır. Örneğin: i-En popüler 

ulaşım yolu olan karayolu yolcu ve yük taşımacılığını dengelemek amacıyla bir yandan 

altyapıyı (köprü, tünel ve kavşakları) geliştirmek, diğer yandan toplu taşımacılığı havayolu ve 

demiryolu ile desteklemek için kamu harcamalarını arttırmalı; ayrıca insan sağlığına ve 

çevreye zarar veren fosil yakıtların özellikle de dizel yakıtın tüketimini azaltmak için yüksek 

vergiler konulmalıdır (“maliye politikası”). ii-Trafiği rahatlatmak için kişisel otomobilleşmeyi 

caydırıcı yüksek faiz gibi ekonomik önlemler alınmalıdır (“para politikası”).iii-Yerel 

yönetimler, trafiğe kişisel araçla çıkmamayı cazip kılacak konforlu toplu taşıma hizmeti 

vermeli, bisiklet kullanımını yaygınlaştıracak ve teşvik edecek altyapı çalışmaları yapmalıdır 

(ulaşım politikası). iv- Gümrüksüz araba ithalatı sınırlandırılmalı ve kaçak araba girişi 

yasaklanmalıdır (“dış ticaret politikası”). iv-Yaşlı ve bakımsız araçlar trafikte yasaklanırken, 

geniş bir tabana yayılan kasko ve trafik sigortasına devam edilmelidir (“kontrol politikası”). 

Diğer politika paketleri (sağlık, eğitim, hukuk, çevre, vb.) ile uyumlu/eşgüdümlü olacak bu tip 

iktisat politikaları sayesinde trafik güvenliğini sağlamak, sosyal refah devleti olmanın da bir 

gereğidir. 

Anahtar Kelimeler: Karayolu Trafiği, Trafik Güvenliği, İktisat Politikaları. 
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APPLICABLE ECONOMIC POLICIES FOR ROAD TRAFFIC SAFETY IN TURKEY 

 

Abstract 

The subject and purpose of this study is, by identifying road traffic accidents in Turkey which 

has been accustomed, to propose the implementation of effective economic policies as part of 

the solution. Thousands of traffic accidents occur every year due to irregular vehicle use, 

infrastructure and training deficiencies, resulting in serious human and property losses. Traffic 

accidents, as dramatic as war and terror, threaten development. Therefore, a series of 

economic policies should be implemented to minimize traffic accidents -not to reset- and to 

ensure sustainable traffic safety on the road. For example: i-Public expenditures should be 

increased both in order to improve the infrastructure (bridges, tunnels and intersections) and 

to support public transport by air and rail in order to balance the most popular transportation 

route, road passenger and freight transport; in addition, high taxes should also be imposed to 

reduce the consumption of fossil fuels, particularly diesel fuel, which harm human health and 

the environment (fiscal policy). (“fiscal policy”). ii- Economic measures such as high interest 

rates to deter personal autonomy should be taken to ease traffic (“monetary policy”). İii-Local 

administrations should provide comfortable public transportation services that will make it 

attractive to avoid traffic with a personal vehicle, and make infrastructure works that will 

promote and promote the use of bicycles (transportation policy).  iii- Imports of duty-free cars 

should be restricted and entry of illegal cars should be prohibited (“foreign trade policy”). iv-

Old and neglected vehicles should be banned in traffic, while a wide range of automobile 

insurance and traffic insurance should be maintained (“control policy”). Ensuring traffic 

safety is a necessity of being a social welfare state thanks to such economic policies which 

will be compatible / coordinated with other policy packages (health, education, law, 

environment, etc.). 

Keywords: Road Traffic, Traffic Security, Economic Policies. 
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YENİ SANAYİLEŞEN ÜLKELERDE İNOVASYONUN FİNANSMANI 

 

Sercan AYDIN 1 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, yeni sanayileşen ülkelerin, inovatif faaliyetleri amaçlayan projelerin 

finansmanında yerli ve yabancı sermayenin katkılarının kıyaslanmasıdır. Gelişmekte olan 

ülkelerde özellikle yeni sanayileşen ekonomilerde ekonomik büyümenin temel belirleyicisinin 

inovasyon faaliyetleri olduğu kabul edilmektedir. Gelişmiş ülkeler söz konusu faaliyetleri 

gerçekleştirebilmek için gereken kaynaklara sahipken, yeni sanayileşen ülkeler bu faaliyetleri 

gerçekleştirebilmek için fon ihtiyaçlarını ya ülke içi yatırımcılardan ya da ülkeye yatırım 

yapan yabancı sermayeden karşılamak zorundadırlar. 

Bu kapsamda araştırmada, 7 yeni sanayileşen ülke için yerli ve yabancı sermayenin inovasyon 

üzerindeki etkisi 1995-2017 gözlem aralığı için incelenmektedir. Çalışmada inovasyon 

göstergesi olarak patent sayısı, yerli sermaye göstergesi olarak piyasa kapitalizasyon oranı ve 

yabancı sermaye göstergesi olarak doğrudan yabancı yatırımlar kullanılmıştır. Çalışmada 

değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişki, panel ARDL yöntemi aracılığıyla 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda, yabancı sermayenin inovasyon faaliyetlerine finansman 

olanağı sağladığı, yerli sermayenin ise inovatif faaliyetler üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 

olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Kapitalizasyon, Doğrudan Yabancı Yatırımlar. 

 

FINANCING THE INNOVATION IN NEWLY INDUSTRIALIZED COUNTRIES 

 

Abstract 

The aim of this research is to compare the contribution of domestic and foreign capital to the 

financing of projects aimed at innovative activities of newly industrialized countries. It is 

accepted that innovation activities are the main determinant of economic growth in 

developing countries, especially in newly industrialized economies. While developed 

countries have the required resources to carry out these activities, newly industrialized 
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countries have to meet their funding needs either from domestic investors or from foreign 

direct investments. 

In this context, the effect of domestic and foreign capital on innovation for 7 newly 

industrialized countries is examined for the sample period of 1995-2017. In this study, the 

number of patents is used as an indicator of innovation, the market capitalization rate is used 

as an indicator of domestic capital and foreign direct investment is used as an indicator of 

foreign capital. In the study, the short and long-term relationships between the variables are 

examined by panel ARDL method. As a result of the study, it is seen that foreign capital 

provides financing opportunities for innovation activities while domestic capital does not have 

a significant effect on innovative activities. 

Keywords: Innovation, Capitalization, Foreign Direct Investment. 
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BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ VE EKONOMİK BÜYÜME: 

KALDOR’UN BİRİNCİ BÜYÜME YASASI KAPSAMINDA BİR UYGULAMA 

 

Tülin TUNÇ DEVECİ 1 

 

Özet 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan 

gelişmelere bağlı olarak enformasyon çağına girildiği kabul edilmektedir. Özellikle 

1990’larda ABD ekonomisinde yaşanan gelişmelerde bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) 

sektörünün önemi vurgulanmaktadır. Bu gelişmeler karşısında BİT sektörünün, ülkelerin hızlı 

ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme performansına erişmesi için, imalat sanayiden sonra 

gelen önemli bir sektör olduğu ifade edilmektedir. Kaldor’un birinci büyüme yasasına göre, 

imalat sanayi büyümesi ile gayrisafi yurtiçi hâsıla büyümesi arasında anlamlı pozitif bir ilişki 

vardır. Buna göre, bu çalışma kapsamında Kaldor’un birinci yasası BİT sektörü ile test 

edilmektedir.    

Çalışmada, bilgi ve iletiştim teknolojilerinin ekonomik büyümeye etkisini test etmek üzere 

doğrusal regresyon analizi uygulanmaktadır. Analizde OECD veri tabanından elde edilen 

veriler kapsamında, 41 ülke için 2010-2017 yılları ortalama değerleri üzerinden katma değer 

ile hesaplanan gayrisafi yurtiçi hâsıla, imalat sanayi ve BİT sektörleri büyüme oranları ile bir 

yatay kesit veri seti hazırlanmıştır. Elde dilen bulgulara göre, BİT sektörünün büyümesi 

ekonomik büyüme üzerinde anlamlı pozitif etkiye sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: İmalat Sanayi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ekonomik Büyüme. 

 

THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES SECTOR AND 

ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION WITHIN THE SCOPE OF KALDOR'S 

FIRST GROWTH LAW 

 

Abstract 

It is accepted to have been entered the information age since the second half of the 20th 

century, depending on the developments of information and communication technologies. The 

importance of the information and communication technologies (ICT) sector is emphasized 
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especially in the developments in the US economy in the 1990s. Therefore, following the 

manufacturing industry, the ICT sector is an important sector for countries in order to achieve 

a fast and sustainable economic growth performance. Kaldor's first growth law posits a 

significant positive relationship between manufacturing industry growth and gross domestic 

product growth. Accordingly, in this paper Kaldor’s first law is tested with the ICT sector. 

The paper examines the effect of information and communication technologies on economic 

growth by using linear regression analysis. In the analysis, within the scope of the data 

obtained from OECD database, a cross-sectional data set was prepared with average growth 

rates of gross domestic product, manufacturing industry and ICT sectors calculated with the 

added value over the average values of 2010-2017 for 41 countries. According to the findings, 

the growth of ICT sector has a significant positive effect on economic growth. 

Keywords: Manufacturing Industry, Information and Communication Technologies, 

Economic Growth. 
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ORTA-GELİR TUZAĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE DETAYLI BİR 

LİTERATÜR İNCELEMESİ 

 

Ümit ACAR 1 

 

Özet 

Ekonomilerin yıllar itibariyle performanslarını karşılaştırmak, ekonomik analizlere olanak 

tanımak ve politika yapıcılar için bir rehber olması düşüncesiyle ülkeler kişi başına gelir 

seviyelerine göre sınıflandırılmışlardır. Bu sınıflandırmalar içerisinde Dünya Bankası’nın 

1989 yılında önerdiği yüksek gelir, yüksek-orta gelir, düşük-orta gelir ve düşük gelir şeklinde 

dörtlü sınıflandırma genel kabul görmüştür.  

1950 sonrası birçok Batı Avrupa ülkesi de yüksek gelir seviyesini yakalamışlardır. Diğer 

taraftan az gelişmiş ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki gelir uçurumu muazzam düzeyde 

artmıştır. 2000’li yıllarda kişi başına gelir düzeyleri karşılaştırıldığında özellikle Kore ve 

Singapur gibi bazı orta gelir seviyesindeki ülkeler hızlı bir büyüme trendi yakalayarak 

yüksek-gelirli ülkeler arasına girmişlerdir. Diğer taraftan Latin Amerika ülkelerinin pek çoğu 

ve Türkiye, Güney Afrika, Malezya, Endonezya gibi orta-gelirli ülkelerde ise hızlı bir büyüme 

trendinden sonra büyümelerinde yavaşlama gözlemlenmiştir. Bu gözlemlerin sonucunda 

“Orta-gelir tuzağı” kavramı ortaya atılmıştır. 

Orta gelir tuzağı bilebildiğimiz kadarıyla ilk olarak Gill ve Kharas (2007) tarafından 

kullanılmıştır. Literatürde genel kabul görmüş bir tanımı olmamakla birlikte kavramın bir 

ülkenin hızlı bir büyüme trendinden sonra büyümesinin yavaşlaması kastedildiği konusunda 

herkes hemfikirdir. Bu kavramı gerek betimsel gerekse de ampirik olarak tanımlamak için pek 

çok çalışma yapılmıştır. Betimsel çalışmalarda orta-gelir tuzağının nedenleri ve çıkış yolları 

üzerinde durulmuştur. Ampirik çalışmalarda ise bir ülkenin orta-gelir tuzağı içinde olup 

olmadığı sorusuna yanıt aranmıştır. Bu amaçla farklı eşik değerler belirlenmiş bu eşik 

değerlerle kavrama açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışmada orta gelir tuzağını tanımlayan farklı yaklaşımlar üzerinde durulmakta ve 

Türkiye’nin orta-gelir tuzağında olup olmadığı sorusuna bu yaklaşımlar yardımıyla cevap 

aranmakta ayrıca konuyla ilgili eleştirilerin ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Orta-Gelir Tuzağı, Kişi Başına Gelir, Büyüme. 
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A DETAILED LITERATURE REVIEW ON THE DETERMINATION OF MIDDLE-

INCOME TRAP 

 

Abstract 

Countries are classified according to their per capita income levels in order to compare the 

performances of economies over the years, to enable economic analysis and to be a guide for 

policymakers. Among these classifications, the quadruple classification, which was proposed 

by the World Bank in 1989 as high income, high-middle income, low-middle income, and low 

income, was generally accepted. 

After 1950, many Western European countries also achieved high-income levels. On the other 

hand, the income gap between underdeveloped and developed countries has increased 

tremendously. In the 2000s, when the per capita income levels of the countries are compared, 

some middle-income countries such as Korea and Singapore have achieved a rapid growth 

trend and entered into high-income countries. On the other hand, it was observed a slowdown 

in growth after a rapid growth trend in many Latin American countries and some middle-

income countries like Turkey, South Africa, Malaysia, and Indonesia. As a result of these 

observations, the concept of “middle-income trap” was proposed. 

To the best of our knowledge, the middle-income trap was first used by Gill and Kharas 

(2007). Although there is no generally accepted definition in the literature, everyone agrees 

that the concept is meant to a slowdown in the growth of a country after a rapid growth trend. 

Many studies have been made to define this concept both descriptively and empirically. 

Descriptive studies focused on the causes and solutions of middle-income trap. Empirical 

studies have sought to answer the question of whether a country is in the middle-income trap. 

For this purpose, different threshold values have been determined and it has been tried to 

clarify the concept with these threshold values. 

This study focuses on different approaches that define the middle-income trap, searches for an 

answer with the help of this approach the question of whether Turkey is in the middle-income 

trap. In addition, it is aimed to put forward the criticisms on the subject. 

Keywords: Middle-Income Trap, Per Capita Income, Growth. 
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MALİ KURAL VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİ: SEÇİLMİŞ LATİN AMERİKA 

ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ 

 

İbrahim ARSLAN 1 

İlyas BAYAR 2 

 

Özet 

Mali politikalara kısıt getirmenin geçmişi binlerce yıl öncesine dayanırken, mali kuralların 

oluşum ve inşa sürecinin esasında 35-40 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Ekonominin 

sistemli bir disiplin olma sürecinde etkin rol oynayan ve etkisi 20. yüzyılın başlarına kadar 

süren iktisadi akımlardan Klasik anlayış, reel kaynak yaratan büyük altyapı yatırımları harici 

bütçe gelirlerinin bütçe giderlerine eşit olmasını savunan denk bütçe esaslı bir iktisat 

politikasını savunmaktaydı. 1929 Büyük Buhran devletin ekonomideki rolünün 

sorgulanmasına zemin hazırlamıştır. Konjonktürel dalgalanmaları aşmak için devletin toplam 

talep yaratmak suretiyle ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini ifade eden J.M. Keynes’in 

iktisadi düşünceleri yaklaşık 50 yıllık bir hâkimiyet sürdü. 1970’lerde oluşan petrol krizi, 

stagflâsyonun varlığı bu defa da Keynesyen politikaları sorgular hale geldi. “Görünür el” 

olarak devletin piyasa aksaklıklarını düzeltme amacı hedeflenirken; arz yanlı politikalar, 

yüksek kamu harcamaları, emisyon, siyasi ve bürokratik arz cephesinin popülizm uğruna 

rasyonel ekonomik tercihlerden sapması ve dolayısıyla oluşan bütçe açıkları mali disiplin 

ihtiyacını gündeme getirmiştir. 1980 sonrası kamu seçiş teorisi ile birlikte anayasal iktisat 

iradi politikaların yanı sıra mali kurallarla mali disiplinin sağlanacağı hususu önem 

kazanmıştır. 

Yapılan bu çalışmada mali kural ile yolsuzluk arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Panel Veri Analiz yöntemi kullanılarak Latin Amerika bölgesinde bulunan 8 ülke (Brezilya, 

Ekvador, Kolombiya, Meksika, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay) için 2000-2017 dönem verileri 

incelenmiştir. Bütçe açığı ile yolsuzluk arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiş ve bütçe 

açığından yolsuzluğa doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisine ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mali Kural, Yolsuzluk, Panel Veri Analizi. 
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RELATION OF THE BETWEEN FISCAL RULE AND CORRUPTION: 

ECONOMETRIC ANALYSIS FORSELECTED LATIN AMERICAN COUNTRIES 

 

Abstract 

While the history of imposing restrictions on fiscal policies dates back thousands of years, the 

process of formation and construction of financial rules is essentially 35-40 years old. The 

classical approach, which played an active role in the process of being a systematic discipline 

of the economy and whose effect lasted until the beginning of the 20th century, advocated an 

equal budget-based economic policy which advocated the equalization of external budget 

revenues to the budget expenditures except for the large infrastructure investments that 

generate real resources. The Great Depression of 1929 paved the way for questioning the role 

of the state in the economy. In order to overcome the cyclical fluctuations, J.M. Keynes that 

the state should intervene in the economy by creating total demand. Keynes’s economic ideas 

lasted for nearly 50 years. The oil crisis in the 1970s and the existence of stagflation became 

the question of Keynesian policies. As the visible hand ken while aiming to correct the state's 

market imperfections; supply side policies, high public expenditures, emissions, deviation of 

political and bureaucratic supply front from rational economic preferences for the sake of 

populism, and consequently the budget deficits brought up the need for fiscal discipline. With 

the post-1980 public choice theory, it became important to ensure fiscal discipline through 

fiscal rules as well as constitutional economic voluntary policies. In this study, it is aimed to 

determine the relationship between fiscal rule and corruption. By using Panel Data Analysis 

method, 2000-2017 period data were analyzed for 8 countries in Latin America region (Brazil, 

Ecuador, Colombia, Mexico, Paraguay, Peru, Chile, Uruguay). A long-term relationship 

between the budget deficit and corruption was identified and a one-way causality relationship 

was reached from the budget deficit to corruption. 

Keywords: Fiscal Rule, Corruption, Panel Data Analyses. 
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OECD ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: FOURIER 

PANEL KPSS TESTİ 

 

Mehmet SONGUR 1 

 

Özet 

İşsizlik oranları üzerine meydana gelen şokların kalıcı olup olmadığı konusunda literatürde iki 

farklı görüş bulunmaktadır. Bunlar doğal işsizlik oranı hipotezi ile histeri hipotezidir. Doğal 

işsizlik oranı hipotezine göre, işsizlik doğal ve durağan bir süreçtir. Dolayısıyla meydana 

gelen bir şok işsizlik oranı üzerinde kalıcı bir etkiye sahip değildir. Histeri hipotezine göre ise, 

iş piyasasındaki katılıklardan dolayı, meydana gelen şoklar işsizlik oranı üzerinde kalıcı bir 

etkiye sahiptir. Bu bağlamda, ülkelerin işsizlik oranlarının nasıl bir süreç izlediğini analiz 

etmek önemlidir.  

Bu çalışmanın amacı, OECD ülkelerinde işsizlik histerisi hipotezinin geçerliliğini 

araştırmaktır. Bu kapsamda çalışmada 28 OECD ülkesine ait 1980-2016 dönemini kapsayan 

yıllık işsizlik oranı verileri kullanılmıştır. İşsizlik oranının durağanlığı, Nazlıoğlu ve Karul 

(2017) tarafından önerilen Fourier Panel KPSS durağanlık testi ile incelenmiştir. Elde edilen 

bulgular, OECD ülkelerinde histeri hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Bununla 

birlikte, bireysel sonuçlar panel veri analizi bulgularından farklılaşmaktadır. Buna göre 28 

OECD ülkesinden 16'sında işsizlik histerisi hipotezi geçerli iken, diğer ülkelerde doğal 

işsizlik oranı hipotezi geçerlidir. 

Anahtar Kelimeler: İşsizlik Histerisi, OECD Ülkeleri, Fourier Durağanlık Testi. 

 

VALIDITY OF HYSTERESIS IN UNEMPLOYMENT IN OECD COUNTRIES: 

FOURIER PANEL KPSS TEST 

 

Abstract 

There are two different views in the literature on whether the shocks on unemployment rates 

are permanent. These are the hysteresis hypothesis with the natural unemployment rate 

hypothesis. According to the natural unemployment rate hypothesis, unemployment is a 

natural and stationary process. Therefore, a shock does not have a permanent impact on the 

unemployment rate. According to the hysteresis hypothesis, because of the rigidity in the 
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labor market, the shocks that occur have a lasting effect on the unemployment rate. In this 

context, it is important to analyze how countries ' unemployment rates are following a 

process. 

The purpose of this study is to investigate the validity of unemployment hysteresis hypothesis 

in OECD countries. In this context, the annual unemployment rate data for 28 OECD 

countries covering the period 1980-2016 was used. The stationarity of the unemployment rate 

was investigated by Fourier Panel KPSS stationarity test proposed by Nazlioğlu and Karul 

(2017). The findings suggest that the hysteresis hypothesis is valid in OECD countries. 

However, individual results differ from panel data analysis findings. Accordingly, while 16 of 

the 28 OECD countries have an unemployment hysteresis hypothesis, the natural 

unemployment rate hypothesis is valid in other countries. 

Keywords: Hysteresis in Unemployment, OECD Countries, Fourier Stationarity Test.  
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TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARETİN YAPISAL SORUNLARI, BU SORUNLARIN 

TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLAN ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Metin KETBOĞA 1 

 

Özet 

Dış ticaret, ülkelere döviz girdisi sağlaması yönüyle oldukça önemli bir ekonomik 

indikasyondur Bir ülkenin kalkınmasına önemli rol oynayan dış ticaret farklı coğrafyadaki 

firmalar arasında gerçekleştiği için bir takım sorunları da beraberinde getirir. Bu sorunlardan 

bazıları yapısal bazıları ise yapısal değildir. Yapısal olmayan sorunları çözmek için 

Uluslararası Ticaret Odası dış ticaretle ilgili çeşitli kurallar belirlemiştir. Yapısal olan 

problemler ise daha çok o ülke ile ilgili spesifik konulardır. Araştırmamızın amacı Türkiye’de 

dış ticaretin yapısal sorunlarını belirlemek, bu sorunların Türkiye ekonomisine olan etkilerini 

saptamak ve bunlara çözüm önerileri sunmaktır. Türkiye’de dış ticaretin yapısal sorunları dış 

ticaret açığı, yerli olmayan para cinsi ile dış ticaret, ödeme şekillerine göre ihracat ve ithalat, 

ihracatın ithalata bağımlı olması, döviz kuru politikaları, gümrük birliği anlaşması ve 

kısıtlayıcı hükümleri, gümrük vergileri ve kota uygulamaları ve nitelikli dış ticaret elemanı 

eksikliği olarak sıralanabilir. Ülkenin kalkınmasında önemi bir yeri olan dış ticaretteki yapısal 

sorunlar alınacak çeşitli önlemlerle azaltılabilir. Sorunların azalmasıyla Türkiye’de dış ticaret 

hedeflenen seviyelere rahatlıkla ulaşacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Yapısal Sorunlar, Ekonomi. 

 

STRUCTURAL PROBLEMS IN TURKEY'S FOREIGN TRADE AND THEIR 

EFFECTS ON TURKISH ECONOMY AND SOLUTION OFFERS 

 

Abstract 

Foreign trade is a very important economic indication in terms of providing foreign currency 

inflow to countries. Foreign trade, which plays an important role in the development of a 

country, takes place among the companies in different geographies and brings some problems 

Some of these problems are structural and others are not. In order to solve non-structural 

problems, the International Chamber of Commerce has established various rules on foreign 

trade. However, structural problems are more specific to that country. The aim of our study 
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was to determine the structural problems in Turkey’s foreign trade and appoint  thier effect on 

Turkish economy and remark solution offers. Structural problems in Turkey's foreign trade 

can be discussed under the following headings: foreign trade deficit, foreign trade with non-

domestic money type, export and import according to payment types, export dependence on 

import, exchange rate policies, customs union agreement and its restrictive provisions, 

customs duties and quota applications and lack of qualified foreign trade personnel. Structural 

problems in foreign trade, which has an important role in the development of the country, can 

be mitigated by various measures. The reduction of the problem will easily reach the targeted 

level of foreign trade in Turkey. 

Keywords: Foreign Trade, Structural Problems, Economy. 
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TÜRKİYE’DE İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN 

SINANMASI 

 

Demet YAMAN 1 

 

Özet 

İhracata dayalı büyüme hipotezine göre, ihracat artışı ekonomik büyümenin temel 

bileşenlerinden biri olarak görülmektedir. Bu hipotezi savunan görüşler, ihracat artışının 

birçok kanal vasıtasıyla ekonomik büyümeye katkıda bulunabileceğini öne sürmektedir. 

Başka bir deyişle ihracat ekonomik büyümeyi hızlandıran bir unsur olarak görülmekte ve 

büyümenin motoru olarak görev yapmaktır. Buna göre büyüme, üretimde kullanılan emek ve 

sermaye miktarına bağlı olduğu kadar, ihracatın da bir fonksiyonu olarak ele alınmalıdır.  

Bu çalışmada Türkiye’de, 2002Q1-2019Q2 dönemi için, çeyreklik veriler kullanılarak, 

ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerliliği test edilmiştir. Bu amaçla incelenen dönem 

gereği, yapısal kırılmalara izin veren Hatemi-J (2008) eşbütünleşme testi kullanılmıştır. 

Ayrıca eşbütünleşme katsayı tahminleri ise FM-OLS, DOLS yöntemleri kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan testlerden elde edilen bulgular, incelenen dönemde ele alınan 

değişkenler arasında iki yapısal kırılmayla birlikte eşbütünleşme ilişkisi olduğunu ve Türkiye 

için  “İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi”nin geçerli olduğunu ispatlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İhracata dayalı büyüme hipotezi, ihracat, zaman serisi analizi. 

 

TESTING THE VALIDITY OF EXPORT-BASED GROWTH HYPOTHESIS IN 

TURKEY 

 

Abstract 

According to the export-based growth hypothesis, export growth is seen as one of the key 

components of economic growth. The arguments advocating this hypothesis suggest that 

export growth may contribute to economic growth through many channels. In other words, 

exports are seen as an element that accelerates economic growth and serve as the engine of 

growth. Accordingly, growth should be treated as a function of exports, as well as dependent 

on the amount of Labor and capital used in production.  
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In this study, the validity of export-based growth hypothesis was tested in Turkey for the 

period 2002Q1-2018Q4 using quarterly data. For this purpose, Gregory-Hansen (1996) and 

Hatemi-J (2008) co-integration test was used to allow structural fractures. In addition, CO-

conversion coefficient estimates were carried out using FM-OLS, DOLS methods. The 

findings from the tests indicate the presence of a cointegration relationship in the variables 

discussed during the study period. Therefore, the results show that the export-based growth 

hypothesis applies to Turkey. 

Keywords: Export-Based Growth Hypothesis, Export, Time Series Analysis. 
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ÇAPRAZ DÖVİZ KURU VE YABANCI ÜLKE GELİRİNİN İHRACAT 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 2003-2018 TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 

Mehmet SİNAY 1 

Lütfü SİZER 2 

 

Özet 

Türkiye’nin ihracatı üzerine yapılan birçok akademik çalışmada döviz kuru değişkeni 

anlamsız bulunmaktadır. Döviz kuru; tüm dünyada hem ihraç ürünlerinin üretim maliyetlerini 

(özellikle yoğun ithal girdi kullanımı durumunda) hem de satış fiyatlarını önemli ölçüde 

etkilemektedir. Bu önemli etki geniş bir literatür tarafından desteklendiği gibi neredeyse 

bütün iktisat ders kitaplarında da bahse konu olmuştur. Bu çalışma bu önemli boşluğu 

doldurmak adına; yabancı ülke gelirleri ile döviz kuru değişkenlerinin ihracata etkisini 2003-

2018 yılları arası çeyrek yıllık verilerle ele almıştır. Öncelikle bu değişkenlere ADF, PP ve 

KPSS birim kök testleri uygulanarak durağanlık seviyeleri belirlenmiştir. Daha sonra bu 

değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisi Engle-Granger eş-bütünleşme testiyle analiz 

edilmiş. Son olarak bu değişkenler arasındaki nedensel ilişki Granger nedensellik testiyle 

belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, ekonometrik ve istatistiki olarak anlamlı 

ve iktisat teorisi ile uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Doğrusal regresyon analizine göre döviz 

kuru katsayısının pozitif ve anlamlı değer aldığı ve yapılan birim kök test sonuçlarına göre  

değişkenler 1. dereceden entegre olduğu bulunmuştur. Son olarak uzun dönemde bu iki 

serinin eş bütünleşik olduğu ve döviz kurundan ihracata doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkisinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İhracat, Çapraz Döviz Kuru, Eş-bütünleşme Analizi. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Öğr.Gör., Bursa Uludağ Üniversitesi, İnegöl MYO, Dış Ticaret  Bölümü, Bursa, Türkiye. 

msinay@uludag.edu.tr 
2 Arş.Gör., Dicle Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmetler Bölümü, Diyarbakır, Türkiye. lutfusizer@gmail.com 



 

170 

 

THE EFFECT OF CROSS EXCHANGE RATE AND FOREIGN COUNTRY INCOME 

ON EXPORT: 2003-2018 CASE OF TURKEY 

 

Abstract 

Exchange rate variable in many academic studies on the export of Turkey is meaningless. 

Exchange rate; It affects both the production costs of export products (especially in case of 

intensive use of imported inputs) and sales prices all over the world. This important effect is 

supported by a wide range of literature and has been mentioned in almost all economic 

textbooks. (On behalf of fillin this important gap; this study examines that the effect of 

foreign exhange income and exchange rate variables on exports through quartely daya for 

2003-2018.)  First of all, the order of stationary was determined by means of applying ADF, 

PP and KPSS unit root tests to these variables. The long-term relationship between these 

variables was then analyzed by Engle-Granger cointegration test. Finally, the causal 

relationship between these variables was determined by Granger causality test. According to 

the findings obtained in the study, econometric and statistically significant results were 

obtained that are compatible with economic theory. According to the linear regression 

analysis, the exchange rate coefficient was found to be positive and significant and the 

variables were integrated in the first order according to the unit root test results. Finally, it has 

been determined that these two series are co-integrated and there is a one-way causality 

relationship from exchange rate to export in the long run. 

Keywords: Export, Cross-Exchange Rate, Co-Integration Analysis. 
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TÜRKİYE’DE KULLANILAN DÖVİZ KURU SİSTEMİNİN DIŞ TİCARET 

FİRMALARINA OLAN EKONOMİK ETKİLERİ VE RİSKTEN KORUNMA 

METODLARI 

 

Metin KETBOĞA 1 

 

Özet 

Döviz kuru sistemleri 3 ana başlık altında incelenebilir. Bunlar sabit döviz kuru sistemi, 

dalgalı döviz kuru sistemi ve karma döviz kuru sistemidir. Türkiye’de zaman zaman farklı 

döviz kuru sistemleri kullanılmıştır. 2001 krizi sonrasında Türkiye’de dalgalı döviz kuru 

sistemlerinden müdahaleli dalgalı kur rejimi tercih edilmiştir. Müdahaleli dalgalı kur rejimi, 

oluşabilecek derin ekonomik krizlerde kurun kendisini mevcut duruma adapte etmesini 

kolaylaştırırken ülkenin ekonomi politikalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının da önüne 

geçmektedir. Fakat müdahaleli dalgalı döviz kuru sisteminde ülke veya dünya genelinde 

özellikle politik ve siyasi istikrarsızlıkların yoğun olduğu dönemlerde zaman zaman kurlar 

aşırı hareketli olabilmektedir. Araştırmamızın amacı Türkiye’de kullanılan döviz kuru 

sisteminin Türkiye’deki dış ticaret firmalarına olan ekonomik etkilerini saptamak ve bu 

etkilerin riskten korunma metotları ile ne şekilde minimize edilebileceğini belirlemektir. Dış 

ticaret firmalarının kur riskini minimize etmemeleri durumunda ekonomik açıdan zora 

düşmeleri muhtemeldir. Dış ticaret firmalarının kur riskini minimize etmek için riskten 

korunma metotları olan türev ürünlerden forward, future, swap ve opsiyon seçeneklerinden 

yaralanmaları gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru Sistemleri, Riskten Korunma Metotları, Türev Ürünler. 

 

THE EFFECTS ON FOREIGN TRADE COMPANIES OF USED EXCHANGE RATE 

SYSTEM IN TURKEY AND RISK PROTECTION METHODS 

 

Abstract 

Exchange rate systems can be examined under 3 main headings. These are fixed exchange 

rate system, floating exchange rate system and mixed exchange rate system. different 

exchange rate systems are used from time to time in Turkey. After the 2001 crisis intervention 

from the floating exchange rate system, floating exchange rate regime in Turkey was 
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preferred. The intervening floating exchange rate regime makes it easier for the exchange rate 

to adapt itself to the current situation in the event of deep economic crises and prevents the 

failure of the economic policies of the country. However, the floating exchange rate system in 

the country or around the world, especially during periods of intense political and political 

instability may be excessive from time to time. The aim of our study of the exchange rate 

system in Turkey is used to determine the economic effects of the foreign trade company in 

Turkey and to determine how these effects can be minimized by the methods of protection 

against risk. If foreign trade firms do not minimize the exchange rate risk, they are likely to 

become economically difficult. Foreign trade companies are required to use forward, future, 

swap and option options from derivative products, which are hedging methods, to minimize 

exchange rate risk. 

Keywords: Exchange Rate Systems, Risk Protection Methods, Derivatives Products. 
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MAKROEKONOMİK VERİLER IŞIĞINDA SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ İLE 

SAVUNMA HARCAMALARI İLİŞKİSİNİN ANALİZİ 

 

Bahar BURTAN DOĞAN 1 

Hadi KARASLAN 2 

 

Özet 

Ülkeler politika yöntemlerini hayata geçirirken içinde bulundukları şartları göz önüne alarak 

hayata geçmektedirler. Bulundukları coğrafyalardaki terör şartları, ekonomik potansiyelleri, iç 

ve dış politikaların yansımaları, ülkelerin yönetimindeki politikaların belirlenmesini yakından 

etkileyebilmektedir. 

Ülkelerin savunma harcamaları, savunma politikalarını belirlemeleri konusunun temelini 

teşkil etmektedir. Savunma politikaları, ülkelerin politikalarını belirledikleri dönemlerinde 

ekonomik özelliklerin, bölgesel terör saldırıların, sosyal ve demografik özelliklerin ve 

ellerinde bulunan rezervlerin doğrudan etkilerinin gözlemlendiği politikalardır. Dönemin 

teknolojisinin de etki altına aldığı savunma politikaları, gelişme ve değişme göstermesi 

nedeniyle ekonomik olarak güçlü olma gereksinimini beraberinde getirebilmektedir. 

Ülkelerin kendi savunma sistemlerine hakim olmaları, dış politikada söz sahibi olduklarında 

elde edebileceklerinin artmasını da sağlamaktadır. Ülkeler, ellerinde bulundurdukları 

savunma sistemleri ile iç ve dış politikalarına yön vermektedirler. Savunma sistemlerinin, 

ülkelerin tehdit değerlendirmelerine ve günün teknolojisine uygun tesis edilmesi, ülke 

halkının yaşama hakkının temini ve güvenlik ihtiyacının karşılanması ile ülke çıkarlarının 

korunması için önemli olmakla birlikte, bunun ekonomik olarak bir karşılığının olduğu da 

yadsınamaz bir gerçektir. 

Bu çalışmada, yaklaşık 100 ülkenin makroekonomik verileri kullanılarak satın alma gücü 

paritesi ile savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaları içindeki payları analiz 

edilmiştir. Bu yöntem sayesinde, savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki 

paylarının miktarının tahmin edilmesine yardımcı olunması öngörülmüştür.  

Ülke kaynaklarının, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uygun olarak planlanması ve buna göre 

politika belirlenmesi gereği göz önüne alındığında, bu çalışmanın savunma harcamalarının 

planlanmasına katkı sağlaması hedeflenmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Savunma, Savunma Harcamaları, Savunma Politikaları, Satın Alma 

Gücü Paritesi, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. 

 

SIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PURCHASING POWER PARITY AND 

DEFENCE EXPENDITURES IN THE LIGHT OF MACROECONOMIC DATA 

 

 Abstract 

Countries take action by taking the conditions into account while realising policy methods. 

The terror conditions in their geopraphies, economic potentials and and the reflections of 

internal and external policies may closely affect the determination of the policies for the 

govermance of countries.  

The defence expenditures of the countries constitute the basis for specifying their defence 

policies. Defense policies are the policies in which the direct effects of economic 

characteristics, regional terrorist attacks, social and demographic characteristics and the 

reserves in their hands are observed during the periods when countries determine their 

policies. Defensive policies, which were also influenced by the technology of period, may 

bring along a need to be economically strong due to the progression and change.  

The dominance of the countries’ own defense systems also increase their achievements when 

they have a right to comment on foreign policy. Countries give direction to their domestic and 

foreign policies through their defense systems. Establishment of defense systems in line with 

the threat assessments of the countries and the technology of the day is important for ensuring 

the right of the people to live, meeting the security needs and protecting the interests, but it is 

an undeniable fact that this has an economic correspondance in return. 

In this study, hich the share of purchasing power parity and defense expenditures in gross 

domestic product have been analyzed by using macroeconomic data of approximately 100 

countries. By means of this method, it is envisaged to help the estimation of the share of 

defense expenditures in the gross domestic product  

Considering the necessity of planning the resources of the country appropriately to meet the 

needs and determining the policy accordingly, it is targeted to contribute to planning of the 

defense expenditures by this study. 

Keywords: Defense, Defense Expenditures, Defense Policies, Purchasing Power Parity, 

Gross Domestic Product. 
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TÜRKİYE’DE NOMİNAL VE REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ 

 

Ferda NAKIPOĞLU ÖZSOY 1 

 

Özet 

Ülkelerin uluslararası ekonomideki rekabet gücünü gösteren ve ülkelerin iç istikrarını 

güçlendiren döviz kuru, ekonomik büyüme ve ekonomik istikrarın sağlanmasında en önemli 

araçlardan birisidir. Ekonomik hedeflere doğru hızla ilerlemede kritik özelliğe sahip olan 

döviz kuru reel ekonomiyi doğrudan etkileme potansiyeline sahiptir. Reel efektif döviz kuru 

ile nominal efektif döviz kuru arasındaki ilişkinin hem küçük hem de açık ekonomilerin 

ticaret dengesi üzerindeki etkilerinin tahmininde etkin rol oynaması para otoriteleri için 

oldukça önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ülkelerin ekonomik istikrarı hakkında önemli 

bilgi veren reel efektif döviz kuruna nominal efektif döviz kurunun etkisinin incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Çalışmada Türkiye’de nominal efektif döviz kurunun reel efektif döviz 

kuru üzerindeki etkisi 1994-2019 gözlem aralığı için aylık verilerle kırılmalı birim kök testi 

kullanılarak incelenmektedir. Olası yapısal kırılmaları göz ardı eden birim kök testlerinin 

kullanılması yanıltıcı sonuçlar verebileceğinden, bu çalışmada endojen yapısal kırılmaya izin 

veren birim kök testi kullanılmaktadır. Ayrıca nominal efektif döviz kurunun reel efektif 

döviz kuru üzerindeki etkisi incelenirken yapısal kırılmalı testlerden elde edilen kırılma 

tarihleri ampirik modele kukla değişken olarak dahil edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

nominal döviz kurunun reel döviz kuru üzerindeki etkisinin pozitif olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Nominal Efektif Döviz Kuru, Reel Efektif Döviz Kuru, Yapısal 

Kırılmalar. 

 

ON NOMINAL AND REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATES RELATINS IN 

TURKEY 

 

Abstract 

The exchange rate, which demonstrates the competitiveness of countries in the international 

economy and strengthens the internal stability of the countries, is one of the most important 

instruments in achieving economic growth and economic stability. The exchange rate, which 

is critical in rapidly advancing towards economic targets, has the potential to directly affect 
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the real economy. It is very important for the monetary authorities that the relationship 

between the real effective exchange rate and the nominal effective exchange rate plays an 

active role in the prediction of the effects of both small and open economies on the trade 

balance. In this respect, it is aimed to examine the effect of nominal effective exchange rate 

on real effective exchange rate which gives important information about the economic 

stability of countries. In this study, the effect of nominal effective exchange rate on real 

effective exchange rate is examined using breaking unit root test with monthly time series 

data for the observation period 1994-2019 in Turkey. Using unit root tests that ignore possible 

structural breaks may cause unreliable results. For this reason, a unit root test that allows 

endogenous structural breaks is used in this study. Moreover, when examining the effect of 

nominal effective exchange rate on real effective exchange rate, breakage dates obtained from 

structural break tests are included in the empirical model as dummy variables. According to 

the results, the effect of nominal effective exchange rate on real effective exchange rate is 

positive. 

Keywords: Nominal Effective Exchange Rate, Real Efective Exchange Rate, Structural 

Breaks. 
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DÖVİZ KURU VE DIŞA AÇIKLIĞIN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 

DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYON ANALİZİ 

 

Lütfü SİZER 1 

Mehmet SİNAY 2 

 

Özet 

Dış ticaret ülkeler arası fiyatların karşılıklı olarak yakınsamasında önemli bir rol 

oynamaktadır. Ülkeler dış ticaret yaptıkça içeride düşük fiyatlarla ürettikleri ürünleri dış 

talebin etkisiyle daha yüksek fiyatlardan ihraç etme imkanına kavuşurken yine iç piyasada 

yüksek fiyatlardan üretebildikleri ürünleri ithal ederek tüketicilerin daha düşük fiyatlardan 

ürünlere ulaşmasını sağlayabilmektedirler. Dış ticaret yoğunlaştıkça; ihracatçı ülkede ucuz 

olan ürünlerin fiyatları artarken ithalatçı ülkede de pahalı olan ürünlerin fiyatı düşerek 

yakınsama süreci devam etmektedir.  Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin enflasyon oranı 

üzerinde dış ticaretin etkisini; döviz kuru ve dışa açıklık değişkenleri ile doğrusal dışı 

ekonometrik bir model çerçevesinde araştırmaktır. Bu çalışmada, doğrusal dışı çalışmamızın 

nedeni; eğer serilerimizde doğrusal dışı bir yapı bulunuyorsa, doğrusal birim kök testleri güç 

problemi ile karşılaşacaklardır. Bu da temel hipotezi ret etmeme yönünde eğilimli sonuçlar 

verecektir. 

Bu kapsamda çalışmada Türkiye’ye ait döviz kuru, enflasyon ve dışa açıklık değişkenlerine 

ait 2003Q1-2018Q4 dönemleri arası veriler kullanılmıştır. Öncelikle bu değişkenlerin 

doğrusal dışı olup olmadığını test etmek için Harvey ve Leybourne (2007) testi uygulanmıştır. 

Test sonucunda değişkenlerin STAR tipi doğrusal dışı oldukları belirlenmiştir. Çıkan sonuca 

göre STAR tipi modeller için Kapetanios, Shin ve Snell (2003) ve Kruse (2011) Doğrusal dışı 

birim kök testi yapılmış ve serilerimizin 1. dereceden entegre olduğu bulunmuştur. Daha 

sonra bu değişkenler arsında eş-bütünleşme olup olmadığına bakmak için Kapetanios, Shin ve 

Snell (2006) STAR tipi eşbütünleşme testi yapılmıştır. Yapılan testte seriler arasında eş-

bütünleşme olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Son olarak değişkenler arasında nedensellik 

ilişkisine bakmak için Diks ve Panchenko (2006) testi yapılmış ve hem döviz kurundan 

enflasyona doğru tek yönlü hem de dışa açıklıktan enflasyona doğru tek yönlü nedensel ilişki 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Döviz Kuru, Dışa Açıklık,  Eş-Bütünleşme Analizi. 
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THE EFFECT OF EXCHANGE RATE AND OPENNESS ON INFLATION: 

NONLINEAR REGRESSION ANALYSIS 

 

Abstract 

Foreign trade plays an important role in the mutual convergence of cross-country prices. As 

countries perform foreign trade, they are able to export the products they produce at low 

prices at higher prices due to foreign demand, while they can import products that they can 

produce at higher prices in the domestic market so that consumers can reach products at lower 

prices. As foreign trade intensifies; While the prices of cheap products increase in the 

exporting country, the price of the products that are expensive in the importing country 

decreases and the convergence process continues. The purpose of this study, the impact of 

foreign trade on Turkey's inflation rate; exchange rate and openness variables and non-linear 

econometric model. In this study, the reason for our nonlinear study; If there is a nonlinear 

structure in our series, linear unit root tests will face power problem. This results in a 

tendency not to reject the basic hypothesis. 

In this context for this study data used for Turkey's exchang rate, inflation rate, openness 

index are dated from 2003Q1 to 2018Q4. First of all, Harvey and Leybourne (2007) test was 

applied to test whether these variables are nonlinear. As a result of the test, the variables were 

determined to be non-linear STAR type. According to the results, Kapetanios, Shin and Snell 

(2003) and Kruse (2011) non-linear unit root tests were performed for STAR type models and 

our series were found to be integrated in first order. Afterwards, Kapetanios, Shin and Snell 

(2006) STAR type cointegration test was performed to see if there is cointegration between 

these variables. In the test, cointegration was found between the series. Finally, Diks and 

Panchenko (2006) tests were conducted to examine the causality relationship between 

variables and a one-way causal relationship was found both from the exchange rate to 

inflation and from the openness to inflation. 

Keywords: Inflation, Exchange Rate, Openness, Co-Integration Analysis. 
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DÖVİZ KURU İLE SANAYİ ÜRETİMİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 

TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA (2005-2019) 

 

Pelin KARATAY GÖGÜL 1 

Sevgi ÇALIŞÇI 2 

 

Özet 

Uluslararası ticarette her ülke farklı para birimi kullandığından dolayı, ticari faaliyette 

bulunurken ülkelerin kendi kullandıkları para biriminin yabancı ülkelerin kullandığı para 

birimleri cinsinden değerini bilmesi gerekmektedir. Bir ülkenin ulusal para biriminin yabancı 

bir ülkenin para birimi üzerinden değeri "döviz kuru" olarak tanımlanmaktadır. 

Küreselleşmeyle beraber ekonomik belirsizliklerin artış gösterdiği bir ortamda döviz kurları, 

cari hesap ve diğer makro ekonomik değişkenler üzerindeki güçlü etkilerinden dolayı, açık bir 

ekonomideki en önemli gösterge ve fiyatlar arasında yer almaktadır. Döviz kurları, ülkelerin 

sanayi sektöründeki üretim miktar ve değerini olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. 

Dış ticareti belirleyen pek çok faktör bulunmakla birlikte gerçek hayatta, dış ticareti yapılan 

malların fiyat (kur) esnekliği en önemli faktördür. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de 2005-2019 yıllarında döviz kuru ile sanayi üretimi arasında 

herhangi bir ilişki olup olmadığını ekonometrik bir analizle saptamaktır. Bu amaca yönelik 

olarak Türkiye’de döviz kuru ile sanayi üretimi ilişkisi, TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 

(2003=100) ve Sanayi Üretim Endeksi, Toplam Sanayi (2010=100) değişkenlerinin 2005:Q1–

2019:Q1 dönemleri arasındaki üçer aylık verilerine zaman serisi analizleri uygulanarak 

incelenmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisi Engle-Granger ve Phillips-Ouliaris 

eş-bütünleşme testleriyle analiz edilmiş ve Toda-Yomamoto (1995) nedensellik testi 

yapılmıştır. Eş-bütünleşme testleri sonucunda, döviz kuru ve sanayi üretimi arasında uzun 

dönem eş-bütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Uygulanan nedensellik analizi sonucunda ise, 

döviz kuru ve sanayi üretimi arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Sanayi Üretimi, Zaman Serileri Analizi. 
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CAUSALITY BETWEEN EXCHANGE RATE AND INDUSTRIAL PRODUCTION: 

AN APPLICATION ON TURKEY (2005-2019) 

 

Abstract 

Since each country uses different currencies in international trade, countries should know the 

value of the currencies used by foreign countries in their own business. The value of the 

national currency of a country over the currency of a foreign country is defined as the 

"exchange rate". Exchange rates are among the most important indicators and prices in an 

open economy due to their strong effects on current account and other macroeconomic 

variables in an environment where economic uncertainties increase with globalization. 

Exchange rates affect the production quantity and value of countries in the industrial sector 

positively or negatively. Although there are many factors that determine foreign trade, price 

(exchange) flexibility of foreign trade is the most important factor in real life. 

The purpose of this study, with exchange rate of industrial production in Turkey in the years 

2005-2019 to determine whether there is any relation to an econometric analysis. For this 

purpose the relationship between the exchange rate of industrial production in Turkey, CPI 

Based Real Effective Exchange Rate (2003 = 100) and the Industrial Production Index, total 

industry (2010 = 100) variables 2005: Q1-2019: Q1 between the three-month period were 

examined by applying the time-series data analysis. Then, long-term relationship between 

variables was analyzed by Engle-Granger and Phillips-Ouliaris cointegration tests and Toda-

Yamamoto (1995) causality test was performed on the variables. As a result of the 

cointegration tests applied to the variables, long-term cointegration relationship was found 

between exchange rate and industrial production. As a result of the causality analysis, no 

causality relationship was found between exchange rate and industrial production. 

Keywords: Exchange Rate, Industrial Production, Time Series Analysis. 
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TÜRKİYE’DE SİVİL HAVA TAŞIMACILIĞI, GSYİH VE REEL DÖVİZ KURU 

İLİŞKİSİ: 1980 – 2017 DÖNEMİ 

 

Barış ÜLKER 1 

 

Özet 

Dünya’da havacılık sektörü, giderek büyüyen bir önem taşımaktadır. Uluslararası Sivil 

Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından 2017 yılında yayınlanan rapora göre, 2017 yılında 

toplam 4,1 milyar yolcu taşınmıştır ve bu rakam 2016 yılına göre 7,8% daha fazladır. 2017 

yılında toplam operasyon geliri ise 758 milyar ABD doları olarak hesaplanmıştır. Benzer bir 

şekilde, Türkiye’de de sivil havacılık her geçen yıl büyümektedir. Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü (SHGM), 2018 yılındaki raporuna göre ise, Türkiye’de sivil havacılık sektörünün 

toplam cirosu 24,31 milyar ABD Doları’na ulaşmıştır. 2017 yılında taşınan toplam yolcu 

sayısı 193.045.323 kişi iken, bunun 109.511.390 kişisi iç hatlar, 83.533.953 kişisi dış hatlar 

uçuşları gerçekleştirmişlerdir. 

Farklı ülkeler üzerinde yapılan birçok araştırma, ekonomik büyüme ile hava taşımacılığı 

sektöründeki büyümenin beraber ilerlediğini göstermektedir. Kişilerin gelirlerindeki artış, 

hava taşımacılığına olan talebin artması ile sonuçlanmaktadır. Hava taşımacılığı ile GSYİH 

arasındaki ilişkinin tek yönlü olmak durumunda değildir. Yani, sadece GSYİH artışı, hava 

taşımacılığının artışı ile sonuçlanmaz, aynı zamanda hava taşımacılığındaki artış, GSYİH 

artışı ile sonuçlanabilir. Özellikle sivil havacılık sektörüne yapılan yatırımların ekonomik 

büyüme üzerindeki katkılarının hesaplanmasının, bu sektör ile alakalı bütçe planlamaları 

üzerinde ciddi etkileri bulunmaktadır. Türkiye’nin 2019 yılının ilk çeyreğinde yaşadığı eksi 

büyümenin tersine çevrilmesi sürecinde, havacılık sektörünün ekonomik yansımalarının doğru 

hesaplanması, bütçenin doğru planlanması ve yatırımların doğru yönlendirilmesi açısından 

büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, döviz kurundaki oynamalar, hem kişilerin reel gelirinin 

değişmesine neden olarak seyahat yöntemi taleplerinde kaymalara neden olmaktadır. Bunun 

yanı sıra, akaryakıt fiyatları döviz kurlarından direkt olarak etkilenmekte ve bu da uçak 

biletleri fiyatlarında değişiklikler yaşanması ile sonuçlanmaktadır. 

Bu çalışmada, Türkiye’deki toplam iç hatlar yolcu sayısı, kişi başına düşen GSYİH ve reel 

efektif döviz kuru verileri kullanarak, bu üç değişken arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik dalgalanma sürecinde, bu üç değişken arasındaki 

ilişki, ileriye yönelik doğru planlamalar yapılmasında önemli rol oynayacaktır. 
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Anahtar Kelimeler: Hava Taşımacılığı, Reel Döviz Kuru, GSYİH. 

 

CIVIL AIR TRANSPORTATION, GDP AND REAL EXCHANGE RATE 

RELATIONSHIP IN TURKEY: 1980 – 2017 PERIOD 

 

Abstract 

The aviation industry is becoming more essential increasingly. According to the report 

published by International Civil Aviation Organizastion (ICAO) in 2017, total number of the 

passangers is 4,1 billion which 7,8% more compared to 2016. The total operation revenue is 

calculated as 758 billion US Dollars. Similary, also in Turkey, civil aviation is growing year 

by year. According to the 2018 report of Directorate General of Civil Aviation (SHGM) of 

Turkey, The total turnover of civil aviation sector is 24,31 billion US Dollars. In 2017, the 

total number of the passangers is 193.045.323 and 109.511.390 of these are domestic flight 

passengers, whereas 83.533.953 of them are international flight passangers. 

There are several studies made on different countries and the results indicate that economic 

growth moves together with the growth of air transportation sector. An increase in personal 

income also increases air transportation demand. The relationship between air transportation 

and GDP is not necessarly unidirectional. In other words, not only the increase in GDP 

increases the air transportation, but also the increase in air transportation may be resulted as 

an increase in GDP. Especially, calculating the contributions of the investments on civil air 

transportation have serious effects for the budget plannings on this sector. During the period 

of reversing the minus growth rate of Turkey which is being experienced by the first quarter 

of 2019, correct calculations of economic reflections of air transportation on economy is 

crucial for directing the investments and planning the budget correctly. Also, the volatility of 

the exchange rates causes the change in personel income which is resulted as shifts in 

transportation method choices. On the other hand, petrol prices are directly affected by the 

exchange rates and it is resulted as the changes in flight ticket prices. 

In this study, the total number of domestic flight passengers, GDP per capita and real effective 

exchange rate data are used and the relationship among these three variables is analyzed. The 

relationship among these three variables will have a crucial importance for the correct 

prospective plannings as Turkey’s economy is in a volatile situation. 

Keywords: Air Transportation, Real Exchange Rate, GDP. 
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KUZEY IRAK KÜRDİSTAN BÖLGESİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DEĞİŞEN 

PAZARLAMA ANLAYIŞI 

 

Mudhaffar M. NOORI 1 

Farhad Micael TAHIR 2 

 

Özet 

Dünyada bankacılık sektörünün yeni pazarlama anlayışına yönelmesi Kuzey Irak Bölgesi 

bankacılık sistemini de etkilemiştir. Mevduat toplama faaliyetlerinden öteye gidemeyen 

Kuzey Irak Bölgesi bankaları; yabancı bankaların Irak’ta piyasaya girmesi ile kamu 

otoritesinin azalması ve zayıflaması neden olmuştur. Özel bankaların kurulması, kamu 

bankaları faaliyet çeşitlerini artırmak durumunda kalmıştır. Modern görünümlü şubeler, 

eğitimli müşteri temsilcileri ve teknolojik yeniliklerle donatılmış alternatif dağıtım kanalları 

ile farklılık yaratılmaya çalışılmıştır. 

Bankalar günümüzde insanların yaşamlarını maddi olarak sürdürebilmelerine aracılık eden 

kurumlar halini almışlardır. Daha önceleri sadece para alış verişi yaparken, artık çeşitli 

ihtiyaçlar da karşılanır hale gelmiştir. İhtiyaçlar ve talepler arttıkça, Kürdistan Bölgesi 

bankaları sürekli bir yenilik ve değişim içerisine girmiştir. Dolayısıyla, sadece ülkesinde 

faaliyet gösteren bankalar, diğer ülke Pazar paylarından da yararlanmak istemiş, böylece 

bankacılık Kürdistan bölgesinde evrenselleşme yoluna girmiştir. İhtiyaç sahipleri alternatifler 

karşısında duyarsız kalmadıkça, bankacılık sektörü değişim göstermiş ve ekonominin önemli 

bir parçası olmuştur. Kürdistan Bölge yönetimi ekonomisine arac olarak bankaları kullanmaya 

başlamıştır. Bölgedeki Banka sektörünü ve dolayısıyla, toplumu yönlendirerek, ekonominin 

geleceği önceden görülebilmekte ve muhtemel tehlikelere karşı önlem alınabilmektedir.  

Çalışmamızda Kürdistan Bankacılık sektöründe hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ele 

alınmıştır. Bu nedenle bankalarda müşteri memnuniyetine katkı yapan faktörlerin belirlenmesi 

önemvırilmişdir. Çalışmanın amacı ticari özel bankalarda hizmet kalitesini etkileyen faktörleri 

belirlemek ve bankaların hizmet performansını değerlendirmektir. Bu amaçla çalışmada önce 

bankacılık sektöründe hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan 

güvenilirlik, güven, empati ve fiziksel özelliklerden oluşan hizmet kalitesi boyutlarının 

Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahs) yaklaşımını kullanarak önem derecesi belirlenmiştir. 

Ardından ise Topsis yöntemi kullanılarak üç ticarî bankanın hizmet performansı 
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değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda güvenilirliğin en önemli hizmet kalitesi boyutu ve 

B bankasının en yüksek hizmet performansına sahip olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Pazarlama Anlayışı, Dijital Pazarlama. 

 

THE CONCEPT OF MARKETING IN THE BANKING SECTOR IN IRAQI 

KURDISTAN REGION 

 

Abstract 

The fact that the banking sector in the world has turned to a new marketing approach has also 

affected the banking system of Northern Iraq Region. The banks of the Northern Iraq Region, 

which could not go beyond deposit collection activities; With the introduction of foreign 

banks in Iraq, the decline and weakening of the public authority caused the establishment of 

private banks. We tried to create a difference with modern looking branches, trained customer 

representatives and alternative distribution channels equipped with technological innovations. 

Today, banks have become institutions that mediate the financial survival of people. 

Previously, while only exchanging money, various needs have now been met. As the needs 

and demands increased, the banks of the Northern Iraq region entered into a constant 

innovation and change. Unless the needy people remain insensitive to the alternatives, the 

banking sector has changed and has become an important part of the economy. 

In our study, the evaluation of service quality in Kurdistan Banking sector was discussed. 

Therefore, it is important to identify the factors that contribute to customer satisfaction in 

banks. The aim of this study is to determine the factors affecting the quality of service in 

commercial private banks and to evaluate the service performance of banks. For this purpose, 

firstly, the importance of reliability, trust, empathy and physical quality of service quality 

dimensions, which are widely used in the evaluation of service quality in banking sector, was 

determined by using Analytic Hierarchy Process (AHS) approach. Then, the service 

performance of three commercial banks was evaluated using Topsis method. As a result of the 

study, it was determined that reliability is the most important service quality dimension and 

bank B has the highest service performance. 

Keywords: Banking, Marketing Concept, Digital Marketing. 
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İDEOLOJİNİN SONU TARTIŞMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ 

 

Mutlu SESLİ 1 

Şeyhmus DEMİR 2 

 

Özet 

İdeoloji kavramı sosyal bilimlerin belirsiz kavramlarından biridir. Kavramın anlamı bireyden 

bireye değişmektedir. Dolayısıyla ideoloji kavramı üzerinde uzlaşılan bir tanım 

bulunmamaktadır.  

İdeoloji kavramı esas itibariyle modern çağın bir ürünüdür. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

ideoloji kavramı bir takım tartışmalara maruz kalmıştır. Savaş sonrası dönemde barış içinde 

birlikte yaşama ilkesinin hayatımıza girmesi ile liberalizm dışındaki diğer ideolojilerin artık 

yok olduğu, liberalizmin tek kalıcı ideoloji olacağı yönünde düşünceler gelişmiştir. Bu 

nedenlerle modernizm sonrası dönemle birlikte ideolojinin sonunun geldiği fikri ortaya 

çıkmıştır. Fakat gelişmiş Batı toplumlarına ait ideolojiyi sonlandırma durumu dünyanın diğer 

kesimlerinde herhangi bir etki oluşturmamıştır. Bu görüş daha çok refah yönelimli ekonomik 

temele sahip ülkeler için geçerliydi.  

İdeolojiyi hayatta tutan ona değer ve kutsallık atfeden insandan başkası değildir. Dolayısıyla, 

ideolojinin yok olması için insana ilişkin serüvenin de dünyada son bulması gerekmektedir. 

Bu yüzden, günümüzde ideolojinin sonundan ziyade ideolojinin dönüşümünden söz edilmesi 

daha isabetli olacaktır. Dolayısıyla, bu çalışma günümüzde ideolojinin dolayısıyla 

ideolojilerin hem teorik hem de pratik yönden nasıl algılandığı üzerine bilgiler içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İdeoloji, İdeolojinin Sonu, De Tracy, Postmodernizm. 
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AN ANALYSIS ON THE END-DISCUSSIONS OF IDEOLOGY 

 

Abstract 

The concept of ideology is one of the vague concepts of social sciences. The meaning of the 

concept varies from individual to individual. Therefore, there is no consensus on the concept 

of ideology. 

The concept of ideology is essentially a product of the modern age. After the Second World 

War, the concept of ideology has been subject to some controversy. With the introduction of 

the principle of peaceful coexistence in the post-war period, ideas developed that other 

ideologies other than liberalism were no longer existed and that liberalism would be the only 

permanent ideology. For these reasons, the idea came to an end with the post-modernist era. 

But the end of the ideology of developed Western societies has not had any effect on other 

parts of the world. This was more true for countries with a welfare-oriented economic base. 

What keeps ideology alive is none other than a person who attributes value and sacredness to 

it. Therefore, in order for the ideology to be destroyed, human adventure must end in the 

world. Therefore, it would be more accurate to talk about the transformation of ideology 

rather than the end of ideology today. Therefore, this study contains information on how the 

ideology and therefore the ideologies are perceived in both theoretical and practical terms. 

Keywords: Ideology, End of Ideology, De Tracy, Postmodernism. 
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BATI AVRUPA’DAKİ POPÜLİST RADİKAL SAĞ PARTİLERİN Bİ(R)LEŞENLERİ 

ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

 

Bekir HALHALLİ 1 

 

Özet 

Batı Avrupa’da radikal sağ partilerin mevcut eğilimlerini detaylı olarak analiz etmek ve çeşitli 

söz konusu partilerin başarı nedenlerini yorumlamak için bu çalışma literatürde uzun süredir 

devam eden popülist radikal sağ partilerin ideolojik bileşenlerini kapsamlı bir şekilde 

açıklamaya çalışmaktadır. Bahsedilen siyasi partilerin dolaylı etkisini değerlendirmek için, 

partiler arası stratejik etkileşimin bazı temel dinamiklerini ve başlıca ideolojik özelliklerini de 

kavramak gereklidir. Popülist radikal sağ partilerin çekicilikleri belirli sosyoekonomik 

gündemlerle ilgili olsa da, ideolojileri ekonomik konulardan ziyade sosyokültürel ve değer 

temelli önceliklerden daha iyi anlaşılmaktadır. Dolaysıyla, bu çalışma kabul görülen 

sosyolojik özelliklerden ziyade, partilerin ideolojik çekicilikle yönlendirildiğini 

savunmaktadır. 

Daha önce yapılan çalışmalardan yola çıkarak popülist radikal sağın hem asgari hem de azami 

ideolojik özellikleri ve temelleri sunulacaktır. Ayrıca, çalışmada popülist radikal sağ partilerin 

yükselişini açıklayan teorik yaklaşımlarla beraber bu partilerin odaklandığı (yabancı karşıtlığı, 

İslamofobi, göç(men) ve AB şüpheciliği) temalara da değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Popülizm, Nativizm, Radikal Sağ, İslamofobya, Göç. 

 

A GENERAL ASSESSMENT ON THE COMPONENTS OF POPULIST RADICAL 

RIGHT PARTIES IN WESTERN EUROPE 

 

Abstract 

In order to analyze the current tendencies of populist radical right parties in Western Europe 

in detail we might interpret the reasons for the success of the various parties in question. This 

study attempts to explain longstanding  the ideological components of the populist radical 

right parties in the literature. In order to evaluate the indirect influence of the aforementioned 

political parties, it is necessary to comprehend some basic dynamics and main ideological 

features of strategic inter-party interaction. While the attractiveness of populist radical right-
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wing concerns specific socio-economic agendas, their ideology is better understood through 

sociocultural and value-based priorities rather than economic issues. Therefore, this study 

argues that parties are driven by ideological attraction rather than accepted sociological 

characteristics. Based on previous studies, both the minimum and maximum ideological 

characteristics and foundations of the populist radical right will be presented. In addition, 

theoretical approaches that explain the rise of populist radical right parties, as well as the 

themes that these parties focus on (anti-foreign, Islamophobia, immigration and EU 

skepticism) will be discussed. 

Keywords: Populism, Nativism, Radical Right, Islamophobia, Migration. 

 

  



 

191 

 

İDEOLOJİLER ve LAİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİYİ ANLAMAK 

 

Mutlu SESLİ 1 

Şeyhmus DEMİR 2 

 

Özet 

Birçok farklı anlamı olan laiklik, ideolojilere göre de farklı tanım, betimleme ve uygulamalara 

sahiptir. Laiklik ile bireyin, toplumun ve devletin sahip olduğu ideoloji arasında çok yakın bir 

bağ bulunmaktadır. Bu nedenle, ideolojilerin din ve devlet ilişkisine bakış açıları önemlidir. 

Diğer bir ifadeyle, bireye, topluma ve devlete hakim olan ideolojilerin laiklik tanım ve 

uygulaması konumuz açısından önemlidir. Bu kapsamda, çalışmada liberalizm, sosyalizm ve 

muhafazakârlığın laiklik ile ilişkisi açıklanmaya çalışılacaktır. Bu çalışma laiklik kavramının 

ideolojiler nezdindeki karşılıklarını bularak laikliğin ideolojiler dünyasında doğru analizlerin 

yapılmasına da katkı sunabilecektir. 

Liberalizm ve Muhafazakârlık laiklik ile ilgili teori ve pratikte hemen hemen uyuşabilirken, 

Sosyalizm teori ve pratikte tamamen ayrışmaktadır. Kısaca, ideolojilerin teoride düşündükleri 

ile pratikteki uygulamaları birbirinden farklılık arz etmektedir. Bu çerçevede çalışma 

kapsamındaki ideolojilerin din ve devlet ilişkisine bakış açıları incelenerek bu ilişkinin 

kapsam ve sınırları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İdeoloji, Laiklik, Liberalizm, Muhafazakârlık, Sosyalizm. 

 

UNDERSTANDING THE RELATIONSHIP BETWEEN IDEOLOGIES AND 

SECULARISM 

 

Abstract 

Secularism, which has many different meanings, also has different definitions, descriptions 

and practices according to ideologies. There is a close connection between secularism and the 

ideology of the individual, society and state. For this reason, ideologies' perspectives on the 

relationship between religion and state are important. In other words, the definition and 

application of secularism that dominates the individual, society and the state is important for 

our subject. In this context, the relationship between liberalism, socialism and conservatism 
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with secularism will be explained. This study will be able to contribute to the analysis of 

secularism in the world of ideologies by finding the equivalents of secularism to ideologies. 

Liberalism and Conservatism are almost in agreement with the theory and practice of 

secularism, while Socialism is completely differentiated in theory and practice. In short, what 

ideologies think in theory differs from practice in practice. Within this framework, the 

perspectives of the ideologies within the scope of the study on the relationship between 

religion and state were examined and the scope and limits of this relationship were tried to be 

determined. 

Keywords: Ideology, Secularism, Liberalism, Conservatism, Socialism. 
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DİN-İKTİDAR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA HEGEMONYA KAVRAMININ ANALİZİ: 

ANTONİO GRAMSCI ÖRNEĞİ 

 

Faruk EVRENK 1 

 

Özet 

Hegemonya, Antonio Gramsci’nin sosyo-politik ve kültürel analizlerinde kullanmış olduğu 

önemli kavramların başında gelmektedir. Ona göre hegemonya, bir sosyal sınıfın bir başka 

sosyal sınıf üzerindeki hakimiyetidir. Bu hakimiyet ilişkisi, hakim sınıfın, dünya görüşünü ve 

ideolojisini kısmen zorla ancak büyük ölçüde ikna yoluyla veya en azından kabullendirerek 

empoze etme yeteneğini anlatır. O, bu kavramı modern liberal burjuva devletinin hem 

toplumsal hem de siyasal işleyişini analiz etmek üzere kullanır. Modern liberal burjuva 

devletinin tahakküm biçimi Gramsci’ye, zor ve rızanın birleşimine dayanır. Hegemonya, bu 

zor ve rızanın üretilme süreçlerine göndermede bulunan anahtar kavramdır. O, Gramsci’nin 

diğer birçok kavramını da- organik aydın, pasif devrim, tarihsel blok-gibi işleyişinde 

barındıran şemsiye bir kavram olarak betimlenebilir. Ancak hegemonik iktidar olma süreci 

son derece karmaşık ve uzun bir süreçtir. Gramsci’ye göre eğitimden kiliseye, siyasi partiden 

sendikalara kadar birçok değişik toplumsal kurum hegemonik iktidarı besleyebilmektedir. Bu 

kurumlar rızayı üretmek suretiyle modern liberal burjuva iktidarının devam etmesine katkıda 

bulunurlar. Gramsci Marksist bir düşünür olmasına rağmen, dinin toplumsal bir gerçeklik 

olduğunun altını çizer.Ona göre din, hegemonik iktidarın önemli bir aktörüdür. Bu nedenledir 

ki karşı-hegemonya oluşturmak isteyen madun sınıfların bu toplumsal gerçekliğin farkında 

olmaları oldukça önemlidir. Dolayısıyla, Gramsci’nin hegemonya nosyonu çerçevesinde dine 

dair ortaya koyduğu görüşler, seküler teorilerin dine dair öngörülerinin erken dönemdeki bir 

reddi olarak okunabilir. 

Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, Din, İktidar, Hegemonya, Gramsci. 
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ANALYSIS OF THE CONCEPT OF HEGEMONY IN THE CONTEXT OF THE 

RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND POWER: THE CASE OF ANTONIO 

GRAMSCI 

 

Abstract 

Hegemony is one of the major concepts Antonio Gramsci has used in his socio-political and 

cultural analyses. In his view, hegemony is the dominance of one social class over another. 

This dominance relationship describes the ability of the ruling class to impose its worldview 

and ideology partly by force but largely by persuasion, or at least by acceptance. He uses this 

concept to analyze both the social and political workings of the modern liberal bourgeois 

state. The mode of domination of the modern liberal bourgeois state is based on Gramsci, the 

combination of force and consent. Hegemony is the key concept used to describe these 

processes of force and consent. It can be described as an umbrella concept that embodies 

many other concepts of Gramsci - the organic intelligentsia, the passive revolution, the 

historical bloc. However, the process of becoming hegemonic power is an extremely complex 

and lengthy process. According to Gramsci, many different social institutions, from education 

to the church, from political parties to trade unions, can support the hegemonic power. These 

institutions contribute to the continuation of modern liberal bourgeois power by generating 

consent. Although Gramsci is a Marxist thinker, he underlines that religion is a social reality. 

According to him, religion is an important actor of hegemonic power. Therefore, it is very 

important that the subaltern classes who want to create counter-hegemony are aware of this 

social reality. Thus, Gramsci's views on religion within the framework of the notion of 

hegemony can be read as an early rejection of secular theories about the future of religion. 

Keywords: Sociology of Religion, Religion, Power, Hegemony, Gramsci. 
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AVRUPA BİRLİĞİ’NDE LOBİCİLİĞİN GELİŞİMİ 

 

Ferat KAYA 1 

 

Özet 

Lobici menfaat gözetenlerin kararları etkilemek amacıyla hükümetteki veya karar alma 

sürecindeki kişileri temsil ettikleri çıkarlar doğrultusunda etkilemek amacıyla kurulan bir tür 

iletişim ve bilgi alışverişi olarak tanımlanmaktadır. Karar alıcıları etkileme amacı güden 

lobicilik faaliyeti, demokrasi kültürünün gelişmiş olduğu ülkelerde hayati bir önem sahiptir. 

Lobicilik faaliyetleri siyasal katılım, çoğulculuk, sendikalaşma ve sivil toplum örgütlenmesi 

açısından önemlidir. Lobicilik faaliyetinin en etkili olduğu yer Amerika'dır. Amerika'nın 

siyasal sistem içerisinde kökleşmiş demokrasi kültürünün etkisi yadsınamaz. Önceleri bu 

alana yönelik yasa boşlukları nedeniyle doğru anlaşılamayan lobicilik, oluşturulan yasalarla 

birlikte hukuki bir çerçeveye oturtulmuştur.  

Avrupa'da lobicilik faaliyetlerinin Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun (AET) kurulması sonrası 

yoğunluk kazandığı söylenebilir. AET öncesi ülke bazlı lobicilik faaliyetleri yapılırken, 

AET'nin gerekli derinleşme ve genişleme hareketlerinden sonra Brüksel merkez olmak üzere 

çalışmaların yoğunlaştığı görülmektedir. AET öncesi ülkeler ulusal bazda lobicilik faaliyetleri 

yürütürken, AET'yle birlikte bu yetkinin Topluluğa devredildiği görülmektedir. Maastricht 

Antlaşması sonrası AB olarak anılmaya başlanan Topluluk, uluslarüstü (supranational) karar 

alma yetkisinin artmasıyla birlikte lobicilik faaliyetlerine daha yoğun bir şekilde maruz 

kalmıştır. AB içerisinde ilk lobicilik faaliyetini yürütenler Fransız tasarımcılar iken ilerleyen 

süreçte otomobil firmalarının yoğun bir şekilde lobicilik yaptıkları ve bürolar açtıkları 

görülmektedir. Dünya ticaretinin en büyük aktörü, en büyük ihracatçısı-ithalatçısı, GSYH 

açısından en büyük ticaret aktörü olan AB içerisinde yürütülen lobicilik faaliyetlerinin 

etkinliğinin önemi yadsınamaz.  

Bu çalışmada AB lobiciliğinin gelişimi, karar alma sürecinde lobicilik faaliyetlerinin rolü ve 

önemi ortaya konmaktadır. AB içerisinde çıkarılacak her türlü yasa ve yapılacak her türlü 

çalışma öncesi ilgili baskı gruplarıyla görüşmeler gerçekleştirilmekte ve bu amaçla gerekli 

lobicilik faaliyetlerinin yapılması sağlanmaktadır. AB kurumlarının lobiciliğe bakışı ve yasal 

mevzuat içerisinde sınırlarının ne olduğu araştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ilk 

bölümünde araştırmanın temel kavramları, dünyada lobicilik faaliyetinin gelişim aşamaları 
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dikkate alınarak, AB'deki gelişim sürecine odaklanılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde AB 

içerisinde söz sahibi olan kurumlarda ne tür lobicilik faaliyetlerinin yürütüldüğü aktarılmıştır. 

Son bölümde ise AB'de icra edilen lobicilik faaliyetlerinin dünya siyasetine ne tür etkilerinin 

olduğu, AB üyesi olmaya çalışan Türkiye'nin nasıl etkilendiği irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: AB, Lobicilik, Baskı Grubu. 

 

PROGRESS OF LOBBYING IN EUROPE UNION 

 

Abstract 

The lobbyist is defined as a kind of communication and information exchange which is 

established to influence the people in the government or in the decision-making process in 

order to influence the decisions of the beneficiaries in line with the interests they represent. 

The lobbying activity, which aims to influence decision makers, is of vital importance in 

countries where democracy culture has developed. Lobbying activities are important in terms 

of political participation, pluralism, unionization and civil society organization. America is 

the most effective lobbying activity. The influence of America's deep-rooted democratic 

culture within the political system is undeniable. The lobbying, which was previously not 

properly understood due to the legal gaps in this area, was put into a legal framework with the 

laws. 

It can be said that lobbying activities in Europe have been intensified after the establishment 

of the European Economic Community (EEC). It is observed that while the country-based 

lobbying activities are conducted before the EEC, the efforts to expand the enlargement and 

enlargement process of the EEC are centered on the Brussels center. While pre-EEC countries 

conduct lobbying activities on a national basis, it is seen that this power has been transferred 

to the Community together with the EEC. After the Treaty of Maastricht, the EU was 

subjected to more intense lobbying activities with the increase of supranational decision-

making power. While French designers were the first to carry out the lobbying activities in the 

EU, it was observed that the automobile companies made intense lobbying and opened offices 

in the process. The importance of the effectiveness of the lobbying activities in the EU, which 

is the biggest actor of the world trade, the biggest exporter-importer and the biggest trade 

actor in terms of GDP, cannot be denied. 

In this study, the development of EU lobbying and the role and importance of lobbying 

activities in decision making process are presented. All kinds of laws to be issued within the 

EU, and all kinds of work to be carried out before the relevant pressure groups are carried out 

and the necessary lobbying activities are provided for this purpose. The view of the EU 
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institutions on lobbying and the limits of the legislation are tried to be investigated. In the first 

part of the study, the basic concepts of the research were focused on the development process 

in the EU, taking into account the developmental stages of the lobbying activity in the world. 

In the second part of the study, what kind of lobbying activities are carried out in the 

institutions that have a say in the EU. In the last part of the EU executive is that lobbying is 

what kind of influence on world politics, trying to become an EU member that Turkey was 

discussed how impressed. 

Keywords: EU, Lobbying, Pressure Group. 
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AVRUPA ÜLKELERİNDE DİN-DEVLET İLİŞKİSİ 

 

Özkan GÖKCAN 1 

 

Özet 

Dinin siyasal alanda yerinin olup olmadığı sorusu modern bir olgu olarak devletin ortaya 

çıkmasından bugüne siyaset bilimi literatürünü en fazla meşgul eden sorulardan biridir. 

Avrupa özelinde bu sorunun cevabı yaşanan din savaşlarının ardından verilebilmiş ve din-

devlet ilişkisi formel bir çerçeveye oturtulmaya çalışılmıştır. Avrupa ülkelerinin her birinin 

kendi tarihsel deneyimleri, toplumsal ve kültürel yapıları, siyasal tercihleri doğrultusunda 

oluşturulmuş ve kurumsallaştırılmış din-devlet ilişkisi biçimine sahip olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu durum Avrupa ülkelerindeki, din-devlet ilişkilerinin, laiklik anlayışının, 

farklı din mensuplarına bakış açılarının, dini kurumlar ve dini eğitim ile ilgili yasal 

düzenlemelerin birbirinden farklılık göstermesine neden olmaktadır. Öyle ki din-devlet 

ayrımına dayalı sistemi benimseyen Fransa, Belçika, Hollanda gibi ülkeler, aynı sistemi 

benimsemelerine rağmen sistemin uygulanmasında birbirlerinden oldukça farklılık 

göstermektedir.  Bu açıdan değerlendirildiğinde Avrupa’da ortak bir din-devlet ilişkisi 

modelinden bahsetmenin oldukça zor olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan son 

yıllarda aşırı ve radikal sağ partilerin Avrupa siyasetindeki yükselişi ve başta Müslümanlar 

olmak üzere dinsel azınlıkların artan nüfusu, var olan uygulamaların güncel durumla ne 

derece örtüştüğünü sorgulanır hale getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, Avrupa ülkelerinde din-

devlet ilişkisine dair ne tip formel düzenlemelerin olduğunu, bu düzenlemelerin ne derecede 

uygulanabildiğini ve Avrupa’daki mevcut duruma ne oranda cevap verebildiğini incelemektir. 

Bu kapsamdan hareketle çalışmada öncelikle Avrupa’da din-devlet ilişkisine dair benimsenen 

sistemler incelenmekte ve din-devlet ilişkisinde belirleyici olan konular ele alınmaktadır. 

Ardından ise Avrupa ülkelerindeki mevcut siyasal ve toplumsal ortamdan hareketle din-devlet 

ilişkisine ilişkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasında karşılaşılan problemler 

incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa, Din-Devlet İlişkisi, Dinsel Gruplar, Laiklik 

. 

 

 

                                                           
1 Arş. Gör. Dr., Munzur Üniversitesi, Tunceli, Türkiye, ozkangokcan@munzur.edu.tr 



 

200 

 

RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND STATE IN EUROPEAN COUNTRIES 

 

Abstract 

The question of whether religion has a place in the political sphere is one of the questions that 

have been most busy in the political science literature since the emergence of the state as a 

modern phenomenon. In the European context, the answer to this question was given after the 

religious wars and the relationship between religion and state was tried to be established in a 

formal framework. It is possible to say that each of the European countries has its own 

historical experiences, social and cultural structures, established in line with its political 

preferences and institutionalized in the form of religion-state relations. This situation causes 

the differences between the religious-state relations, the understanding of secularism, the 

perspectives of different religious members, religious institutions and religious regulations in 

European countries. In fact, countries such as France, Belgium and the Netherlands, which 

adopt the system based on the separation of religion and state, differ in their implementation 

even though they adopt the same system. In this respect, it can be said that it is very difficult 

to talk about a common religion-state relationship model in Europe. On the other hand, the 

rise of extremist and radical right-wing parties in European politics in recent years and the 

increasing population of religious minorities, particularly Muslims, have questioned the extent 

to which existing practices overlap with the current situation. The aim of this study is to 

examine what kind of formal regulations on the relationship between religion and state exist 

in European countries, to what extent these regulations can be implemented and to what 

extent they can respond to the current situation in Europe. Based on this scope, first of all, the 

systems adopted in Europe on the relationship between religion and state are examined and 

the issues that are decisive in the relation between religion and state are discussed in this 

study. Then, the problems faced in the implementation of the existing regulations on the 

relationship between religion and the state are examined in the light of the current political 

and social environment in European countries. 

Keywords: Europe, Religion-State Relationship, Religious Groups, Laicism. 
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THE IMPACT OF STRATEGIC THINKING ON THE CENTRALIZATION 

 

Amer AHMAD 1 

 

Özet 

Study purpose: The purpose of this study is to investigate the impact of Strategic Thinking on 

The Centralization. 

Methodology: A quantitative research was employed, by using questionnaire; the data was 

collected from mangers, vice-mangers, and members of the temporary Syrian schools 

management (GEMs) in Turkiye. In total, 168 questionnaires were analyzed by using Excel 

and SPSS. 

Findings:  the findings revealed that: 

1- There are no significant differences in strategic thinking between mangers, vice-mangers 

and the members of temporary Syrian schools management. 

2- There are no significant differences in the degree of implanting Centralization dimension 

between mangers, vice-mangers and the members of temporary Syrian schools management. 

3- There is weak and positive relation between strategic thinking and Centralization 

dimensions. 

4- Another factors impact on the degree of implanting Centralization dimension stronger than 

existing strategic thinking.    

Suggestions: Suggestions for the temporary Syrian schools management. are presented, and 

proposals for future studies are highlighted in the study. 

Anahtar Kelimeler: Strategic Thinking, Strategic Planning, Organiztional Structure, and 

Centralization. 
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RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND STATE IN EUROPEAN COUNTRIES 

 

Abstract 

Araştırmanın Amacı: Bu araştırma Suriye Geçişi Eğitim Merkezler üzerinde Stratejik 

düşüncenin örgütlerde Merkezileşme üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. 

Araştırmanın Yönetimi: bu araştırmada nicel araştırma yöntemi esas alındı. Türkiye'de Geçişi 

Eğitim Merkezlerinde GEM (Suriyeli okular) görev yapan müdürler, müdür yardımcıları ve 

İdareciler yapılan 168 adet anket çalışmalarının Excel ve SPSS programlarda kullanılarak 

tahlil edilen sonuçlarından elde etmiş olunan beyanatlar değerlendirildi. 

Araştırmanın Sonuçları: 

1- Yöneticiler, genel müdürler ve geçici Suriye okulları yönetim üyeleri arasında stratejik 

düşüncede pek bir fark yoktur. 

2- Yemlik, genel müdür ve geçici Suriye okul yönetim üyeleri arasında merkezileştirme 

boyutu uyuglamasında pek bir fark yoktur. 

3- Stratejik düşünme ve merkezileşme boyutu arasında zayıf ve pozitif bir ilişki vardır. 

4- Merkezileştirme boyutunun uyuglama derecesi dışında stratejik düşünce üzerinde farklı 

faktörlerin ğüçlü etkisi vardir. 

Keywords: Merkezileşme, Stratejik Düşünce. 
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INDIAN DIASPORA IN PUBLIC DIPLOMACY OF INDIA 

 

Emrah AYDEMİR 1 

 

Abstract 

The importance of diasporas is recognized as global migration increases and the diasporas 

play a key role in the development of their homeland. The diasporas, which provide 

dissemination of information and prepare an environment for sharing resources, act as the 

unofficial ambassadors of the countries and take on the task of protecting the interests of the 

countries abroad. In this context, the Indian Diaspora is a vital public diplomacy actor 

working for the national interests of India. The Indian Diaspora, which serves for India’s 

major strategic objectives and makes an endeavour to reflect its soft power, has a privileged 

position for India. The Indian diaspora describes the social and economic transformation of 

India and operates to help the country in achieving its national brand goals. Therefore, the 

place of Indian diaspora in Indian public diplomacy and the approach of the diaspora is an 

issue that is required to be examined. The aim of this study, in which the literature will be 

revieved, is to examine the role of Indian diaspora in Indian public diplomacy. 

Anahtar Kelimeler: Public Diplomacy, India, Indian Diaspora 

. 

HİNDİSTAN KAMU DİPLOMASİSİNDE HİNT DİASPORASI 

 

Özet 

Küresel göç arttıkça diasporaların önemi ortaya çıkmakta ve diasporalar anavatanlarının 

gelişmesinde rol oynamaktadır. Bilgi transferini sağlayan ve kaynakların paylaşılmasına 

ortam hazırlayan diasporalar, ülkelerin gayri resmi elçileri olarak hareket etmekte ve yurt 

dışında çıkarlarının korunmasında görevler üstlenmektedir. Bu bağlamda Hint Diasporası, 

Hindistan’ın ulusal çıkarları için çalışan önemli bir kamu diplomasisi aktörüdür. Hindistan’ın 

büyük stratejik hedeflerine hizmet eden ve yumuşak gücünü yansıtmak için yoğun çaba 

gösteren Hint Diasporası, Hindistan için ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Hint diasporası, 

Hindistan’ın gerçekleştirdiği sosyal ve ekonomik dönüşümü anlatmakta ve ülkenin ulusal 

marka hedeflerine ulaşabilmesi için faaliyet göstermektedir. Bu nedenle Hindistan kamu 

diplomasisinde Hint diasporasının yeri ve diaspora yaklaşım tarzı incelenmesi gereken bir 
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konudur. Literatür taraması yapılacak bu çalışmanın amacı Hindistan kamu diplomasisinde 

Hint diasporasının rolünü incelemektir. 

Keywords: Kamu Diplomasisi, Hindistan, Hint Diasporası. 
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TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME UYGULAMALARI 

 

İbrahim Halil OĞUZ 1 

Demet OĞUZ 2 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de kentlerin sürdürülebilir kentleşme için yaptıkları 

çalışmalar incelenecektir. Sanayi devrimi ile hız kazanan kentleşme olgusu toplumun sosyal 

ve ekonomik durumunu değiştirerek olumlu katkılar sağlamasına karşın artan nüfus ile 

kentlerde çevre sorunu olgusunun oluşmasına sebep olmuştur. Kentlerde artan nüfus, kısa 

sürede kırsaldan kentlere doğru akın eden bir göç olgusu ile giderek artmaya devam etmiştir. 

Sürdürülebilir şehirler oluşan bu kentleşme sorununa çözüm üretmek için farklı uygulamalarla 

kentlere sürdürülebilir bütünleşmiş çözümler sunmasını hedeflemektedir. Bu hedeflere 

ulaşmak için kentlerde yaşayan milyonlarca insana çevre dostu sürdürülebilir kentsel 

çözümler üretmek gerekmektedir. Sürdürülebilir kentleşme programlarının; kirliliği azaltmak, 

halk sağlığını iyileştirmek, karbon gazı salınımı, sera etkisini azaltmak ve güvenli kamu 

alanlarını yaratmak gibi temel görevleri vardır. 

Araştırma, öncelikle sürdürülebilir kalkınmanın tanımından hareketle yerel ekonomilerde 

yapılan veya yapılmakta olan uygulamaları genel boyutları ile incelenmiştir. Kentleşme ve 

artan nüfus olgusuyla kurulan yeni kentlerin sürdürülebilir kentleşme için yaptıkları 

çalışmalar ve elde ettikleri kazanımlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kentleşme, Yerel Ekonomi, Çevre. 

 

URBANİZATİON SUSTAINABLE PRACTICES IN TURKEY 

 

Abstract 

The purpose of this research study conducted for the city of sustainable urbanization in 

Turkey will be examined. The urbanization phenomenon, which accelerated with the 

industrial revolution, changed the social and economic situation of the society and contributed 
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positively to the environmental problem in cities with the increasing population. The 

increasing population in the cities has continued to increase with the phenomenon of 

migration that has flowed from rural to urban areas in a short time. Sustainable cities aim to 

provide sustainable integrated solutions to cities with different applications in order to solve 

this urbanization problem. To achieve these goals, it is necessary to produce environmentally 

friendly sustainable urban solutions for millions of people living in cities. Sustainable 

urbanization programs; reducing pollution, improving public health, releasing carbon gas, 

reducing the greenhouse effect and creating safe public spaces. 

In this study, first of all, the applications made in the local economies are examined in terms 

of the general dimensions of sustainable development. The studies and achievements of new 

cities established for sustainable urbanization with the phenomenon of urbanization and 

increasing population are examined in detail. 

Keywords: Sustainable Urbanization, Local Economy, Environment. 
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AVRUPA KENTSEL ŞARTI KAPSAMINDA ULAŞIM-DOLAŞIM HAKKI: 

DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 

 

Ahmet KAYAN 1 

Rozerin BARAN 2 

 

Özet 

Kentleşme, sanayileşme ve artan nüfus yoğunluğu, kentsel alanların büyümesine ve şehirlerin 

fiziksel sınırlar bakımından genişlemesine yol açmaktadır. Tarım arazilerinin kentsel 

yerleşime açılması ve yerleşim alanlarının merkezden uzaklaşması, kamu hizmetlerinin 

kapsamını ve ölçeğini kademeli olarak artırırken, kentsel alanın büyümesi, kentsel seyahat 

maliyetini arttırmaktadır. Nüfusun yoğun olduğu bazı büyükşehirlerde, kent içi ulaşım 

şehirlerarası seyahat etmekten daha uzun sürer hale gelmiştir.  

Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Konseyi tarafından 1980-1982 yılları arasında kabul edilen ve 

“Yerleşmelerde Avrupa’da Daha İyi Yaşam” sloganını benimsemiş ve Avrupa Rönesans 

Kampanyası kapsamında geliştirilen kentsel politikaların bir ürünüdür. Şart, Avrupa 

Konseyi'nin temel hak ve özgürlüklerin korunması çağrısına paralel olarak, Avrupa'nın hemen 

her ülkesine uygulanabilecek bir dizi evrensel ilke olarak tanımlamaktadır. Kentsel hakların 

en büyük tezahürü olan Avrupa Kentsel Şartında, ideal kentsel kentli hakları tanımlanmış, 

yaşam koşulları iyileştirilmiş, birçok sektöre ev sahipliği yapan yaşam alanı ve kullanıcılardan 

gelen dönüşümlerle birlikte faaliyetler düzenlenmiştir. Deklarasyon, 20 başlık altında 

toplanan Avrupa Kentli Hakları ve 13 başlık altında toplanan Şartın ilkelerini kapsar. Avrupa 

Kentsel Haklarının her maddesi ve koşulun ilkeleri, toplumun her kesiminden bireyleri 

kapsar. Bu bağlamda, Avrupa Kentsel Hakları, toplumun çalışma, dolaşım, sağlık, spor ve 

rekreasyon gibi temel haklardan, güvenli bir şehirde yaşamaktan, sağlıklı, kaliteli mimarlık ve 

fiziki çevre gibi temel haklardan faydalanmasını ve analiz edilmesini amaçlamaktadır. Bunlar 

birbirleriyle ilişkili olarak işlev görür. Deklarasyonda sunulan önkoşul ilkeleri, kentsel haklara 

sahip olmanın temel koşullarını, diğer bir deyişle ideal kent ortamını oluşturmanın şartlarını 

vurgular.  

Kentli hakları, diğer insan haklarına ek olarak kentte yaşayan veya yaşamakta olan 

vatandaşların hak ve sorumluluklarından oluşur ve insan haklarının bütünlüğüne dahil olan 

haklardır. Kentlerde dolaşım ve ulaşım kentliler için bir haktır ve bu hakkı yerine getirmekle 
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görevli olan kent yönetimidir. Avrupa kentsel şartında kentlerde dolaşım ve ulaşımın bir hak 

olduğu kabul edilmiş ve Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin bunu kabul etmesiyle güvence altına 

alınmıştır. Türkiye’de kent içi ulaşım 5393 Sayılı belediye kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir 

Belediye kanunu kent içi ulaşımı belediyelerin görevleri arasında saymıştır. Kent içi ulaşım 

kara, deniz ve demir yoluyla sağlanmaktadır. Avrupa’da kentlerin çoğunda sağlanan kara, 

deniz ve demir yolu taşımacılığı bakımından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ne 

durumdadır. Avrupa’da kent içi ulaşımda harcanan süre ile Diyarbakır’da kent içi ulaşımda 

harcanan süre karşılaştırıldığında ne gibi farklar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada Avrupa 

Kentsel Şartı kapsamında Diyarbakır ve Avrupa’daki bazı büyükşehirlerde kent içi ulaşım ve 

dolaşım hakkının uygulaması karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kent, Kentli Hakları, Avrupa Kentsel Şartı, Dolaşım ve Ulaşım Hakkı. 

 

THE RIGHT OF TRANSPORT-CIRCULATION IN THE CONTEXT OF EUROPEAN 

URBAN CONDITION: EXAMPLE OF DİYARBAKİR 

 

Abstract 

Urbanization, industrialization and increasing population density lead to the growth of urban 

areas and the expansion of cities in terms of physical boundaries. The opening of agricultural 

lands to urban settlements and the decentralization of settlements gradually increases the 

scope and scale of public services, while the growth of urban areas increases the cost of urban 

travel. In some metropolitan cities, urban transport has taken longer than intercity travel. 

The European Urban Charter is a product of urban policies adopted by the Council of Europe 

between 1980 and 1982, adopting the slogan Daha Better Life in Europe in Settlements ve 

and developed within the scope of the European Renaissance Campaign. In line with the 

Council of Europe's call for the protection of fundamental rights and freedoms, the Charter 

defines a set of universal principles that can be applied to almost every country in Europe. In 

the European Urban Charter, which is the greatest manifestation of urban rights, ideal urban 

urban rights have been defined, living conditions have been improved, activities have been 

organized along with transformations from the living space that hosts many sectors and users. 

The Declaration covers the principles of the European Urban Rights under 20 chapters and the 

Charter under 13 chapters. Every article of European Urban Rights and the principles of the 

condition covers individuals from all walks of society. In this context, the European Urban 

Rights aim to ensure that society benefits from and analyzes fundamental rights such as work, 

circulation, health, sports and recreation, living in a safe city, and healthy, quality architecture 

and physical environment. They function in relation to each other. The prerequisite principles 
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presented in the Declaration emphasize the basic conditions of having urban rights, in other 

words, the conditions for creating an ideal urban environment. 

Urban rights, in addition to other human rights, consist of the rights and responsibilities of 

citizens living or living in the city and are rights that are included in the integrity of human 

rights. Circulation and transport in cities is a right for the citizens and the city administration 

is responsible for fulfilling this right. In the European urban context, circulation and transport 

in cities is recognized as a right and guaranteed by Council of Europe member states' 

acceptance. In Turkey, urban transport and municipal law No. 5393 5216 Metropolitan 

Municipality Law of urban transportation has counted among the tasks of the municipality. 

Urban transportation is provided by land, sea and rail. In terms of land, sea and rail transport 

provided in most of the cities in Europe, the Diyarbakır Metropolitan Municipality is in a 

situation. What is the difference between the time spent in urban transport in Europe and the 

time spent in urban transport in Diyarbakır? In this study, the application of urban transport 

and mobility rights in Diyarbakır and some metropolitan cities in Europe will be explained 

comparatively under the European Urban Charter. 

Keywords: City, Urban Rights, European Urban Charter, Right of Movement and 

Transportation. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENT EKONOMİSİNE KATKISI: BURDUR 

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ-İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ 

 

Kübra ÖNDER 1 

 

Özet 

Üniversiteler kuruldukları kente sadece nüfus olarak değil başta ekonomik olmak üzere sosyo 

kültürel vb. birçok konuda pozitif katkı sağlamaktadırlar. Üniversiteler kent ekonomisine 

gözle görünür bir canlılık kazandırmakla birlikte bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını 

azaltmakta veya ortadan kaldırmaktadırlar. Dolayısıyla, üniversite öğrencilerinin yapmış 

olduğu harcama miktarı kent ekonomisi için küçümsenemeyecek bir öneme sahiptir. Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi merkez yerleşkesinde, 2018-2019 akademik yılı güz 

döneminde, toplam 20.594 öğrenci eğitim görmektedir. Öğrenci sayısı, Burdur merkez 

nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin yaklaşık altıda biri (3.154 

kişi) ise İİBF fakültesi öğrencisidir. Bu çalışmanın amacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Merkez yerleşkesinde eğitim alan İİBF öğrencilerinin kent ekonomisine katkısını 

analiz etmektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır.  

Yapılan analiz sonucunda; öğrencilerin aylık ortalama harcamaları dikkate alındığında; 

üniversitenin kent ekonomisine katkısının aylık 14,5 milyon TL ve yıllık ise 174,1 milyon TL 

olduğu tespit edilmiştir. Harcama kalemleri dikkate alındığında kent ekonomisine en büyük 

katkının barınma harcamasına (301,7TL) ait olduğu tespit edilmiştir. Barınma giderini sırası 

ile gıda (119,7TL), giyim (73,4TL) ve ulaşım (62,5TL) harcamaları takip etmektedir. En 

düşük katkı ise sigara ve alkolsüz içecek (28,8TL) harcamalarına aittir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketim Harcamaları, Üniversite Öğrencileri, Burdur. 
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U CONTRIBUTION OF UNIVERSITY STUDENTS TO URBAN ECONOMY: 

BURDUR MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY- THE FACULTY OF 

ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 

 

Abstract 

Universities make a positive contribution to the city where they are founded not only the 

population but also socio-cultural etc many issues. Universities give a significant vitality to 

the urban economy and reduce or eliminate the development gap between regions. Therefore, 

the expenditures of university students are of great importance for the city economy. A total 

of 20,594 students are studying in the central campus of Burdur Mehmet Akif Ersoy 

University in the fall semester of 2018-2019 academic year. The number of students is 

approximately 20 percent of Burdur's central population. Approximately one-six of these 

students (3.154 people) are students of the Faculty of Economics and Administrative 

Sciences. The aim of this study is to analyze the contribution of FEAS students studying in 

the central campus of Burdur Mehmet Akif Ersoy University to the city economy. In this 

research, one of the quantitative research methods was used. 

As a result of the analysis; considering the average monthly expenditure of students, The 

contribution of university students to the city economy is 14.5 million TL per month and 

174.1 million TL per year. When the expenditure items are taken into consideration, it is 

determined that the biggest contribution to the urban economy belongs to the housing 

expenditure (301,7 TL). Housing expenses are followed by food (119.7TL), clothing (73.4TL) 

and transportation (62.5TL) expenditures. The lowest contribution is for cigarette and non-

alcoholic beverages (28.8TL). 

Keywords: Consumption Expenditures, University Students, Burdur. 
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LAİKLİK ve DEMOKRASİ ALGISI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ 

 

Vahap ULUÇ 1 

 

Özet 

Bu araştırmanın konusu vatandaşların laiklik ile demokrasi arasındaki ilişkiye dair algılarıdır. 

Halkın egemenliğine dayanan bir rejim olduğu için din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı 

olması bağlamında demokrasinin laik bir ilkeye dayanması, bir zorunluluktur. Bir siyasal 

sistemin laik olması onu zorunlu bir şekilde demokratik kılmaz. Ancak sistem eğer 

demokratik ise sistemin anayasal düzenlemelerinin halkın iradesini temsil eden temsilcilerin 

iradesine dayanması, halkın iradesinin dışında başka bir güce dayanmaması yani laik olması 

gerekmektedir.  

Sistemin laik olması, farklı din ve inançlara sahip toplumsal kesimlerin baskı altına alınması 

anlamına gelmemektedir. Aksine laiklik, demokratik sistemlerde farklı değerleri temsil eden 

inanç gruplarının birbirlerini baskılamalarının önene geçerek, kendilerini özgürce ifade 

etmelerinin güvencesi olmaktadır. Bu bağlamda, demokrasinin sağlıklı bir şekilde 

uygulanabilmesi için onun temel saç ayaklarını oluşturan olguların sahiplenilmesi ve bu 

olgularla barışık olunması gerektirmektedir.  Bu araştırmanın amacı Şanlıurfa ilinde ikamet 

eden kişilerin laiklik ve demokrasi arasındaki ilişkiyi nasıl algıladıklarını ortaya koymaktır. 

Bu araştırma % 5 örneklem hatası ile 390 kişiye anketin uygulandığı, verilerin anket tekniği 

ile elde edildiği bir özellik taşımaktadır. Bu araştırmada Şanlıurfa ilinde yaşayanların 

demokrasiye olumlu bakarken aynı olumlu tavrı laikliğe göstermedikleri, bu anlamda da 

çelişkili bir demokrasi anlayışına sahip oldukları yönünde geliştirdiğimiz önerme araştırmanın 

sonuçları tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Laiklik, Demokrasi, Şanlıurfa’da Laiklik, Şanlıurfa’da Demokrasi. 

 

PERCEPTION OF LAICISIM AND DEMOCRACY: ŞANLIURFA EXAMPLE 

 

Abstract 

Subject matter of this study covers the perceptions of citizens concerning the relationship 

between laicism and democracy. Since democracy is a regime based on the hegemony of 
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people, it is mandatory for democracy to lean on a laic principle in the context of separating 

the state from religion. Being a political system laic does not necessarily make it democratic. 

However, if the system is democratic, the constitutional regulations of the system have to rely 

on the will of representatives of people and must not rely on anything else other than the will 

of the people, that is, it has to be laic.  

The laicism of the system does not mean that sections of the public with different religions 

and beliefs being put under pressure. To the contrary, laicism in democratic systems prevents 

belief groups representing different values to apply pressure on each other, and becomes the 

assurance for such groups in expressing themselves freely. In this context, a healthy 

application of democracy requires phenomena as the basic trivet of democracy being owned 

and being in peace with such phenomena. The objective of this study is to reveal the ways of 

people residing in Şanlıurfa Province perceiving the relationship between laicism and 

democracy. This study features the administration of a questionnaire to 390 individuals with a 

sampling error of 5% and that the data are obtained through the use of questionnaire 

technique. In this study, our thesis that while the inhabitants of the Şanlıurfa Province look at 

democracy with a positive attitude, they do not have the same positive attitude against 

laicism, and in this context, they have an inconsistent understanding of democracy has been 

supported by the results of this study 

Keywords: Laicism, Democracy, Laicism in Şanlıurfa, Democracy in Şanlıurfa. 
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DİYARBAKIR’DA MİLLETVEKİLLİĞİ VE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

GÖREVLERİNE SEÇİLMEDE ETKİLİ OLAN BAŞLICA ETKENLER 

 

Yılmaz DEMİRHAN 1 

 

Özet 

Siyasal partilerin üst düzey yönetimleri, Milletvekilliği’ne ve Belediye Başkanlığı’na aday 

göstermede, toplumdaki genel algıya göre doğrudan halkın genel onayını kazanmış kişiler 

yerine, genellikle partilerle, özelde partilerin yönetimleriyle bir biçimde bağı olanları tercih 

etmektedirler. Seçmenlerden, son aşamada önlerine getirilen seçeneklerden birine oy 

vermeleri istenmektedir. Kanaatimize ve gözlemlerimize göre, bu durum, neredeyse bütün 

partiler ve ülke geneli için geçerlidir. Yani, illerin siyasal temsilcilerinin belirlenmesinde 

belirleyici olan asıl etken, partilerin üst yönetiminin takdiri ve adayların bu yöneticilere olan 

kişisel yakınlıkları olmaktadır. Bu durumun Diyarbakır için de geçerli olduğu söylenebilir.  

Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi boyunca özel bir yere sahip olan Diyarbakır’ın siyasal temsili 

de, siyasal partiler nazarında aynı öneme sahip olmuştur. Siyasal partiler, bu öneme istinaden, 

kimi zaman doğrudan tasarrufta bulunarak çok önem verdikleri kişileri Diyarbakır’da aday 

gösterirken, bazen de toplumda temayüz etmiş kişileri aday göstermişlerdir. Meclis-i 

Mebusan ve 1. TBMM dönemlerinde görev yapan milletvekillerin hemen hepsi, Diyarbakır 

nüfusuna kayıtlı kişiler olmuşlardır. Tek parti döneminde ise, Diyarbakır milletvekilliği 

yapanların önemli bir bölümü, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olmayıp, Osmanlı ve Cumhuriyet 

döneminde askerî ve sivil bürokraside görev yapanlar arasından belirlenmişlerdir. M. Zülfü 

Tigrel ve Feyzi Pirinçzade gibi Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olan bazılarının ise, birkaç dönem 

üst üste milletvekilliği yaptıkları görülmektedir. Çok partili siyasal yaşamla birlikte, o zamana 

kadar bir tür atamayla belirlenmiş olan Diyarbakır milletvekillerinin kompozisyonu 

değişmeye başlamıştır. Özellikle Demokrat Parti, Diyarbakırlı ve farklı isimleri tercih 

etmiştir. Benzer durum, Demokrat Parti ile aynı siyasal söyleme sahip diğer sağ partilerde de 

geçerli olmuştur. Ancak, HDP gibi, ideolojik bir söylemi esas alan partilerde, Diyarbakırlı 

kimliğinin fazla aranmadığı anlaşılmaktadır. Milletvekilliğinde Diyarbakırlı olma ya da 

olmama dışında bir başka etken de, aynı soyadına sahip kişilerin birbirini izleyen dönemlerde 

ön plana çıkmış olmasıdır. Bir diğer etken, seçilenlerin önemli bir kısmının bürokrasi kökenli 

oluşları ve bir bölümünün de yerel meclislerde veya yerel siyasette çeşitli görevlerde 

bulunmuş olmasıdır. Belediye Başkanlığı açısından bakıldığında, tek parti ve askerî darbe 
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rejimi dönemleri dışında seçilenlerin Diyarbakırlı oldukları ve bazılarının daha önce de 

Milletvekili oldukları veya yerel meclislerde görev yaptıkları görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Siyasal Temsil, Diyarbakır, Milletvekili, Belediye Başkanı. 

 

THE MAIN FACTORS OF ELECTING AS PARLIAMENTARIAN AND MAYOR              

IN DİYARBAKIR 

 

Abstract 

The senior managements of the political parties, prefer those who have some kind of 

connection with the parties in general, and the managements of the parties in particular, 

instead of those who directly gained the general approval of the people according to the 

general perception in society, in the nomination of candidates for parliamentarian and mayors 

of Municipalities. Voters are required to vote on one of the options brought to them in the 

final stage. It is valid almost all the political parties and for countrywide in our opinion and 

observations. In other words, the main factor of determining the political representatives of 

the provinces is discretion of the top management of the parties and the personal affinity of 

the candidates to these managers. It can be said that this situation is also valid for Diyarbakır. 

The political representation of Diyarbakır, which has a special place throughout the history of 

the Ottoman Empire and the Republic, has the same importance on the opinions of political 

parties. Because of this importance, political parties sometimes directly preferred those whom 

they give great importance and sometimes people who were distinguished in the society, to 

nominate as candidates in Diyarbakır. Almost all of the parliamentarians who served in the 

periods of the Ottoman and first Turkish parliaments, were people belonged to the population 

of Diyarbakır. During the one-party period, a significant part of parliamentarians of 

Diyarbakır were appointed from those who worked in the military and civil bureaucracy 

during the Ottoman and Republican Era, but not from people belonged to the population of 

Diyarbakır. It is seen that some of whom were belonged to the population of Diyarbakır, had 

been parliamentarians for several consecutive periods, like M. Zülfü Tigrel and Feyzi 

Pirinçzade. The composition of the parliamentarians of Diyarbakır, which was determined by 

a kind of appointment till then, began to change by the multi-party political life. The 

Democrat Party, in particular, preferred Diyarbakır-based and different names. The same 

situation was valid for other right-wing parties which had the same political discourse as the 

Democrat Party. However, it is understood that in parties based on an ideological discourse, 

such as the HDP, the Diyarbakır-based identity is not much sought. In addition to being a 

from Diyarbakır or not, another factor was the fact that people had the same surname, came to 
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the fore in consecutive periods. Another factor is the fact that a significant part of those 

elected were originated from bureaucracy and some were held various positions in local 

councils or local politics. From the perspective of the Mayoralty, it is seen that those elected 

during the period of single-party and military coup regime were from Diyarbakır and some of 

them had previously been parliamentarian or worked in local councils. 

Keywords: Turkey, Political Representation, Diyarbakir, Parliamentarian, Mayor. 
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TÜRKİYE'DE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE DİYARBAKIR ALGISININ 

BİR GÖRÜNÜMÜ OLARAK BÖLGESEL AKADEMİK AYRIMCILIK DAVRANIŞI: 

ISEPA ÖRNEĞİ 

 

Ahmet Vedat KOÇAL 1 

 

Özet 

Türkiye'de, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, toplumsal algıda ve hafızada, Kürt sorunundan 

kaynaklanan silâhlı çatışma gündemiyle ve bu kapsamda güvenlik sorunlarıyla 

özdeşleştirilmiştir. Diyarbakır, bölgenin nüfus bakımından en büyük şehri olmakla birlikte, 

tarihsel geçmişinden gelen politik niteliklerinin de etrafında, bu algının öncelikli süjesi olarak 

simgeleştirilmiştir.  

Diyarbakır'ın kentsel kimliğini belirleyen ve Kürt sorununa dayalı politik tema etrafında 

biçimlenen politik algıya dayalı güvenlik sorunu kurguları ve kaygıları, Diyarbakır'da 

düzenlenen sportif, kültürel ve bilimsel etkinliklere şehir ve bölge dışından katılımın düzeyini, 

olumsuz yönde belirlemektedir. 2017'den bu yana Diyarbakır'da düzenlenmekte olan 

Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA), bu gözlemi doğrulayıcı 

verileri ışığında, tipik bir örnek oluşturması bakımından, çalışmanın örneklemi olarak 

belirlenmiştir.  

Bu bildirinin yazarının da içinde yer aldığı düzenleyicileri tarafından ülkedeki ilgili bütün 

akademik birimlerde duyurulması amacıyla posta yoluyla yüzlerce afiş gönderilmesini, bütün 

üniversitelerin rektörlüklerine resmî yazı yazılmasını, ülke çapında, ilgili birimlerde 

çalışmakta olan akademik personellerin e-mail adreslerine toplu iletimde bulunulmasını, 

ayrıca, ilgili sosyal medya mecralarında da sıklıkla duyurulmasını ve nihayet bu amaçla özel 

bir internet sitesi dahi kurulmasını, şehir ve şehir dışı gezilerinden oluşan sosyal programları 

içeren yoğun çabalara karşın, Sempozyum'da kurum içi ve yakın ölçekli bölgesel odaklı 

katılımların tekrarlandığı, bölge dışı katılımların ise dikkat çekici düzeyde düşük sayıda 

gerçekleştiği gözlenmektedir. 

Çalışmada, Sempozyum'un birinci, ikinci ve üçüncü kez düzenlemelerindeki katılım 

başvuruları ve katılımcılar ile katılımcıların kurumları ve bu kurumların coğrafî dağılımları, 

yıllara göre karşılaştırılmış, bu verilerin üç yıl içindeki benzerliği ve sürekliliği sayısal 

yöntemle test edilmiş, tespit edilen sürekliliğin Diyarbakır'ın, şehir ve bölge dışındaki 

algılanışıyla olası ilişkileri sorgulanmış ve yorumlanmıştır. 
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ACADEMIC BEHAVIOR OF REGIONAL DISCRIMINATION AS AN 

APPEARANCE OF THE PERCEPTION ON THE SOUTHEASTERN ANATOLIA 

REGION AND DIYARBAKIR: THE ISEPA CASE 

 

Abstract 

Southeastern Anatolia Region has been associated with the agenda of armed conflict and 

safety problems in this context, arising from the Kurdish problem in the social perception and 

memory in Turkey. Diyarbakır has been symbolized as the priority subject of this perception 

around its political characteristics from its historical background with in addition being the 

largest city in terms of population in the region.  

The fictions and concerns of the security problem based on the political perception and 

shaped around the political theme based on the Kurdish question which determine the urban 

identity of Diyarbakır, determine the level of participation from outside the city and the region 

in the sports, cultural and scientific activities organized in Diyarbakır. The International 

Symposium on Economics, Politics and Administration (ISEPA), which has been held in 

Diyarbakır since 2017, has been identified as the case of the study in the light of its data 

confirming this observation. 

Altough intense efforts by the organizers including the author of this paper, including to post 

hundreds of posters to announce all related academic units in the country, to send official 

letter to the rectorship of all universities, to send e-mails to the addresses of the academic staff 

working in related units national wide, to announce frequently in the relevant social media 

channels and finally to establish a special web site for this purpose, and also involving social 

programs of city and out-of-town trips,  

it is observed that the in-house and close-scale regional-based participations are repeated, 

while the extra-regional participation is realized in a remarkably low number in the 

Symposium. 

In this study, the applications for participation in the first, second and third time arrangements 

of the Symposium and the institutions of the participants and the participants and the 

geographical distribution of these institutions were compared according to years, the 

similarity and continuity of these data in three years were tested by numerical method. and 

their possible relationships with their perception of Diyarbakır in outside the region are 

questioned and interpreted. 
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OLİGARŞİ Mİ, HİYERARŞİ Mİ? TÜRK KAMU YÖNETİMİ TARİHİ 

PERSPEKTİFİNDE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Ferit İZCİ 1 

Yıldız ATMACA 2 

Özet 

Oligarşi, kavram olarak yalnızca belirli bir grubun ülkeyi yönetmesi ile ortaya çıkan bir 

yönetim şeklidir. Bu grup da bir ülkedeki askeri, siyasi ya da maddi anlamda gücü elinde 

bulunduran gruplardan biridir. Çoğu devlet yönetimi temelinde oligarşik bir yapıyı 

taşımaktadır. Oligarşi en yalın hali ile devlete ait bütün kurumların küçük bir azınlığın 

kontrolünde ve yönetiminde olması durumunu ifade etmektedir.  Oligarşiyle karıştırılan ve 

yerine daha çok kullanılan kavram ise hiyerarşidir. Hiyerarşi, bir kurumda yer alan 

görevlilerin ast ve üst ilişkilerinin görev ve yetkilerine göre düzenlenmesi halidir. Hiyerarşide 

daha çok üstün asta emir vermesi ve ondan bir işi yapmayı veya yaptırmayı talep etmesi 

durumu söz konusudur. Oligarşik yapının etkin olduğu devlet yönetimlerinde bir süre sonra 

hiyerarşinin bir anlam ifade etmediği gözlemlenmektedir. Zira gücü elinde bulunduran grup 

üyelerinden herhangi birinin yönetimin en alt kademesinde bile olsa üst kademe yöneticisinin 

yerine karar verebileceği görülmektedir. 

Bu çalışmada, Türk kamu yönetimi sistemi tarihi, oligarşi ve hiyerarşi kavramları üzerinden 

incelenmiştir. Çalışmanın temel sorunsalı, tarihi farklılık gösteren, farklı anayasal 

düzenlemelerden geçen Türk kamu yönetimi tarihinin işleyişi, belli bir grubun etkisinde olan 

oligarşik bir yapı mı yoksa sadece ast üst ilişkisini simgeleyen hiyerarşik  bir yapı mı temelli 

olduğunun araştırılmasına yöneliktir. Bu bağlamda, çalışma ile Türk kamu yönetimi 

sisteminin işleyişinde etkili olan faktörlerle birlikte sistemin hangi kavram ekseninde gelişim 

gösterdiği ve bugünkü ve gelecekteki mevcut durumunun analiz edilmesi amaçlanmaktadır. 

Çalışma sonucunda özellikle, Türk kamu yönetimi sisteminin yeni yönetim sistemine geçişi 

ile birlikte oligarşik düzene daha yakın olduğu tespit edilmiştir. Çalışma, kavramsal çerçevesi 

ve işleyişi netleştirilmemiş bir takım kamu yönetimi çalışmalarına, katkı potansiyeli 

taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Oligarşi, Hiyerarşi, Bürokrasi, Yönetim, Türkiye. 
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OLIGARCHY, IS THE HIERARCHY? AN EVALUATION IN THE PERSPECTIVE 

OF TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION HISTORY  

 

Abstract 

Oligarchy is only the concept as a way of governing the country associated with a particular 

group management. This group is one of the groups that hold the power in military, political 

or financial terms in a country. Most state administration carries an oligarchic structure basis. 

Oligarchy, in its simplest form, states that all state institutions are under the control and 

management of a small minority. The concept and mixed with the oligarchy is used rather 

than the hierarchy. Hierarchy is the arrangement of the relations between the subordinates and 

the superiors of the officers in an institution according to their duties and powers. In the 

hierarchy, it is more likely that he gives orders to his superior subordinate and demands that 

he do or have a job done. It is observed that hierarchy does not make sense after a while in 

state administrations where oligarchic structure is effective. Because, it is seen that any 

member of the group holding the power may decide to replace the senior manager even at the 

lowest level of management. 

In this study, the history of Turkish public administration system is examined through the 

concepts of oligarchy and hierarchy. The main problematic of the study is to investigate 

whether the functioning of the history of Turkish public administration, which has different 

historical and different constitutional arrangements, is based on whether it is an oligarchic 

structure under the influence of a certain group or a hierarchical structure that symbolizes 

only subordinate relation. In this context, the study aims to analyze the conceptual axis of the 

system and the current and future situation of the Turkish public administration system along 

with the factors that affect the functioning of the Turkish public administration system. In the 

study results, especially the Turkish public administration system has been found to be closer 

to the oligarchic order with the transition to new management systems. The study has the 

potential to contribute to a number of public administration studies whose conceptual 

framework and functioning are not clear. 

Keywords: Oligarchy, Hierarchy, Bureaucracy, Management, Turkey. 
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YÖNETİM VE SİYASET AYRIŞMASI EKSENİNDE TÜRKİYE’DE 

BÜROKRASİNİN SİYASAL İKTİDAR KARŞISINDAKİ KONUMU 

 

Yıldız ATMACA 1 

Didem GEYLANİ 2 

Özet 

Türkiye’de siyasal iktidar ve bürokrasi arasındaki ilişki, her dönem gündeme gelerek önemli 

bir tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmaların ekseninde ise seçilmiş ve atanmışlar arasında 

yaşanan çekişme yer almaktadır. Demokratik ülkelerde bürokratlar seçimle iş başına gelmiş 

iktidarın elindedir ve idare, iradeye tabi olmak zorundadır. Siyasetçiler siyasa yapmakla, 

bürokratlar ise siyasa kararlarını uygulamakla sorumludur. Ancak bürokratların 

profesyonellik, bilgi ve uzmanlık gibi güç kaynakları, bürokratlara siyasal iktidar karşısında 

güç kazandırmaktadır. Bu durum da siyasal iktidarı bürokratlarla eşgüdümlü hareket etmeye 

mecbur bırakmaktadır. Birlikte hareket etme, yönetim ve siyaseti bütünleştirmiş, bir anlamda 

yönetimde bir siyasallaşma süreci başlatmıştır. Bürokratlar, toplumsal ihtiyaçlara duyarlı bir 

oluşum olmakla birlikte siyasal iktidara karşı da ayrıca sorumludur. Bu sebeple, bir kısım 

bürokratlar, yönetimde siyasallaşma mefhumunu doğru bulmamakta, yönetimi siyasetten ayrı 

ancak ilişkili bir bilim olarak kabul etmektedir. 

Bu çalışmada, Türkiye’de bürokrasi ve siyasal iktidar arasındaki ilişki, sebep ve sonuç bazlı 

olarak analiz edilmiştir. Çalışmada, bu iki aktör arasındaki olumsuz çatışmaların 

giderilmesine yönelik reformlar değerlendirilmiştir. Özellikle, 2000’li yıllardan sonra 

gerçekleştirilen kamu yönetimi reformları çerçevesinde getirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sisteminin bürokratik yapı ve işleyişe olan etkileri geniş bir perspektifte ele alınmış ve 

bürokrasinin siyasal iktidar karşısındaki konumu değerlendirilmiştir. Diğer reformlar 

çalışmanın kapsamı dışındadır. Çalışma ile amaçlanan son dönem Türk bürokratik yapısının 

siyasal iktidar ile olan ilişkisini incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden 

doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, özellikle yeni hükümet sistemi 

ile birlikte Türkiye’deki bürokratik yapının bir değişim sürecine girdiği, yönetim ve siyasetin 

bütünleştirildiği ve siyasal iktidarın bürokrasi karşısında etkinleştirildiği tespit edilmiştir. 
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ON THE AXIS OF DECOMPOSITION OF ADMINISTRATION AND POLITICS 

BUREAUCRACY’S POSITION AGAINST POLITICAL POWER IN TURKEY  

 

Abstract 

The relationship between political power and bureaucracy in Turkey, came to the agenda has 

always been an important topic of discussion.  On the axis of these discussions is the 

contention between the elected and the appointed. In democratic countries, bureaucrats are in 

the hands of elected power and the administration must be subject to will. Politicians are 

responsible for making policies, and bureaucrats are responsible for performing policy 

decisions. However, the power sources of bureaucrats such as professionalism, knowledge 

and expertise reinforce to bureaucrats against political power. This situation obliges political 

power to act in coordination with bureaucrats. Acting together has unified administration and 

politics, in a sense it has initiated a politicization process in administration. Although 

bureaucrats are sensitive to social needs, they are also accountable to political power. For this 

reason, some bureaucrats do not find the concept of politicization in administration as correct, 

they consider administration as a separate  science from politics but related science with 

politics. 

In this study, the relationship between bureaucracy and political power in Turkey was 

analyzed based on cause and effect. In this study, the reforms aimed at eliminating the 

negative conflicts between these two actors were evaluated. In particular, the effects of the 

Presidential Government System on the bureaucratic structure and functioning of public 

administration reforms carried out after the 2000s were discussed in a broad perspective and 

the position of the bureaucracy against political power was evaluated. Other reforms are 

outside the scope of the study. The aim of this study is to examine the relationship between 

the Turkish bureaucratic structure and political power. In the study, document analysis 

method which is one of the qualitative research methods was used. In the results of working, 

especially the bureaucratic structure with a new system of government in Turkey has entered 

a process of change, integrated administration and politics, political power is activated against 

the bureaucracy was determined. 

Keywords: Bureaucracy, Political Power, Administration, Politics, Turkey. 
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İKİ DÖNEM TEK MESELE: TÜRKİYE SİYASETİNDE 1940’LI VE 2010’LU 

YILLARIN İKİNCİ YARISINDA, BENZERLİKLERİ VE FARKLILIKLARIYLA 

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI MESELESİ 

 

Ali Haydar SOYSÜREN 1 

 

Özet 

Türkiye’de Cumhurbaşkanı’nın 1961 Anayasası’ndaki sembolik konumu 1982 Anayasası ile 

değişmiş, Cumhurbaşkanı, normal parlamenter sistemin ötesine geçecek ölçüde geniş 

yetkilerle donatılmıştır.  Bununla birlikte partilerüstü – tarafsız cumhurbaşkanı anlayışı her iki 

anayasada mevcudiyetini korumuş ve Türk siyasal hayatındaki cumhurbaşkanı figürünün 

önemli bir hususiyeti sayılmıştır.  

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum, Partili cumhurbaşkanlığına Anayasal 

temel sağlamak suretiyle, Türk siyasal sisteminde yeni bir dönem başlatmıştır. Referandumun 

getirdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 25 Haziran 2018 tarihindeki seçimle uygulamaya 

geçirilmiştir. Partili cumhurbaşkanı meselesi, bu süreç boyunca siyasetin iki bloğu arasındaki 

temel tartışma argümanları arasında yer bulmuştur. Bugün de mesele, pratikte gözlenen 

avantaj ve dezavantajlar bağlamında sorgulanmaya devam etmektedir.   

Cumhurbaşkanının parti mensubiyeti, çok partili hayatın başladığı 1940’ların ikinci yarısında 

da Türkiye siyasetini meşgul etmiş bir tartışmadır. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 

aynı zamanda iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı olması, muhalefetin 

eleştirisine yol açmıştır. 1946 başında kurulan Demokrat Parti, bu durumu sorgulamış, iktidar 

muhalefet mücadelesi bakımından yaratacağı sorunları sürekli gündemde tutmuş, 

Cumhurbaşkanı ile parti başkanlığının ayrıştırılması yönünde bir politika izlemiştir. 

Çalışmada, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi – Demokrat Parti mücadelesi esnasında 

yürürlükte bulunan 1924 Anayasası’nın Cumhurbaşkanı için belirlediği çerçeve ile Demokrat 

Parti’nin meseleye dair argümanları üzerinde durulmuş, ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

argümanları, karşı hamleleri ortaya konmak suretiyle bir değerlendirme zeminine varılmıştır. 

Devamında, çok partili hayatın henüz başında, 1940’lı yılların ikinci yarısında, partili 

cumhurbaşkanına dair gündeme getirilen argümanlarla, 2010’lu yılların ikinci yarısında aynı 

meseleye dair gündeme getirilen argümanlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar, aktörler ve 

siyasal gelenek bağlamında analiz edilmiştir. Parti yayınları, dönemin gazeteleri ve genel 

literatür çalışmayı şekillendiren kaynaklar olmuştur. 
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Netice itibariyle, meseleye ilişkin tutumdaki öncelikli belirleyenin, siyasal gelenekten ziyade, 

iktidar – muhalefet konumlanışı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, günümüzdeki iki büyük 

parti, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi ile ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin bugünkü tutumlarıyla, bağ kurdukları siyasal geleneklerin 1940’lı yıllardaki 

tutumu arasında farklılık tespit edilmektedir. Bu durum, Türk siyasetindeki pragmatizm 

unsuruna dair de bir değerlendirme zeminini mümkün kılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Siyaseti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Parlamenter 

Sistem, Ak Parti, CHP, DP. 

 

TWO PERIODS ONE ISSUE: THE SIMILARITIES and DIFFERENCES of PARTY-

PRESIDENTIAL SYSTEM in TURKEY POLITICS in SECOND HALF of the 1940s 

and 2010s  

 

Abstract 

The symbolic position of the President in 1961 Constitution in Turkey was changed by the 

1982 Constitution, by way of equipping the President with broad powers to an extent that 

goes beyond the normal parliamentary system. However, the concept of supra-party president 

remained in both constitutions and was considered an important feature of the president figure 

in Turkish political life. 

The referendum held on April 16, 2017 initiated a new era in the Turkish political system by 

providing a constitutional basis for the party-presidency. The presidential government system 

introduced by the referendum was put into practice with the election on 25 June 2018. The 

issue of the party-presidency was found to be one of the main arguments between the two 

blocs of politics during this process. Today, the issue continues to be questioned in terms of 

the advantages and disadvantages observed in practice. 

President's party membership, was a highly debated issue of the politics of Turkey during the 

second half of the 1940s when the multi-party political life began. The fact that President 

İsmet İnönü was also the chairman of the ruling Republican People's Party led to the criticism 

of the opposition. The Democratic Party, which was established at the beginning of 1946, 

questioned this situation and constantly kept on the agenda the problems that it would create 

in terms of the opposition’s struggle and pursued a policy to separate the president and the 

party. 

In this study, first of all, the framework of the 1924 Constitution, which was in force during 

the Republican People's Party - Democratic Party struggle, and the arguments of the 

Democratic Party on the issue are discussed, followed by arguments and counter-moves by 
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the Republican People's Party are evaluated in order to reach a base for evaluation. Then, the 

similarities and differences between the arguments about the party-presidency together the 

arguments in the context of actors and political tradition on the same issue at the very 

beginning of the multi-party life, in the second half of the 1940s and in the second half of 

2010 are analysed. Party publications, newspapers of the period and general literature are the 

sources that shaped the study. 

Accordingly, it is seen that the power - opposition position is the primary determinant of the 

attitude towards the issue rather than the political tradition. In this context, the difference 

between the current positions of the two major parties, the ruling Justice and Development 

Party and the main opposition Republican People's Party, and the political traditions they are 

linked to in the 1940s is identified. This also provides a basis for the evaluation of the element 

of pragmatism existing in Turkish politics. 

Keywords: Turkey's Politics, Presidential System of Government, Parliamentary System, the 

AK Party, CHP, DP. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN MÜLKİ İDARE AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sema Müge ÖZDEMİRAY 1 

Hikmet Salahaddin GEZİCİ 2 

 

Özet 

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile birlikte akademik çalışmalarda söz 

konusu sistem farklı boyutları ile ele alınıp irdelenmeye başlanmıştır. Nitekim yüz yıla yakın 

geçmişe sahip parlamenter sistemden yeni hükümet sistemine geçiş, Türk kamu yönetimi 

açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Yürütmenin başına geçen, kararname çıkarma yetkisi 

verilen partili bir cumhurbaşkanın varlığı, üst düzey kamu yöneticilerinin atanma usulü ile 

göreve gelmesi gibi yeni sistemle yürürlüğe konulan yasal ve yönetsel düzenlemeler mülki 

idare sisteminde pek çok yeniliği de beraberinde getirmiştir.  

Geleceğine yönelik 1980’li yıllarda başlayan ve özellikle 2000’li yıllarda yerel yönetim 

kanunlarında yapılan değişikliklerle birlikte hem pratisyenler hem de teorisyenler nezdinde 

tartışmaların arttığı mülki idare sisteminin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisindeki 

konumunun analiz edilmesi bu tartışmaların seyrini değiştirebilir. Bu doğrultuda çalışmada, 

mülki idare sisteminde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile birlikte yaşanan 

değişim ve bu değişimin muhtemel etkilerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

çerçevesinde öncelikle mülki idarenin tarihsel geçmişi ele alınmış, daha sonra ise yeni 

hükümet sistemine geçiş sonrasında mevzuat temelinde gerçekleşen değişim analiz edilmiştir. 

Çalışmanın son bölümünde ise değişimin mülki idare sistemi ve mülki idare amirliği 

açısından fırsatlarına ve tehditlerine yönelik öngörüler ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mülki idare Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Mülki İdare 
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EVALUATION OF THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM FROM THE 

POINT OF THE VIEW OF PROVINCIAL ADMINISTRATION SYSTEM  

 

Abstract 

As a result of the transition to presidential government system in Turkey, academic studies 

have been examined this change with different dimensions. As a matter of fact, the transition 

from the parliamentary system, which has a history of nearly a hundred years, to the new 

government system has had important results for Turkish public administration. The 

legislative and administrative arrangements enacted with the new system such as existence of 

a party-presidential system who is the head of the executive power and is authorized to issue 

decrees brought many changes in the provincial administration system. 

The analysis of the position of the provincial administration system in the presidential 

government system may change the course of discussions on the future of provincial 

administration system which were initiated by the practitioners and theoreticians with the 

changes made in the local government laws in the 1980s and especially in the 2000s. The aim 

of this study is to analyze the change in the provincial administration system with the 

transition to the presidential government system and the possible effects of this change. For 

this purpose, first of all, the historical background of the provincial administration is 

discussed and then the change in provincial administration system based on the legislation 

after the transition to the new government system is analyzed. In the last part of the study, it 

was tried to put forward the opportunities and threats of change in terms of the provincial 

administration and the administrators. 

Keywords: Provincial Administration System, Presidential Government System, Provincial 

Administrators, Change. 
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CEZA HUKUKU VE ÖZEL HUKUK BOYUTUYLA UZLAŞTIRMADA EDİM 

 

Oğuz ERSÖZ 1 

 

Özet 

Suç olarak nitelendirilen eylemlerin belirlenmesi ile bu eylemler sebebiyle failin 

cezalandırılmasının devlet tekelinde olarak kabul edilmektedir. Bu kabul, ceza adalet 

sistemlerine egemen olan cezalandırıcı adalet anlayışının bir sonucudur. Bu adalet anlayışında 

suç karşılığını münhasıran devlet belirler. Adalet sürecinde tarafların etki gücü de çok 

kısıtlıdır. Mağdurun uğradığı zararların giderilememesi, mağdur ile fail arasındaki husumetin 

sürmesi, failin suç işlemeyi sürdürmesi, hapishanelerin yoğunluğu gibi birçok faktör devlet 

merkezli cezalandırıcı adalet anlayışının eksiklikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu adalet 

anlayışına alternatif bir paradigma olarak üretilen onarıcı adalet anlayışı oluşturulmuştur.  Bu 

adalet anlayışı, uyuşmazlık çözümünde tarafları baskın güç hale getirir ve devleti arka planda 

bırakır. Onarıcı adalet anlayışında bizzat taraflar uyuşmazlığı müzakereler yürüterek 

uzlaşmayla bir plan yaratmak amacıyla çözmeye çalışırlar. Onarıcı adaletin ilk kez Kanada’da 

ortaya çıkan ve günüzmüzde en yaygın uygulanan programı uzlaştırmadır.  

Türk hukukunda 2005 yılında dahil olan uzlaştırma, ceza uyuşmazlığının uzman bir kişinin 

rehberlik ettiği süreçte taraflarca çözülmesini anlatan alteratif bir uyuşmazlık çözüm 

yöntemidir. Bu yöntemde, mağdur ile fail suç karşılığını kendileri belirlemektedir. Bu karşılık 

suç sebebiyle oluşan zararların giderilmesi olabileceği gibi failin özür dilemesi, bir kursa 

devam etmesi, bir sosyal yardum kuruluşunda görev alması da olabilir. Tarafların 

belirleyeceği, failin yerine getirmeyi taahhüt ettiği bu ve benzeri suç karşılıkları edim olarak 

adlandırılır. Edimin gereği gibi ifa edilmesi ceza hukukunun yanında özel hukuk boyutuyla da 

önemli sonuçlar doğurmaktadır.  

Esas olarak bir borçlar hukuku kavramı olan edimin bu hukuk dalıyla bağlantılı olarak 

uzlaştırma kurumu anlamıyla belirlenmesi, özellikleri, cezadan farkları ile doğurabileceği 

hükümler çalışmamızda ele alınmaktadır. 
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ACT IN CONCILIATION IN TERMS OF CRIMINAL LAW AND PRIVATE LAW  

 

Abstract 

It is recognized as a state monopoly to determine acts that are considered to be crimes and to 

punish the perpetrator for these acts. This admission is a result of the understanding of 

punitive justice that dominates criminal justice systems. In this sense of justice, only the state 

determines the provision of crime. The power of influence of the parties in the justice process 

is also very limited. Many factors such as the inability to recover the damages suffered by the 

victim, the continuing animosity between the victim and the perpetrator, the perpetrator's 

continuing to commit crimes, and the intensity of the prisons appear to be deficiencies of the 

state-centered understanding of punitive justice. The restorative sense of Justice, produced as 

an alternative paradigm to this conception of Justice, has been established. This sense of 

justice makes the parties the dominant force in dispute resolution and leaves the state in the 

background. In the sense of restorative justice, the parties personally try to resolve the dispute 

in order to create a settlement plan by conducting negotiations. Reconciliation is the program 

of restorative justice that first appeared in Canada and was most widely practiced in our day.  

Conciliation, which was included in Turkish law in 2005, is an alterative dispute resolution 

method that describes the resolution of criminal dispute by the parties in the process guided 

by a specialist. In this method, the victim and the perpetrator determine the crime payoff 

themselves. This response may be the elimination of the damages caused by the crime, or it 

may be that the perpetrator apologizes, goes on a course, takes part in a social yardstick 

organization. The provisions of this and similar crime, which the parties determine, which the 

perpetrator is committed to perform, are referred to as the act. In addition to criminal law, the 

performance of the act as required results in the size of private law.  

In our study, the concept of law of Obligations, which can be determined in the sense of the 

institution of reconciliation in connection with this branch of law, its characteristics, 

differences from punishment and its provisions are discussed. 

Keywords: Conciliation, Act, Victim, Perpetrator, Law, Morals, Juctice. 
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TÜRKİYE’DE KADININ SİYASAL TEMSİL SORUNU 

 

İbrahim MAZMAN 1 

Zeliha SAĞNIÇ 2 

 

Özet 

Kadınların, siyasete katılımı ve siyasal alandaki temsil konusu devletlerin yüzleşmesi gereken 

bir gerçek olmakta ve bu olgu günümüzde çağdaşlık göstergesi olarak nitelendirilmektedir. 

Dünyada birçok ülke çağdaşlaşmak adına kadınların siyasal alana girmesini ve temsil 

sorununu ortadan kaldırmayı amaç dahi edinse pratikte kadınlar hala yetersiz temsil gücüne 

sahip olan dezavantajlı kesim konumunda bulunmaktadırlar. Geleneksel değerler ile modern 

pratikler arasında sıkışıp kalan kadınlar, bu tavrı kadın hareketleri ile gündeme getirmekte ve 

hem ulusal düzeyde hem de uluslar arası düzeyde konuşulmasını sağlamaktadırlar. Erkek 

egemen zihni yapının içerisinde kadınlar siyasal hak elde etme amacıyla taleplerini dile 

getirirken hala bu konuda yeterli düzeye ulaşılamadığı aşikârdır.  

Türkiye toplumunda da var olan gerçek toplumsal cinsiyet olguları, iktidarın cinsiyete göre 

dağılımı kadınların siyasete eksik katılımını ve yeterince temsil edilmemesine neden 

olmaktadır. Teoride siyasal alana katılımda kısıtlama olmaması uygulama alanında ise birçok 

yetişkinin siyasal alana dâhil olamaması gözden kaçırılamayacak kadar önemli demokrasi 

sorunudur. Siyasal alana katılamayan yetişkinlerin büyük çoğunluğunu da kadınlar 

oluşturmaktadırlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında kadınlara verilen haklara bakıldığı zaman 

birçok gelişmiş devletin ilerisinde olmasına rağmen günümüzde devletleri karşılaştırmalı bir 

analize tabi tutunca, Türkiye toplumunun siyasi alanda geride kaldığı aşikârdır. Demokrasi, 

halkın taleplerine cevap verme ve yerine getirmek iken Türkiye’de mevcut duruma 

bakıldığında kadın talepleri nitelikli temsil gücüne sahip olmadığı için eksik kalmaktadır. 

Kadınların bugün mevcut talepleri ancak yeterli temsil düzeyine ulaştıktan sonra çözüme 

ermeye başlayacaktır. 

Bu çalışmanın amacı da Türkiye’de kadınların siyasi alana girme oranlarında bir artış söz 

konusu olsa da etkin bir temsil gücünün bulunmaması ve kadının siyasi alanda dar bir çerçeve 

içerisinde konumlandırılışını ortaya koymaktır. Bu konuda Türkiye’de yapılan çalışmaların 

artması ne yazık ki sonucun değişmesine neden olamamakta ve bu çalışma ile acı gerçek bir 

kez daha ortaya konması planlanmaktadır. 
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Anahtar Kelimeler: Siyaset, Kadın Hakları, Kadın Temsili, Toplumsal Cinsiyet. 

 

WOMEN'S POLİTİCAL REPRESENTATİON ISSUE İN TURKEY  

 

Abstract 

The participation of women in politics and the representation in the political sphere is a fact 

that states should confront and this phenomenon is considered as an indicator of modernity 

today. Even if many countries in the world aim to modernize women to enter the political 

sphere and eliminate the problem of representation, in practice women are still disadvantaged 

with inadequate representation. Trapped between traditional values and modern practices, 

women bring this attitude to the agenda with women's movements and enable them to be 

spoken both at national and international level. It is evident that while women are expressing 

their demands in order to obtain political rights within the male-dominated mind structure, 

there is still no sufficient level in this regard. 

There is a real gender cases in Turkey's society, according to the gender distribution of power 

and women's participation in politics is caused by incomplete enough to be represented. In 

theory, there is no restriction on participation in the political field and in practice, the fact that 

many adults are not involved in the political field is an important democracy problem that 

cannot be overlooked. The majority of adults who cannot participate in the political sphere are 

women. Although the early years of the Republic, when viewed from the rights granted to the 

state ahead of many developed states by women today hold subject to a comparative analysis, 

it is clear that Turkey left behind in the political sphere of society. Democracy, while 

responding to the people's demands and fulfill women's demands Referring to the current 

situation in Turkey remains missing for a qualified representative does not have the power. 

The current demands of women will only begin to be resolved after they have reached a 

sufficient level of representation. 

The aim of this study in Turkey, said an increase in the proportion of women entering the 

political arena, though the lack of effective representation and power in a narrow bezel to 

reveal the positioning of women in the political sphere. The increase in work done in this 

regard unfortunately unable to Turkey caused a change in the results and it is planned to set 

forth once more the bitter reality with this study. 

Keywords: Politics, Women's Rights, Women's Representation, Gender. 
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TÜRKİYE’DE ADALETİN TOPLUMSAL KABUL DURUMU VE AYDIN SORUNU 

 

Gökhan TUNCEL 1 

 

Özet 

Adalet, toplumsal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlayan önemli unsurlardan biridir. Adalet 

kavramının içinin doldurulması ve toplumsal düzeyde adalet düşüncesinin kabul görmesi 

değer yargısıyla yakından ilişkilidir.  Değer yargısının dayandığı kaynaklar ile değer yargısına 

işlerlik kazandıran araçların toplumsal kabulünde, topluma öncülük eden kişilerin önemli bir 

yeri bulunmaktadır. Türkiye’de adalet düşüncesinin doğal haklar veya evrensel ilkeler 

kapsamında şekillenmesi ve toplumsal kabulünün sağlanması hususunda çözülmesi gereken 

sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların çözümünü siyaset ve piyasa aktörlerine bırakılması 

gibi yanılgıya düşülmesi, ülkede adaletsizliklerin farklı alanlarda (fonksiyonel ve mekânsal) 

ve zamanlarda değişik boyutlarda yaşanmasının başlıca nedenlerinden biri olmuştur. Ülkede 

uzun yıllardır, adalet isteğinin (özellikle adaletsizliğe uğrayan veya böyle bir algıya sahip olan 

toplumsal kesimler tarafından) söylem düzeyinde sıklıkla dile getirilmesine karşın, iktidar güç 

ve imkanını kullanılmaya başlanması sonrasında, eylem düzeyinde, daha önceki savunuların 

göz ardı edilmesi söz konusu olmuştur. Adaletin toplumsal kabul düzeyinin düşük kalması 

sorunu ise, ülkedeki aydınların durumu ile yakından ilişkilidir. Bu çalışmada aydınların 

durumu ile adaletin toplumsal kabul görmeme sorunu arasındaki ilişki farklı boyutlarıyla 

irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Toplum, Adalet, Aydın, Entelektüel, Toplumsallaşma. 

 

SOCIAL ACCEPTANCE CONDITION OF JUSTICE AND PROBLEMS OF 

ACADEMICIAN IN TURKEY 

  

Abstract 

Justice is one of the important elements that ensure the sustainability of social life. Filling the 

concept of justice and accepting the idea of justice at the social level is closely related to value 

judgment. The people who lead the society have an important place in the social acceptance 

of the sources on which the value judgment is based and the tools that make the value 

judgment work. Shaping the scope of universal principles of natural law or justice and 
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ensuring social acceptance of thought in Turkey there are problems to be solved in the matter. 

The misconception of leaving these solutions to political and market actors has been one of 

the main reasons for injustices in the country to be experienced in different areas (functional 

and spatial) and in different dimensions at different times. Although the desire for justice has 

been frequently expressed at the level of discourse for many years in the country (especially 

by the social groups who have suffered from injustice or have such a perception), it has been 

ignored the previous defenses at the level of action after the use of power and means of 

power. The problem of low level of social acceptance of justice is closely related to the 

situation of intellectuals in the country. In this study, the relationship between the situation of 

intellectuals and the problem of non-social acceptance of justice will be examined with 

different dimensions. 

Keywords: Society, Justice, Intellectual, Academician, Socialization. 
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ETNO DİNSEL ANADOLU ALEVİ GURUPLARININ OLUŞUM SÜRECİNDE 

ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER (1200-1524)1 

 

Ramazan LEVENT 2 

 

Özet 

Alevilik, milliyetçiliğin yükselişi sürecinde etnik bağlamda değerlendirilen konulardan biri 

olmuştur. Osmanlının sonlarından itibaren Aleviliğin ‘resmi ve milli’ bir söylemle 

değerlendirilmesi, çok etnikli Anadolu’da yeni çatışmacı yaklaşımların doğmasına neden 

olmuştur. Konunun bir çatışma alanı olmaktan çıkarılması için ‘resmi’ tezler yerine bilimsel 

çalışmalara odaklanılmalıdır. Alevilerin sorunlarının çözümünde kültürel alt yapı dikkate 

alınmalıdır. Ayrıca Alevilerin kendi içlerinde benzeştikleri ve farklılaştıkları kültürel kodları 

doğru tespit etmek gerekir.   

Anadolu Aleviliği etno-dinsel bağlamda üç büyük guruptan meydana gelmektedir: Türk 

Aleviliği, Kürt Aleviliği ve Nusayrilik (Arap Aleviliği). Her üç etno Aleviliğin kendine has 

oluşum şartları olmakla birlikte ortak etkenler de bulunmaktadır. İrani/Batıni etki her üç 

Alevilikte ortaktır. Bu çalışmada Anadolu Aleviliğinin teşekkülünde etkili olan bazı temel 

bileşenler ele alınmaktadır. Batınilik, heterodoks tasavvuf, Hurufilik, Safevi etki Anadolu 

Türk Aleviliğinin teşekkülünde yer alan ana bileşenlerden bazılarıdır.  

Kürt Aleviliğinin teşekkülünde etkili olan ana bileşenler olarak Batınilik, heterodoks tasavvuf, 

Hurufilik ve Safevi etki Türk Aleviliği ile ortaktır. Türk Aleviliğinin tasavvufi ifadesi olan 

Bektaşilik Osmanlı yönetimi ile iyi ilişkiler kurmuştur. Kürt Aleviliği ise Osmanlı sınırları 

içerisinde Kürt kimliğinin bir parçası olarak yer almıştır. Bu durum hem Kürt Aleviliğinin 

özgünlüğünü etkilemiş hem de Kürt Aleviliğinin inançsal olarak Safevi etkiye daha çok 

maruz kalmasına neden olmuştur.  

Anadolu’da üçüncü bir etno Alevi gurup olan Nusayriler Anadolu’da diğer etno Alevi 

kesimlerden ve diğer sosyal guruplardan daha izole bir toplumsal yapıya sahip olmuşlardır. 

Nusayrilikte Batıniliğin güçlü bir etken olarak yer aldığı söylenebilir. 

Anadolu Aleviliğinin teşekkül sürecinde bu coğrafyada hakim siyasal aktör olarak öne çıkan 

Selçuklu-Osmanlı yönetimleri ile ilişkilerde Alevilerin daha çok muhalefete konumlandıkları 
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görülmektedir. Anadolu Aleviliğinin ilk siyasal eylemi olan Babai isyanı bu muhalefetin ilk 

örneği olarak kabul edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Aleviliği, Bektaşilik, Vefailik, Babai İsyanı, Hurufilik. 

 

EFFECTIVE FACTORS IN THE FORMATION PROCESS OF ETHNO RELIGIOUS 

ANATOLIAN ALEVISM (1200-1524) 

  

Abstract 

Alevism has been one of the issues considered in the ethnic context in the process of the rise 

of nationalism. The evaluation of Alevism with official and national discourse since the end 

of the Ottomans led to the emergence of new conflicting approaches in multi-ethnic Anatolia. 

In order to remove the issue from an area of conflict, scientific studies should be focused 

instead of ‘official’ theses. Cultural infrastructure should be taken into consideration in the 

solution of Alevis' problems. Furthermore, it is necessary to correctly identify the cultural 

codes in which Alevis resemble and differentiate within themselves. 

The Anatolian Alevism is made up of three major groups in the ethno-religious context: 

Turkish Alevism, Kurdish Alevism and Nusayrism (Arab Alevism). Although all three ethno 

Alevism have their own conditions of formation, there are common factors. The Iranian / 

ezoterizm influence is common to all three Alevism. In this study, some basic components 

that are effective in the formation of Anatolian Alevism are discussed.Ezoterizm, heterodox 

mysticism, Hurufism and Safavid influence are some of the main components of the 

formation of the Anatolian Turkish Alevism.  

Heterodox mysticism, Hurufism and Safavid influence are common to Turkish Alevism as the 

main components of the formation of Kurdish Alevism. Bektashism, the sufi expression of the 

Turkish Alevism, established good relations with the Ottoman administration. On the other 

hand, Kurdish Alevism has been a part of the Kurdish identity within the Ottoman borders. 

This situation both affected the unique of the Kurdish Alevism and also caused the Kurdish 

Alevism to be more exposed to the Safavid influence. 

Nusayris, a third ethno Alevi group in Anatolia, has a more isolated social structure in 

Anatolia than other ethno Alevi groups and other social groups. It can be said that Batinism is 

a powerful factor in the Nusayrism.  

It is seen that Alevis are more likely to be in opposition in the relations with the Seljuk-

Ottoman administrations that emerged as the dominant political actor in this geography during 
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the formation process of Anatolian Alevism. The Babai rebellion, the first political action of 

the Alevism in Anatolia, is considered the first example of this opposition. 

Keywords: Turkish Alevism, Bektashism, Vefaism, Babai Rebellion, Hurufism. 
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GÖÇ VE DİN İLİŞKİSİNİ DİYANET ÜZERİNDEN OKUMAK: SURİYE GÖÇÜNÜN 

CUMA HUTBESİNE YANSIMASI 

 

Gökhan TUNCEL 1 

 

Özet 

2011 yılında başlayan ve kısa süre içerisinde kitlesel göçe neden olan Suriye iç savaşı, 

Ortadoğu’daki birçok ülke gibi Türkiye’yi de pek çok yönden etkilemiştir. Özellikle savaştan 

kaçan kalabalıkların yoğun olarak sığındıkları ülkelerin başında yer alan Türkiye, dört 

milyona yaklaşan Suriyeli göçmene ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Gerek göç sürecinde ve 

gerekse sonraki dönemlerde Türkiye toplumunu yeni ve bir o kadar da karmaşık ve riskli bu 

yeni duruma hazırlama hususunda siyasal iktidar elindeki imkânları olabildiğince etkin 

kullanma gayreti içerisinde olmuştur. Topluma iletilmesi gerektiğini düşündüğü mesajlar için 

siyasal iktidar, birçok kanalı kullanmaktadır. Diyanet de kurulduğundan itibaren toplumun 

büyük bir kesimine ulaşmanın etkili kanallarından biri olmuştur. 2011 sonrası dönemde ülkeyi 

etkileyen göç sürecine yönelik toplumsal kabulün güçlenmesi ve bu süreçten kaynaklanan 

veya kaynaklanabilecek sorunların çözülmesi ya da etkisinin azaltılması konularında Diyanet 

önemli bir misyon üstlenmiştir. Diyanet üstlendiği bu misyonu yerine getirirken, camileri, 

camilerdeki din görevlilerini ve özellikle de Cuma hutbelerini etkili bir şekilde kullanmaya 

çalışmıştır. Bu çalışmada din ile göç ilişkisi diyanetin Cuma hutbeleri üzerinden irdelenmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Din, Göç, Diyanet, Toplumsal Yapı, Toplumsal Ayrışma ve Bütünleşme. 

 

READING THE RELATION OF MIGRATION AND RELIGION THROUGH 

RELIGIOUS AFFAIRS: THE REFLECTION OF SYRIAN MIGRATION TO FRIDAY 

HUT 

  

Abstract 

Started in 2011 and causing mass migration in a short period of civil war in Syria, Turkey, 

like many countries in the Middle East has also affected many ways. Especially in the fleeing 

crowd from the beginning of the war in their country of refuge dense Turkey, it began to host 

Syrian refugees approaching four million. Both the migration process and Turkey as well as 

                                                           
1 Doç. Dr., İnönü Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü, e-mail: gokhan.tuncel@inonu.edu.tr 



 

243 

 

the society in future periods and that much more complex and new opportunities for political 

power in the hands of risk considerations in making effective use of this new situation has 

been possible effort. Political messages use many channels for messages that they think 

should be conveyed to society. Since its foundation, the Diyanet has been one of the effective 

channels of reaching a large part of the society. In the post-2011 period, the Diyanet 

undertook an important mission to strengthen the social acceptance of the migration process 

affecting the country and to solve or mitigate the problems that may arise or may arise from 

this process. In accomplishing this mission, the Diyanet tried to use mosques, religious 

officials in mosques and especially Friday sermons effectively. In this study, the relationship 

between religion and migration will be examined through the Friday sermons of the Diyanet. 

Keywords: Religion, Migration, Religious, Social Structure, Social Segregation and 

Integration. 
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TÜRKİYE’DE POSTDEMOKRATİK EĞİLİMLER VE DAHA FAZLASI 

 

Naciye YILDIZ 1 

 

Özet 

Dünyanın farklı ülkelerinde demokrasiler değişmektedir. Özellikle demokrasilerin gerilemesi 

dikkat çekmektedir. Yurttaşlık haklarında kayıplar yaşanmaktadır. Küresel ekonomik kriz 

içinde sosyal haklar gerilemektedir. Sivil haklar sadece yasalarda yer almaktadır. Buna karşın 

ulusüstü ve ulusal şirketler siyasal alanı belirlemektedir. Siyasal süreçlere yurttaşların katılımı 

ve müdahalesi zayıflamaktadır. Kutuplaşmalar artmaktadır. Bu bağlamda demokrasiler sadece 

biçimsel olarak yaşamaktadır. Bu değişimler demokrasilerin geleceğini tartışma konusu haline 

getirmektedir. Ancak bu değişimlere karşı duran toplumsal hareketler de güçlenmektedir. 

Türkiye de bu değişimlerin dışında değildir. Ülkede yaşanmakta olan ekonomik kriz sosyal 

yurttaşlık haklarını geriletmektedir. Sosyal yardımlara bağımlılık artmaktadır. Siyasal 

süreçlere katılımın kalitesi düşmektedir. Siyasi katılımda demokrasi öncesi feodal toplumsal 

bağlar kullanılmaktadır. Bundan daha ileri olarak temel haklarda sorun yaşanmaktadır. Bütün 

bu değişimler demokrasi tartışmalarına yol açmaktadır. Diğer taraftan yükselen bir toplumsal 

muhalefet gözlenmektedir.  

Bu çalışma demokrasideki değişimleri tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışma bu değişimleri 

“postdemokrasi” ve “siyasallaşma” kavramları çerçevesinde tartışacaktır. Tartışmada 

yurttaşlık haklarından somut örnekler kullanılacaktır. Bu hakların savunulmasına yönelik 

sosyal hareketlere yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Postdemokrasi, Siyasallaşma. 

 

POSTDEMOKRATIC TENDENCIES IN TURKEY AND MORE THAN THAT 

  

Abstract 

Democracies are changing in different countries of the world. Especially the decline of 

democracies is noteworthy. There are losses in citizenship rights. Social rights are declining in 

the global economic crisis. Civil rights are only included in the law. In contrast, supranational 

and national companies dominate the political sphere. Citizens' participation and intervention 
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in political processes is weakening. The polarizations are increasing. In this context, 

democracies live only formally. These changes make the future of democracies the subject of 

discussion. However, social movements opposing these changes are also strengthening.  

Turkey is not outside the scope of these changes. The economic crisis in the country is 

deteriorating the social constitutional rights. Dependence on social benefits increases. The 

quality of participation in political processes decreases. Pre-democracy feudal social ties are 

used in political participation. Further, there is a problem with fundamental rights. All these 

changes lead to discussions of democracy. On the other hand, there is an increasing social 

opposition. 

This study aims to discuss the changes in democracy. The study will discuss these changes 

within the framework of postdemocracy and politicization. Concrete examples of civil rights 

will be used in the discussion. The study will include social movements to defend these rights. 

Keywords: Democracy, Postdemocracy, Politicization. 
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PARTİLERİN TELEVİZYON VE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SEÇMENİ 

ETKİLEME STRATEJİLERİ 

 

İbrahim MAZMAN 1 

Nejla ÜNAL 2 

 

Özet 

Çağımız, internet çağı olarak adlandırılmakta ve günümüz toplumları da gün geçtikçe 

teknolojik hayatın içerisinde yer almakta, buna paralel olarak siyasi hayatta, sosyal medya ile 

televizyonun ana konuları olmaya başlamaktadır. Bundan dolayıdır ki kitle iletişim araçlarının 

gelişmesi siyasetinde belirlenmesine de neden olmuştur Partiler, kamuoyunu kendi çevresinde 

toplayabilmek için belli stratejiler belirlemekte ve bu stratejiler doğrultusunda kitleyi 

etkilemeyi amaçlamaktadırlar. Bu amacı gerçekleştirirken başyardımcıları klasik televizyon 

ve sosyal medya (internet, instagram, twitter) yer almıştır. Bu iki önemli kitle iletişim araçları 

sayesinde lider ve partisinin üyeleri kendi propagandalarını etkili bir biçimde ve örtük 

mesajlar dâhilinde gerçekleştirerek toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflemiştir. Bu 

nedenle siyasetçiler artık interneti aktif olarak kullanmakta ve günümüzde hemen hemen her 

siyasetçinin şahsi web sayfası bulunmaktadır. Bu doğrultuda siyasetçinin halka ulaşması daha 

kolay ve etkili hale gelmekle birlikte sosyal medya kullanımının sürekliliği sayesinde yapılan 

propagandaların da hızla yayılmasını sağlayan önemli aracılar olmaktadır. Böylelikle seçmeni 

çekebildiği gibi kararsız seçmenin de fikrini etkileyebilmektedir.  

Partilerin, seçmeni etkileme noktasında ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre de kullanılan kitle 

iletişim araçlarında farklılık görülmektedir. Bu çalışma Türkiye’nin gelişmişlik düzeyi ve 

toplumsal yapısına uygun olarak kitle iletişim araçlarından klasik televizyon ve sosyal medya 

aracılığıyla siyasi partilerin seçmeni etkileme yollarına değinilmiştir. Kendini göstergeler 

üzerinden pazarlamaya çalışan parti üyeleri kendilerine birçok strateji belirlemektedir. 

Böylece halkın her kesimine hitap ederek seçmenin gönlüne girmeyi amaç edinmektedir. 

Bunları gerçekleştirirken de usta bir oyuncu olunması gerektiğini unutmamak gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Propaganda, Partiler, Seçim, Klasik Televizyon, Sosyal Medya, İmaj. 

 

 

                                                           
1 Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalı,  Kırıkkale, Türkiye ibrahimmazman5@yahoo.com 
2 Y. L. Öğrencisi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı, nejlaunal95@gmail.com 



 

248 

 

STRATEGIES OF PARTIAL IMPACTS ON TELEVISION AND SOCIAL MEDIA  

 

Abstract 

Our century is called as the age of internet and today's societies are taking part in 

technological life and parallel to this, in political life, social media and television are 

becoming the main subjects. This is why the development of mass media has also led to the 

determination of politics. The parties determine specific strategies in order to gather the 

public around them selves and aim to influence the masses line with these strategies. In 

accomplishing this goal the main assistants were involved in classic television and social 

media (internet, instagram, twitter). Through these two important mass media, the leader and 

the members of his party aimed to reach out to all segments of society by making their 

propaganda in an effective and implicit manner. For this reason, politicians are actively using 

the Internet and today almost every politician has a personal web page. In this direction, it 

becomes easier and more effective for the politician to reach the public, and there are 

important mediators that ensure the rapid dissemination of the propaganda made thanks to the 

continuity of the use of social media. Thus, as well as attracting voters it can affect the idea of 

undecided voters. 

There is a difference in the mass media used by the parties according to the development level 

of the countries in terms of influencing the voters. This study touched on Turkey's level of 

development and social structure in accordance with the political parties to influence voters 

through television and social media classic way from the mass media. Party members who try 

to market themselves through indicators set many strategies for themselves. Thus, it aims to 

enter the hearts of the voters by addressing all segments of the public. It is important to 

remember that you also need to be a qualified player. 

Keywords: Propaganda, Parties, Election, Classic Television, Social Media, Image. 
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YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER ÜZERİNDE MEDYANIN ROLÜ 

 

Aziz AKİN 1 

 

Özet 

Toplumsal hareketler devlet kurumunun oluştuğu ilk yıllardan günümüze kadar gelinen 

süreçte insanların ellerinde bulundurdukları hakları korumak, düşünceleri (siyasi, kültürel ve 

sosyo-ekonomik) ve amaçladıkları hedefleri gerçekleştirebilmek veya mevcut sistemde 

memnun oldukları düzenin değişimine engel olmak amacıyla kişilerin organize olarak 

oluşturdukları topluluklar aracılığıyla yaptıkları kolektif eylemler olarak 

nitelendirilebilmektedir. Bu hareketler, toplulukların (toplumların) birleşerek oluşturdukları 

devlet kurumu ile eş zamanlı olarak gelişen bir kavram olarakliteratürdeyerini almaktadır. 

Toplumsal hareketlerin her dönemde kendine hasaraçları ve mücadele yöntemleri vardır. İlk 

dönemlerde ideolojik, katı, sınıflı ve bir lider etrafındagerçekleşen toplumsal hareketler; 

isyan, çatışma ve direnişler aracılığıyla iktidarı devirmeyi hedeflemektedir. 

İlk dönemde hâkim olan katı ve ideolojik örgütlenme modellerinde, 20. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren gelişen teknoloji araçları ve artan küreselleşme sürecinin bir sonucu olarak 

çevre, emek, kimlik ve sömürge karşıtlığı gibi sorunlara tepki amacıyla ilk dönemin aksine 

uluslararası düzeye dönüşmüş olan hareketler görülmektedir. Bu dönemden itibaren toplumsal 

hareketler yerlerini daha esnek, merkezi olmayan ve heterojen yapılara bırakmaktadır. Artan 

küreselleşme sürecinin zaman ve mekân üzerindeki baskısıyla beraber devletler, toplumlar, 

gruplar ve bireyler arasında etkileşimartarak toplumsal hareketlerde dönüşüm sağlanmaktadır. 

Bu süreçte aktif olarak kullanılan medya araçlarının iktidar ve sermaye ile etkileşimi 

toplumsal hareketlerin alanını kısıtlamaktadır. Bu durumda topluluklar, toplumsal hareketlere 

yeni bir çehre kazandıracak olan alternatif medya araçlarına yönlendirmektedir. Küreselleşme, 

teknolojik gelişmeler, değişen toplumsal kaygı ve sorunlar iktidar meyilli olan toplumsal 

hareketleri; çevreci, feminist, barışçı vb. uluslararası arenaya doğru geniş bir yelpazede 

faaliyet gösteren dinamik örgütlenme ve hareketlenmeleredönüştürmektedir. 

Bu çalışmada, politik, ekonomik ve dini sorunlara karşı sınıflı eski toplumsal hareketlerin 

sınıfsız, kültürel, sosyal ve küresel bazlıyeni toplumsal hareketlere dönüşüm süreci ele 

alınmaktadır. Çalışmanın devamında toplumsal hareketlerin dönüşüm sürecinin ve yeni 

toplumsal hareketlerinsiyasi, toplumsal ve kültürel değişimlerinin üzerinde bazı toplumsal 

hareketlerin medya kullanma verileri ve medya aracılığıyla nasıl bir süreç izlediği ele alınarak 

medyanın yeni toplumsal hareketler üzerindeki etkinliği belirtilmeye çalışılmaktadır. 
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Anahtar Kelimeler: Toplumsal Hareketler, Medya, Yeni Toplumsal Hareketler. 

 

THE ROLE OF THE MEDIA ON NEW SOCIAL MOVEMENTS  

 

Abstract 

Social movements can be described as the collective actions of people through organized 

communities, from the first years of the establishment of the state institution to the present 

day; to protect the rights they hold, to realize their (political, cultural or socio-economic) 

thoughts and aims or to prevent the change in the current system they are pleased. In the 

literature,these movements take place as a concept that develops simultaneously with the state 

institution formed by the communities.  Social movements always have their own tools and 

coping strategies. Whereas in the first era the social movements were ideological, robust, 

biased and centered around a leader now they aim to overthrow  the control through rebellion, 

conflict and resistance. 

The rigid and ideological organization models that prevailed in the first period show the 

technological tools developed since the second half of the twentieth century and movements 

that have turned into an international level in response to problems such as environment, 

labor, identity and anti-colonialism as a result of the increasing globalization process.  Since 

then, social movements have been replaced by more flexible, decentralized and heterogeneous 

structures.  Together with the pressure of increasing globalization process the interaction 

between states, societies, groups and individuals is increasing and it transforms into social 

movements.  The interaction of media tools actively used in this process with power and 

capital, limits the scope of social movements.  So, communities tend to an alternative media 

which will bring a new aspect to social movements.  Globalization, technological 

developments, changing social concerns and problems transform social movements that are 

demanding power into environmentalist, feminist, peaceful dynamic organizations and 

movements that operate in a wide range towards the international arena. 

This study focuses on the process of transformation of the old social movements in class 

against political, economic and religious problems into classless, cultural, social and global 

social movements.  In this study it is aimed to explain the effect of media on new social 

movements by examining how social movements follow the process of transformation of 

social movements and political, social and cultural changes of new social movements through 

media usage data and media. 

Keywords: Social Movements, Media, New Social Movements. 

  



 

251 

 

KAZAKİSTAN’DA GÖRSEL İŞİTSEL MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN HUKUKSAL 

DAYANAĞINA GENEL BAKIŞ 

 

Galymzhan Tazhıbayev KUANISHBEKULY 1 

 

Özet 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 1991 yılında bağımsızlığını 

kazanan devletlerden biri olan Kazakistan’da radyo ve televizyon yayıncılığının günümüze 

kadar geçirdiği süreç göz önünde tutularak şu iki soruya cevap aranmıştır: ‘Kazakistan’da bu 

süreçte (devlet tekelinden çoğulcu sisteme geçişte) kitle iletişim araçlarının düzenlenmesi ve 

denetlenmesi bakımından nasıl bir yol izlenmiştir?’ ve ‘Dünyada radyo ve televizyon 

yayıncılığındaki gelişmeler karşısında Kazakistan’ın durumu, yani artı ve eksileri nelerdir?’.  

Kazakistan Cumhuriyeti, demokratik bir toplum yaratma hedefine doğru yayın politikalarına 

yönelmiştir. Kazakistan Cumhuriyeti 90’lı yılların başında, radyo ve televizyon yayıncılığında 

devlet tekelinden çoğulcu sisteme geçilmiştir. Çoğulcu sistemin gelişmesiyle beraber ifade 

(söz) hürriyeti anlam kazanmış ve 70 yıl boyu üzeri kapalı kalan konular gün yüzüne 

çıkartılarak konuşulmaya, tartışılmaya başlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: İfade (Söz) Hürriyeti, Kazakistan’da Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, 

Radyo ve Televizyon Yayıncılığında Denetim, Uluslararası Medya Mevzuatı. 

 

AN OVERVIEW OF THE LEGAL BASIS OF AUDIOVISUAL MEDIA FREEDOM IN 

KAZAKISTAN 

 

Abstract 

Following the collapse of the Union of Sovet Social Republics one of the states that had 

gained independence in1991 sought answers to two questions based on the of development of 

radio and television in Kazakhstan at present. What kind of system is there in Kazakhstan to 

monitor and control the media? At what stade of development of domestic radio and 

television industry at the world level ? 

Everyone knows that the policy of the mass media of the Republic of Kazakhstan contributes 

greatly to the formation development of a democretic sociaty. 
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The well known policy of the mass media of the Republic of Kazakhstan is known until a 

great contribution to the formation and development of a democretic sociaty. Since 1990 

private radio and television channels have been able to compete freely in state radio and 

television broadcasting. The freedom of speech had been legally enshrined in the debate that 

had not been heard for 70  years. 

Keywords: The Freedom of Expression (Speech), Radio and Television Broadcasting in 

Turkey and Kazakhstan, Supervision in Radio and Television Broadcasting, International 

Media Regulations. 
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SANALLAŞAN İLETİŞİM VE EMOJİLERE SIĞDIRILAN DUYGULAR 

 

Özgür ALTINDAĞ 1 

 

Özet 

İletişim aslında tüm canlılara ait bir özelliktir. İnsanlar, hayvanlar hatta son yapılan çalışmalar 

göstermiştir ki ormandaki ağaçlar bile köklerini kullanarak birbirleri ile iletişim kurmaktadır. 

Türk Dil Kurumu iletişimi “duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla 

başkalarına aktarılması” şeklinde tanımlamaktadır. İnsana dair en önemli özellik olarak 

iletişim süreçlerinde yaşanan değişim ve dönüşüm üzerinde düşünülmesi gereken en önemli 

konular arasındadır.  

İnsani iletişim en temelde sözlü ve sözsüz iletişim olarak ikiye ayrılabilir. Sözlü ve sözsüz 

iletişimin yanında yazılı ve görsel iletişim araçları da günümüzde oldukça önemli hale 

gelmiştir. Geçmişten günümüze süregelen iletişim araçları olan telefon, telgraf, televizyon ve 

radyo etkisini giderek yitirmekte, internet üzerinden yapılan yayınlar, elektronik posta, kısa 

mesaj, taşınabilir telefonlar, telefonlara yüklenebilen anlık mesajlaşma ve görüntülü görüşme 

programları günümüzde en sık kullanılan iletişim araçlarına dönüşmüştür.  

Sanal iletişim olarak adlandırılabilecek bu iletişim araçları arasında günümüzde en popüler 

programlar kuşkusuz indirilme sayıları 1 milyarı aşmış olan Whatsapp ve Instagram 

programlarıdır. Her iki program da Android ve IOS tabanlı telefonlarda kullanılabilmekte ve 

her ikisiyle hem yazılı hem görüntülü görüşme yapılabilmektedir. Aynı zamanda video, resim, 

belge ve ses kaydı da paylaşılabilmektedir.  

Sanal iletişimin bu denli yaygınlaşması günlük iletişimin duygu içermeyen kelime ve 

cümlelere sığdırılmasına neden olmaktadır. Bu durum özellikle duyguların sadece emojilerle 

aktarıldığı, kalan ifadelerin sadece yazılı kelimler ile iletildiği bir iletişim türünü ortaya 

çıkarmaktadır. Günümüzde artık pek çok ilişkinin hatta evliliğin bu tür programlar aracılığı 

başladığı ve bazen bittiği bilinen bir durumdur. Duygu içermeyen ve bireyin ifadelerini nötr 

bir şekilde yansıtan bu tür iletişim çok ciddi iletişim sorunlarına neden olabilmektedir. 

Özellikle iletişimi insanlarla yüz yüze konuşarak ifade etmeyi öğrenen 90’ların başı ile 80’li 

yıllar ve öncesinde doğan insanların bu yolla tam sağlıklı iletişim kurmaları oldukça zor 

olmaktadır.  
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Bu çalışmada insanların iletişim kurma yöntemlerinde teknoloji ile ortaya çıkan değişimler ve 

bu değişimlerin insanların yaşamlarına yansıma biçimleri ile ilgili değerlendirmelere yer 

verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, İnsan, Teknoloji, Sanal Dönüşüm. 

 

VIRTUALIZED COMMUNICATION AND FEELINGS THAT ARE FITTED INTO 

EMOJIS  

 

Abstract 

Communication is actually a feature of all living things. People, animals and even recent 

studies have shown that even trees in the forest communicate with each other using their 

roots. According to the Turkish Language Association, communication is defined as 

“transferring emotions, thoughts or information to others in every way imaginable”. Change 

and transformation in communication processes are among the most important issues that 

need to be considered. 

Human communication can be divided into two groups as verbal and non-verbal 

communication. In addition to verbal and nonverbal communication, written and visual 

communication tools have become very important today. Telephony, telegraph, television and 

radio, which are the communication tools that have been going on since the past, are gradually 

losing their effect, and broadcasts over the internet, electronic mail, short messages, portable 

phones, instant messaging and video calling programs that can be installed on the phones have 

become the most frequently used communication tools. 

Of these communication tools, which can be called virtual communication, the most popular 

programs today are undoubtedly Whatsapp and Instagram programs with more than 1 billion 

downloads. Both programs can be used on Android and IOS-based phones, and both can be 

used for both text and video calls, as well as video, picture, document and voice recording. 

This widespread use of virtual communication causes daily communication to fit into words 

and sentences that do not contain emotions. This situation in particular reveals a type of 

communication in which emotions are transmitted only through emojis, and the remaining 

expressions are transmitted only through written words. Nowadays, it is a well-known fact 

that many relationships and even marriage begin and sometimes end through such programs. 

This type of communication, which does not contain emotions and reflects the expressions of 

the individual in a neutral way, can cause serious communication problems. It is especially 

difficult for people born in the early 90s and early 80s who learned to express communication 

by talking face to face with people in this way. 
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In this study, we will talk about the changes in the ways people communicate with 

technology. In addition, assessments of the ways these changes are reflected in people's lives 

will be included. 

Keywords: Communication, People, Technology, Virtual Transformation. 
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN DEVLET ÜZERİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜ: DİJİTAL 

DEVLET (ELEKTRONİK (E)- DEVLET) 

 

İsmail MARDİNLİ 1 

 

Özet 

Bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler birçok alanda olduğu gibi kamusal hizmetlerin 

sunumunda da etkisini göstermiştir. Devletler, bilgi teknolojilerinin getirmiş olduğu yenilikler 

neticesinde dijitalleşme sürecine girmiştir. Bu süreçte kamusal hizmetlerin sunumunda bilgi 

teknolojilerini kullanmak suretiyle vatandaşlara daha hızlı, güvenilir ve etkin hizmet sunma 

olanağı veren e-devlet modeline geçiş başlamıştır. Yaşanan bu değişim neticesinde hizmet 

sunumunda bürokratik engeller kalkmış, şeffaflık, hesap verebilirlik ve verimlilik artmıştır. 

Bu çalışmada, bilgi teknolojilerinin devlet üzerindeki dönüşümü kapsamında hizmet 

sunumunda yaşanan dijital dönüşümün açıklanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ilk önce 

e-devleti ortaya çıkaran ve gelişimine etki eden faktörler ile amaçları, yararları ve 

olumsuzlukları açıklanacaktır. Daha sonra ise kamu yönetimine etkileri ve klasik devlet ile 

karşılaştırılması yapılacaktır. 

Çalışma sonucunda, e-devlet uygulamaları neticesinde hizmet sunumunda verimliliğin, 

şeffaflığın ve hesap verebilirliğin arttığı görülmüştür. Ayrıca, bürokratik engellerin kalktığı, 

bilgi ve hizmetlere daha kolay erişebilme imkânı doğduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Teknolojileri, Dijitalleşme, E-devlet. 

 

THE TRANSFORMATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE 

GOVERMENT: DIGITAL GOVERNMENT (ELECTRONIC (E) – GOVERMENT)  

 

Abstract 

The developments in the field of information technologies shows the effect the public services 

as well as in many other areas. Governments, have entered digitalization process as a result of 

innovations brought by information technologies. In this process, the transition to the e-

government model, which provides the citizens with a faster, more reliable and efficient 

service by using information technologies in the provision of public services, has started. As a 
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result of this change, bureaucratic obstacles have been lifted in service provision, 

transparency, accountability anda efficiency have increased. 

In this study, it is aimed to explain the digital transformation in the provision of services 

within the scope of the transformation of information technologies on the goverment. In this 

context, the factors that bring out the e-government and the factors affecting it is development 

will be explained. Then, the effects on public administration and comparison with the 

classical government will be made. 

As a result of the study, as a result of e-government applications, it was seen that efficiency, 

transparency and accountability increased in service delivery. In addition, it has been 

established yhat bureaucratic obstacles have been removed and the possibility of accessing 

information and services more easily. 

Keywords: Information Technologies, Digitization, E-Government. 
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5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 45. MADDESİ KAPSAMINDA BELEDİYE 

ORGANLARI İÇİN YAPILAN GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN 

DEĞERLENDİRMELER 

 

Bayram COŞKUN 1 

Çiğdem PANK YILDIRIM 2 

 

Özet 

Cumhuriyetin ilanından sonra kabul edilen 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 94. maddesinde 

“mansup reisler”e ilişkin hükümler yer almaktaydı ve bu hükümler ile “atanmış belediye 

başkanı” hususunda Bakanlar Kuruluna geniş bir takdir yetkisi tanınmaktaydı. Yerel 

yönetimlerin anayasal temelinin olmadığı bir dönemde getirilen bu düzenleme 2004 yılına 

kadar yürürlükte kalmıştır. Yerel yönetimlere ilişkin ana çerçevenin Anayasa’nın 127. 

maddesi ile belirlendiği bir dönemde kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda ise 1580 

sayılı Belediye Kanunun 94. maddesindeki yaklaşım terkedilmiş, “belediye başkanı 

görevlendirilmesi” başlığını taşıyan 46. maddede daha dar bir kapsamda belediye başkanın 

görevlendirilmesi yetkisi merkezi yönetime tanınmıştır.  Böylece 1580 sayılı Belediye 

Kanunu döneminde “atanmış belediye başkanı” konusundaki Bakanlar Kuruluna tanınan 

geniş takdir yetkisi 5393 sayılı Belediye Kanunu ile terkedilmiştir.   

1982 Anayasasının 127. maddesinde yer alan “mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, 

organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki 

denetim yargı yolu ile olur” biçimdeki hüküm ile yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının 

görevden alınmaları konusundaki temel yetki yargıya verilmiştir. Ancak Anayasa bu genel 

hükmün bir istisnasını oluşturmuş ve  “görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında 

soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, 

İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir” demek suretiyle 

belli şartlarda İçişleri Bakanına yerel yönetimlerin yönetim organlarını veya bu organların 

üyelerini geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi vermiştir. Bu yetkinin belediye 

başkanları için kullanılması halinde nasıl bir işlemin gerçekleştirileceği hususu ise 5393 sayılı 

Kanunun 45. maddesinde tanımlanmıştır.  
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5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine 2016 yılında ilave edilen hükümler ile yeni 

bir yaklaşım ortaya çıkmış, belediyelerin seçilmiş organları açısından “terör veya terör 

örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması” halinde merkezi 

yönetime, belediye başkanlığına görevlendirme yapma yetkisi verilmiştir. Bu çalışmada 45. 

maddedeki bu düzenleme, Anayasa’nın ilgili hükümleri ve Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa 

Yerel Yönetimler Özerklik Şartı açısından değerlendirilecektir. Çalışma temelde mevzuat 

incelemesi ve yorumlamasına dayalı olarak yapılacak, ancak bunun yanında yerel yönetim 

literatüründen de yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Belediye, Belediye Organları, Belediye Başkanı, Atanmış Belediye 

Başkanı. 

 

VALUATIONS ON THE ASSIGNMENT FOR MUNICIPAL ORGANIZATIONS 

UNDER ARTICLE 45 OF THE MUNICIPAL LAW NO. 5393 

 

 Abstract 

In Article 94 of the Municipal Law No. 1580, adopted after the proclamation of the Republic, 

contained the provisions on the ans headman ans and with these provisions, the Council of 

Ministers was given a wide margin of appreciation for the “appointed mayor”. This 

regulation, which was introduced at a time when there was no constitutional basis for local 

governments, remained in force until 2004. In the Municipal Law No. 5393, which was 

adopted at a time when the main framework for local administrations was determined by 

Article 127 of the Constitution, the approach in Article 94 of the Municipal Law No. 1580 

was abandoned, In Article 46, entitled “appointing the mayor”, gives the authority to appoint 

the mayor in a narrower scope to the central administration. Thus, during the Municipality 

Law No. 1580, the wide discretion granted to the Council of Ministers on the “appointed 

mayor” was abandoned by the Law on Municipalities No. 5393. 

In Article 127 of the 1982 Constitution the resolution of the objections of the elected bodies 

of the local administrations to gain the title of organism and their loss shall be through the 

judicial review, and the fundamental authority for the dismissal of elected bodies of local 

governments was given to the judiciary. However, the Constitution constitutes an exception to 

this general provision and,” The Minister of the Interior may, as a provisional measure, 

remove the local administrative bodies or members of those bodies for which an investigation 

or prosecution has been initiated for a criminal offense in relation to their duties to the final 

judgment ” under certain circumstances, authorizes the Minister of the Interior to temporarily 

suspend the governing bodies of local governments or the members of these bodies. If this 
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authority is used for the mayors, what kind of procedure will be performed is defined in 

Article 45 of Law on Municipalities No.5393. 

A new approach emerged with the provisions added to Article 45 of Municipal Law No. 5393 

in 2016, In the case of the elected bodies of the municipalities, in case of dismissal due to 

terrorism or aiding and abetting offenses , the central administration is authorized to assign 

the mayor's office. In this study, these arrangements in Article 45 will be evaluated in terms of 

Turkey is a party Autonomy of the European Local Authorities and the relevant provisions of 

the Constitution, The study will mainly be based on legislative review and interpretation, but 

will also benefit from local government literature. 

Keywords: Municipality, Municipal Organs, Mayor, Appointed Mayor. 
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KAMU YÖNETİMİNDE ÇOK AKTÖRLÜ DENETİM SORUNU: BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ ÖZELİNDE BİR ANALİZ 

 

Ferit İZCİ 1 

Vedat YILMAZ 2 

Sait EBİNÇ 3 

 

Özet 

Toplumda yaşayan bireylerin en genel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Devletin 

topluma bakan bu yüzü, genelde kamu yönetimi olarak bilinir. Gelişmiş ülke kamu 

yönetimleri modellerine bakıldığına, sistemlerinin tamamen oturduğu ve idarenin iktidar 

gücünün emrinde toplumsal hizmetleri verimli bir biçimde yaptığı görülmektedir. Ancak 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kamu kaynaklarının kamu hizmetlerinin sunumunda 

verimli ve etkin kullanılamadığı ve devletin büyük maliyetlere maruz kaldığı bilinen bir 

gerçektir. Elbette ki bu durum pek çok olumsuz faktöre dayandırılabilir. Ancak, kamu 

yönetiminden beklenen etkinlik ve verimliliğin, istenilen düzeyde olmamasının en önemli 

nedeni; genel kabul gören rasyonel bir denetim sisteminin olmayışıdır. Böyle bir sistemin 

tesis edilememesinin temelinde, siyasal, bürokratik, örgütsel ve yasal etkenler bulunmaktadır. 

Bir de bunlara şeffaflık ve hesap verebilirlik konusundaki sorunlar eklenince, yönetimdeki 

denetim sorunu içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Özellikle belediyelerde denetim sorunu çok 

ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Belediye gibi kamu kuruluşlarının halka en yakın hizmet birimi 

olması, onların önemini arttırırken, siyasi çalkantılara sahne olmaları de onların sürekli 

gündemde kalmasının nedenidir. Bu sorunların bir kısmı yapısal olup mevzuattan 

kaynaklanırken, bir kısmı da kuruluşların işlevselliğinden kaynaklanmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, mevzuat ve uygulama temelinde belediyeleri denetlemekle yetkili iç ve 

dış denetim birimlerinin ne kadar etkin, verimli, bağımsız ve tarafsız bir denetim yaptıklarını 

ortaya koymak; çok aktörlü denetimin yol açtığı sorunları belirlemek ve bunlara ilişkin çözüm 

önerileri geliştirmektir. Çalışmada, genelde kamu yönetiminin denetlenmesi, özelde ise 

büyükşehir belediye sisteminin denetimini düzenleyen mevzuat incelenmiş, uygulamada 

karşılaşılan sorunların mevzuat boyutu ve pratikteki durum karşılaştırılarak analiz edilmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Yönetimde Denetim, Denetim Sorunu,  Büyükşehir Belediyesi Denetimi. 

 

MULTI-ACTOR CONTROL PROBLEM IN PUBLIC ADMINISTRATION: AN 

ANALYSIS IN THE METROPOLITAN MUNICIPALITY 

 

 Abstract 

The most general needs of individuals living in society are met by the state. This face of the 

state facing society is commonly known as public administration. Looking at the models of 

developed public administrations, it is seen that their systems are fully established and that the 

administration performs social services efficiently under the command of the ruling power. 

However, the provision of public services in developing countries such as Turkey, public 

resources can not be used efficiently and effectively and is a known fact that the state is 

exposed to great cost. Of course, this can be attributed to many negative factors. However, the 

most important reason why the efficiency and efficiency expected from public administration 

is not at the desired level; lack of a generally accepted rational control system. The failure to 

establish such a system is based on political, bureaucratic, organizational and legal factors. 

And when these problems are added to transparency and accountability, the problem of audit 

in management becomes inevitable. Especially in municipalities, the problem of control is 

reaching serious dimensions. The fact that public institutions such as municipalities are the 

closest service units to the public, while increasing their importance, the fact that they are the 

scene of political turmoil is the reason why they remain on the agenda. Some of these 

problems are structural and stem from legislation, while others are due to the functionality of 

organizations. 

The aim of this study is to determine the effective, efficient, independent and impartial control 

of the internal and external audit units authorized to control municipalities on the basis of 

legislation and implementation; to identify the problems caused by multi-actor control and to 

develop solutions for these problems. In this study, the legislation regulating the control 

municipal system in particular was examined and the problems encountered in practice were 

analyzed by comparing the legislation perspective and the practical situation. 

Keywords: Control in Management, Control Problem, Metropolitan Municipality Control. 
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YOKSULLUKLA MÜCADELEDE BELEDİYELERİN YERİ: MALATYA 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

 

Sami KALAYCI 1 

Zeynep AYTIS 2 

 

Özet 

Tarihin her döneminde görülen yoksulluk sorunu günümüzde daha da önem arz etmiştir.  

Dünya üzerinde ülkeler idari, sosyal ve kültürel yapıları ile ekonomik durumlarına göre 

yoksullukla mücadele konusunda kendi yöntemlerini geliştirmişlerdir. Bu çerçevede birçok 

ülke, merkezi yönetimleri kadar yerel yönetimleri de bu sorunla mücadelede daha aktif bir 

duruma getirmeye çalışmışlardır. Bu ülkelerden birisi de Türkiye olmuştur. 2000’li yıllardan 

itibaren gerçekleştirilen yasal reformlar sonucunda merkezi idarenin yanında yerel 

yönetimlere, özelde ise belediyelere yoksullukla mücadelede önemli yetki ve roller 

verilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de belediyelerin yoksulluk sorunu ile mücadeledeki görev 

ve sorumlulukları Malatya Büyükşehir Belediyesi (MBB) örneği üzerinden ele alınarak bu 

sorunun ortadan kaldırılması veya azaltılması için yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Belediyeler, Yoksullukla Mücadele, Yerel Yönetimler. 

 

THE ROLE OF MUNICIPALITIES IN ALLEVIATING POVERTY: THE 

METROPOLITAN MUNICIPALITY OF MALATYA 

 

 Abstract 

Poverty has always been an issue of concern in history, however, today it’s vital. According 

to their administrative, social and cultural structures, many countries in the world have 

developed their own methods to alleviate poverty. As well as central administrations, they 

have also tried to make local administrations take more active roles in alleviating this 

problem. One of these countries is Turkey. Thanks to legal reforms made in the 2000s, as well 

as central administrations, local administrations, that is municipalities, were given important 
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authority and responsibilities to tackle with poverty. The study examines these important 

authority and responsibilities carried out by the Metropolitan Municipality of Malatya 

(MMM) and aims to evaluate the policies implemented to alleviate or reduce the problem. 

Keywords: Poverty, Municipalities, Alleviating Poverty, Local Administrations. 
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YEREL YÖNETİMLERİN SURİYELİ GEÇİCİ SIĞINMACILARLA İLGİLİ 

ÇALIŞMALARI: ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ 

 

Abdullah TAŞTEKİN 1 

 

Özet 

Çağlar boyu insanlar daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmek için göç etme gereksinimi 

duymuşlardır. Özellikle küreselleşen dünyamızda, sunduğu fırsatlardan ötürü şehirler, 

göçmenler için birer çekim merkezi haline gelmiştir. Her ne kadar göçmenlerin yaşadıkları 

ülkelere uyumu konusundaki entegrasyon politikaları hükümetler tarafından ele alınsa da, bu 

politikaların asıl uygulamaya koyulduğu ve etkilerinin hissedildiği şehirlerde yerel 

yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Son yıllarda artan göç dalgalarıyla kentsel 

alanlarda yoğunlaşan göçmenler yeni kentsel sorunları da beraberinde gelmiştir. Türkiye’nin 

tüm illerine dağılmış olan Suriyeli mültecilerin yerel yönetimlerin hizmetlerinden 

yararlanmasında uygulama birliği bulunmamaktadır. Belediyelerin bir kısmı mültecilere 

hizmet sunumuyla görevli olmadıklarını ifade ederken bir kısmı mültecilere hizmet 

sunmaktadır. Bu çalışmada Şanlıurfa büyükşehir dâhil ilçeler Suriyeli mültecilere yönelik 

hizmet sunumları değerlendirilmektedir.  Bu bildirinin amacı, Şanlıurfa’da yaşayan geçici 

Suriyeli sığınmacılara büyükşehir belediyesi tarafından sağlanan hizmetlerin ortaya 

konulmasıdı. Büyüyen sorunların üstesinden gelmenin tek yolu sağlıklı bir adaptasyon 

sürecidir. Tabii ki, adaptasyon süreci, tarafların karşılıklı anlayışını, uzun ve sabırsız, 

karmaşık sorunlara çözüm arayan zorlu bir yol haritasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Uyum, Mülteci, Göçmen, Suriye, Belediye, Şanlıurfa. 

 

WORKS OF LOCAL GOVERNMENTS RELATED WITH SYRIAN TEMPORARY 

REFUGEES: ŞANLIURFA METROPOLITAN CASE 

 

 Abstract 

For ages people have had to migrate in order to have better living conditions. Especially in 

our globalizing world, cities have become centers of attraction for immigrants due to the 

opportunities it offers. Although the integration policies regarding the integration of 

immigrants into the countries where they live are addressed by the governments, local 
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governments have important duties in the cities where these policies are implemented and the 

effects are felt. In recent years, with the increasing waves of migration, migrants who have 

been intensifying in urban areas have come up with new urban problems. Syrian refugees in 

Turkey which are distributed to all provinces there is no unity in the application use the 

services of local governments. Some of the municipalities state that they are not in charge of 

providing services to refugees, while others provide services to refugees. In this study, service 

provision for Syrian refugees in Sanliurfa metropolitan districts is evaluated. The purpose of 

this declaration was to provide the services provided by the metropolitan municipality to the 

temporary Syrian refugees living in Şanlıurfa. The only way to overcome growing problems 

is through a healthy adaptation process. Of course, the adaptation process is a challenging 

roadmap that seeks mutual understanding of the parties, long and impatient, seeking solutions 

to complex problems. 

Keywords: Integration, Refugee, Immigrant, Syria, Municipality, Sanliurfa. 

  



 

268 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ /  
POLITICS AND PUBLIC 

ADMINISTRATION 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÜRKİYE SİYASAL HAYATI / TURKISH POLITICAL LIFE 



 

269 

 

AYDINLANMA FELSEFESİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURULUŞUNA 

YANSIMALARI 

 

Hasan YILMAZ 1 

 

Özet 

Tarihsel süreçte birikerek 18. yüzyılda resmi olarak anılan Aydınlanma felsefesi, insanlık 

tarihinde yaşanmış ve yaşanmaya devam eden önemli bir akımdır. Aydınlanma çağı din, 

felsefe, bilim, sanat ve teknoloji alanlarından izler taşımaktadır. Almanya’dan Goethe, Kant, 

Fransa’dan Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau. İngiltere’den Thomas Hobbes, John 

Locke, İtalya’dan; Algarotti, Baccario gibi isimlerin öncülüğünde gelişen aydınlanma akımı 

hızla dünyaya yayılmış ve ülke siyasetlerini derinden etkileyecek fikir altyapıları 

oluşturmuştur. 

Aydınlanma felsefesi kimilerine göre modernitenin altyapısını oluşturan fikir, buluş ve 

reformlardan oluşurken, kimilerine göre ise batı dünyasının sosyal ve siyasal alanını 

tasarlamaktadır. İdeolojiler üzerinde önemli etkisi olduğu bilinen felsefik akım, özellikle 

insan aklı önderliğinde; insan hakları, özgürlük, demokrasi gibi kavramlara vurgu yapmıştır. 

Özellikle batı coğrafyasının yaşadığı bu süreç, dönemin Osmanlı İmparatorluğunu önemli 

ölçüde etkilemiştir.  

Aydınlanma fikri Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda fikirsel altyapıda belirgin olarak ele 

alınmış ve uygulamaya çalışılmıştır. Bu çalışmada aydınlanma felsefesi ve beraberindeki 

gelişmelerin Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundaki etkileri tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aydınlanma Felsefesi, Akılcılık,  Akıl Çağı. 

 

THE PHILOSOPHY OF ENLIGHTENMENT AND REFLECTIONS 

ORGANIZATIONS OF THE REPUBLIC OF TURKEY 

 

 Abstract 

The Enlightenment philosophy, which has been accumulated in the historical process and 

officially commemorated in the 18th century, is an important trend that has been and 

continues to be experienced in human history. The age of enlightenment has traces in the 
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fields of religion, philosophy, science, art and technology.Under the leadership of Goethe 

from Germany, Kant, Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau from France, Thomas 

Hobbes from England, Algarotti, Baccario from Italy, the enlightenment trend has spread 

rapidly throughout the world and has created the infrastructures that will deeply affect the 

politics of the country. 

While the Enlightenment philosophy is composed of ideas, inventions and reforms that 

constitute the infrastructure of modernity for some, it devises the social and political sphere of 

the western world. The philosophical movement known to have an important influence on 

ideologies, has emphasized such concepts especially under the leadership of the human mind; 

human rights, freedom and democracy. This process, especially in the western geography, had 

a significant impact on the Ottoman Empire. 

Enlightenment ideas being set up Republic of Turkey were considered as significant in the 

intellectual infrastructure and applications has been studied. This study has discussed the 

impact on the enlightenment philosophy and the accompanying establishment of the Republic 

of Turkey organizations. 

Keywords: The Philosophy of the Enlightenment,  Rationalizm,  Age of Reason. 
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DARBE VE DEVRİM TARTIŞMALARI KAPSAMINDA 27 MAYIS 1960 SÜRECİ 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Hasan YILMAZ 1 

 

Özet 

Türk Silahlı Kuvvetler mensubu bir grup asker 27 Mayıs 1960 tarihinde siyasal iktidara karşı 

müdahalede bulunmuştur. Cemal Gürsel’in başına geçtiği bu grup Milli Birlik Komitesi adı 

altında yürütmeyi durdurarak seçilmiş iktidarın yetkilerini sonlandırmıştır. Başbakan ve 

bakanların idamlarına kadar birçok vahim sonuçları olan bu süreç kimilerine göre darbe, 

kimilerine göre ise devrim olarak algılanmıştır. Türk siyasal hayatının önemli bir dönüm 

noktası olan bu sürecin, ilerleyen yıllarda yaşanacak darbelere de zemin hazırladığı kanaati 

oldukça yaygındır. Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde en zorlu ve en kanlı süreçlerden biri 

olduğu söylenebilir.  

Bu çalışmada 27 Mayıs süreci ve sonrasında oluşan darbe ve devrim tartışmalarından hareket 

ederek bir değerlendirme yapılmıştır. Darbelerin toplumsal hayatımızda bıraktığı izleri 

tanımlayabilmek ve bu tarz vahim olayların bir daha yaşanmaması adına bilimsel ve tarihsel 

gerçeklikler ışığında yaşanılan süreç ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 27 Mayıs, Darbe, Devrim. 

 

AN EVALUATION ON THE 27 MAY 1960 PROCESS IN COUP AND REVOLUTION 

DISCUSSIONS 

  

Abstract 

On 27 May 1960, a group of soldiers from the Turkish Armed Forces have intervened against 

political power. This group, headed by Cemal Gürsel, under the name of the National Unity 

Committee have terminated the powers of the elected government by stoping execution. This 

process, which had many grave consequences until the dispatch of the prime minister and 

ministers, was perceived as a coup by some and a revolution by others. It is widely believed 

that this process, which is an important turning point in Turkish political life, also paves the 
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way for the coups to be experienced in the coming years. Republic of Turkey in the political 

history can be said to be one of the most challenging and bloody process.  

In this study, an evaluation was made based on the discussions of coup and revolution that 

occurred during and after the May 27 process. In order to identify the traces left by the coups 

in our social life and to prevent such grave events from happening again, the process in the 

light of scientific and historical realities has been discussed. 

Keywords: May 27, Coup, Revolution. 
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CHP’NİN 1959 TARİHLİ “İLK HEDEFLER BEYANNAMESİ”NİN 1961 

ANAYASASI’NA YANSIYAN YÖNLERİ 

 

Ali ÇİFTÇİ 1 

 

Özet 

1-Çalışmanın Gerekçesi: 27 Mayıs 1960 Darbesi ile CHP arasındaki ilişki sürekli 

tartışılmaktadır. Bu ilişkiyi açıklayan hususlardan birisi 1959 yılındaki CHP Kongresi’nde 

kabul edilen İlk Hedefler Beyanname’sidir. Beyanname ile 1961 Anayasasıarasında büyük 

benzerlikler bulunmaktadır. Bu konunun araştırılması sempozyum teması ile ilişkilidir. 

2-Amaçlar: İlk Hedefler Beyannamesi ile 1961 Anayasası arasında bir benzerlik olup 

olmadığının ortaya konulması amaçlanmaktadır. 1961 Anayasası’nın getirdiği düzenlemelerle 

adı geçen Beyanname’deki isteklerin hangileri aynı veya benzerdir?  

3-Tartışma: 1961 Anayasası ile Beyanname arasındaki benzerlikler nasıl açıklanabilir? 

4-Sonuç: DP’nin iktidar olduğu yıllarda CHP yönetimi, 1924 Anayasası’nın çoğunlukçu 

anlayışını zararlı bulmuştur. Bundan dolayı da 1961 Anayasası yapılırken çoğunluk iktidarını 

sınırlandırıcı-dengeleyici düzenlemelere anayasada yer verilmesi için katkıda bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çoğunlukçu Demokrasi, Çoğulcu Demokrasi, İlk Hedefler Beyannamesi, 

1961 Anayasası, DP iktidarı. 

 

ASPECTS OF THE CHP'S 1959 DECLARATION OF THE FIRST TARGETS 

REFLECTED IN THE 1961 CONSTITUTION 

  

Abstract 

1-Reason of The Study: The relationship between the coup of 27 May 1960 and the CHP is 

constantly being discussed. One of the issues that explain the relationship was the First 

Targets Declaration adopted at the 1959 CHP Congress. There are great similarities between 

the Declaration and of the 1961 Constitution. There search of this issue is related to the theme 

of the symposium. 
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2-Purpose of The Study: It is aimed to explain of the Declaration between of the 1961 

Constitution whether there is a similarity. Which of there quirements of the 1961 Constitution 

and there quirements of the Declaration mentioned are the same or similar? 

3-Discussion: How this can be explained that similarities between the Declaration and of the 

1961 Constitution. 

4-Result: In years, when the DP was ruling party, the CHP administration found the majority 

conception of the 1924 Constitution harmful. For this reason, while the 1961 Constitution was 

being made, the majority contributed to there striction-balancing arrangements of power in the 

constitution. 

Keywords: Majority Democracy, Plüralist Democracy, First Targets Declaration, 

Constitution of 1961, DP Power. 
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1973 GENEL SEÇİMLERİNDE MİLLİ SELAMET PARTİSİ VE DÖNEMİN 

BASININDA NECMETTİN ERBAKAN 

 

Burak KAZAN 1 

 

Özet 

Necmettin Erbakan, Milli Görüş hareketinin kurucusu ve lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Başbakanı olarak Türk Siyasal hayatının kırk yılına damgasını vurmuş önemli bir siyasetçi ve 

devlet adamıdır. Erbakan’ın 1969’da bağımsız olarak başladığı siyasi hayatı,  Milli Nizam 

Partisi’yle siyasi harekete dönüşmüş,  1973 Seçimleriyle birlikte kurmuş olduğu yeni parti 

olan Milli Selamet Partisi iktidara ilk yürüyüşünü gerçekleştirmiştir. İslamcı siyasi bir lider 

olarak Erbakan, ideolojiler, ekonomi, milliyetçilik, laiklik, insan hakları ve Batılılaşma başta 

olmak üzere birçok konudaki görüş ve kanaatleri Türk siyasal hayatında önemli yer tutmuş ve 

bir ideolojiye dönüşmüştür. Aynı zamanda akademi mensubu olan Prof. Dr. Necmettin 

Erbakan’ın 1973 Seçim propagandası ise bu ideolojinin fikir temellerini oluşturmuştur. 

Propaganda sürecinde yapmış olduğu miting konuşmaları ve seçim söylemleri Milli Görüş 

Hareketi’nin İktidar olmasının yolunu açmış Erbakan’ı ise Türk Siyasal hayatında tanınan bir 

siyasetçi olmasını sağlamıştır. Çalışmamızda, çok yönlü ve renkli bir siyasetçi olarak 

Necmettin Erbakan’ın muhtelif yönlerden ele alınarak Türk siyasetindeki yeri ve 1973 Genel 

seçimlerindeki söylemi dönemin gazeteleri incelenerek tespit edilmeye çalışılmıştır. 
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TÜRKİYE’DE SİYASAL PARTİLERİN YÖNETİM KADEMELERİNİN 

BELİRLENMESİNDE DEMOKRATİK İLKELERİN GEÇERLİLİĞİ: PARTİ 

TÜZÜKLERİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME 

 

Yılmaz DEMİRHAN 1 

 

Özet 

Günümüzde çağdaş demokratik ülkelerde ülkenin yönetimi halkın tercihleri ile 

belirlenmektedir. Ülkelerin nüfus yoğunluğuna dayalı olarak, seçim sonuçlarının hemen 

belirlenmesinin maddî ve zaman maliyeti bakımından, herkesin görüşüne her zaman 

başvurmanın mümkün olmadığı gerekçesiyle, Temsilî Demokrasi yöntemi geliştirilmiştir. 

Halk, yönetime, bazı kişileri seçerek katılmaktadır. Günümüzde, bu katılımda en önemli unsur 

siyasal partilerdir. Belirli sayıdaki insanın bir araya gelip amaçlarını, yönetim ve örgütlenme 

biçimlerini belirleyerek oluşturdukları siyasal partiler, temsil ettikleri kitlenin siyasal 

düşünceleri ve talepleri doğrultusunda, siyasal iktidarı ele geçirme yarışı içine girerler. Siyasal 

partiler, bu yarışta rakiplerine üstünlüğü, en fazla demokrasiye ilişkin söylemleriyle 

sağlamaya çalışırlar. Başka bir ifadeyle, ülkede demokrasi standardını yükseltmeye yönelik 

her vaatleri ve eylemleri, partileri seçmen nazarında iktidar pozisyonuna biraz daha taşıma 

ihtimali gösterir. Bu bağlamda, siyasal partilerin parti içi örgütlenmede, yönetim 

kademelerinin belirlenmesinde ve adayların tespitinde demokratik teamülleri ne ölçüde 

uyguladıkları da, topluma verdikleri mesaj kadar büyük öneme sahiptir. Seçmenler, çoğu 

zaman, siyasal partilerin ülke yönetimi için vaat ettiği demokratik hedeflerden önce, parti 

içinde bu demokratik bilincin ve teamüllerin yerleşikliğine ve işleyişine bakarlar. Bu nedenle, 

parti içi demokrasi meselesi pek çok ülkede tartışılan, üzerine akademik çalışmalar yapılan bir 

konudur. Yaklaşık yüz yıl önce, Alman Robert Michels, Siyasal Partiler adlı kitabında, bu 

meseleyi ele almış; parti içi demokrasi eksikliğini günümüzde çokça bilinen “Oligarşinin 

Demir Yasası (Türkçe de genellikle Oligarşinin Tunç Kanunu kullanılır) ” kavramıyla 

açıklamaya çalışmıştır. Siyasal partilerde demokratik bilinç o günden bu güne çok gelişmiş 

olsa da, “Oligarşinin Demir Yasası”nın, çoğu ülkede geçerli olduğundan bahsetmek hâlâ 

mümkündür.  

Türkiye’de halkın yönetimde söz sahibi olmasının tarihi, Osmanlı’nın son döneminden 

itibaren yüz yıl kadardır. Bu sürecin önemli bir bölümü, kesintilerle geçmiştir. Siyasal 

partilerin Türkiye’deki varlığı da, buna yakın bir süreye denk gelmektedir. Ancak, tıpkı 

demokratik yönetim gibi, partilerin varlığı da sürekli kesintilere uğramıştır. Bununla birlikte, 
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siyasal partilerin iç işleyişinde demokratik değerler, özellikle erken dönemlerde, yeterince yer 

almamıştır. Bu sorunların, günümüzde de belli ölçüde hâlâ sürmekte olduğunu söyleyebiliriz.  

Bu çalışmada, modern demokrasilerde iktidar aygıtının elde etmenin yegâne aracı olan siyasî 

partilerin iç işleyişlerinde demokratik teamüllere yeterince yer verip vermedikleri, 

Türkiye’deki bazı siyasi partilerin parti tüzükleri örneğinde ele alınmıştır. Bu çerçevede, 

günümüzde parlamentoda yer alan ve en fazla oy alan dört siyasal partinin tüzükleri 

incelenmiş ve bu partilerin parti içi demokratik işleyişleri hakkında değerlendirmede 

bulunulmuştur. Örnek olarak seçilen dört partinin tüzüklerine bakıldığında, bu metinler 

bağlamında, yönetim kademelerini demokratik teamüllere göre belirlemeye çalıştıkları, buna 

uygun mekanizmaları kurdukları ve bu yönü ile, bu partilerde demokratik bilincin yüksek 

olduğu görülmüştür. 

Bu çalışmada, metin incelemesini içeren betimsel yöntemden istifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Siyasi Partiler, Parti İçi Demokrasi, Türkiye. 

 

VALIDITY OF THE DEMOCRATIC PRINCIPLES ON THE DETERMINATION OF 

THE MANAGEMENT LEVELS OF POLITICAL PARTIES IN TURKEY: AN 

EVALUATION IN THE CONTEXT OF REGULATIONS OF THE PARTIES 

  

Abstract 

Today, in modern democratic countries, the governance of the country is determining by the 

preferences of the people. The method of Representative Democracy has been developed on 

the reason that it is not always possible to consult everyone's opinion due to the financial and 

temporal cost of the immediate determination of election results, because of the population 

density of countries. The people participate in the governance by selecting some people. 

Today, the most important element in this participation is political parties. The political 

parties formed by a number of people gathering together by defining their aims, forms of 

management and organization, enter into a race to obtain political power according to the the 

political ideas and demands of the group of people that they represent. In this race, the 

political parties try to provide the superiority to their rivals by their rhetoric about democracy. 

In the other words, every promise and action to raise the standard of democracy in the 

country, shows the possibility of bringing parties to the position of power in the perceptions 

of the voters. In this context, the size of the practise of the democratic conventions in the 

determination of internal organization and management levels and determination of 

candidates in the political parties has a great importance as much as the message given to the 

society. Voters oftenly interest with the establishment and functioning of this democratic 
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consciousness and conventions in the party, before the democratic goals promised by the 

political parties about the country's administration. For this reason, intra-party democracy is 

an issue that is being discussed and academic studies are made on it, in many countries. About 

a hundred years ago, German Robert Michels was handled this issue and tried to explain the 

lack of intra-party democracy by the term of the “Iron Law of Oligarchy (Bronze Law of 

Oligarchy is generally used in Turkish)”, in his book Political Parties. Even though the 

democratic consciousness in political parties has improved greatly since then, it is still 

possible to say that the “Iron Law of the Oligarchy” stil valid in most countries. 

The history of the participation of people to the governance in Turkey is about a hundred 

years, since the last period of the Ottoman Empire. An important part of this process was 

continued by interruptions. The duration of the existence of political parties in Turkey, also 

comes close to an equivalent period. However, just like democratic governance, the existence 

of parties has been often interrupted. However, democratic values were not sufficiently 

involved in the internal functioning of political parties, especially in the early periods. We can 

say that these problems still continue at a certain level today. 

In this study, it is studied that whether the political parties which are the only apparatus of 

obtaining the power in modern democracies, give adequately place democratic conventions in 

their internal functioning or not, on the cases of the regulations of some political parties in 

Turkey. In this framework, the regulations of the four political parties in the parliament with 

the highest number of votes will be examined and an evaluation has been made on the 

democratic functioning of these parties. When the regulations of these four parties are 

examined which were chosen as cases, it is seen that they try to determine the levels of 

administration according to democratic practices and establish mechanisms appropriate to 

them in the context of these texts and democratic consciousness is high in these parties in this 

respect. 

In this study, descriptive method which includes the text analysis, is used. 

Keywords: Political Parties, Intra-party Democracy, Turkey. 
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İSLAM EKONOMİSİNDE SERVET BİRİKİMİ VE ZENGİNLİK 

 

Mehmet Halis ÖZER 1 

 

Özet 

Servet birikimi ve zenginlik, İslam iktisadiyatında önemli bir konu olmakla birlikte İslam’ın 

bu konuya yaklaşımı merak edilen bir husustur. Bu makalenin amacı, İslam’ın servet edinme 

ve zenginleşme hususuna yaklaşımını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda başta Kuran ayetleri 

ve hadisler olmak üzere İslam âlimlerinin ve ilahiyatçıların konu ile ilgili eserlerine 

başvurularak İslam’ın bu konuya yaklaşımı ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışma 

sonucunda, İslam’ın servet birikimi ve zenginleşmeye bir takım hususlara uymak şartıyla bir 

sınırlandırma getirmediği görülmektedir. Bu şartların birincisi zenginlik kaynağının meşru 

olması ikincisi, zekât, sadaka, yardım gibi servet üzerindeki başkalarına ait hakların 

verilmesidir. Fakat bunun yanında, İslam, gelir dağılımında adalete önem vermekle birlikte, 

zenginliğin tabana yayılması için bir takım tedbirlerle çareler üretmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İslam, Servet, Zenginlik, Sermaye Birikimi. 

 

WEALTHY ACCUMULATION AND RICHNESS IN ISLAMIC ECONOMICS 

 

 Abstract 

Although wealth accumulation and wealth are an important issue in Islamic economics, 

Islam's approach to this issue is a matter of concern. The aim of this article is to reveal the 

approach of Islam to wealth and enrichment. In this respect, the approach of Islam to this 

issue is tried to be revealed by referring to the works of Islamic scholars and theologians, 

especially the verses of the Qur'an and hadiths. As a result of this study, it is seen that Islam 

does not limit the accumulation of wealth and prosperity provided that it complies with 

certain issues. The first of these conditions is that the source of wealth is legitimate and the 

second is the granting of rights to others on wealth such as zakat, charity and charity. 

However, Islam, while giving importance to justice in the distribution of income, has 

produced a number of measures to spread wealth to the base. 

Keywords: Islam, Fortune, Wealthy, Accumulation Capital.  
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YOKSULLUKLA MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ ETKENLERDEN BİRİ OLAN 

İNFAK 

 

A. Kerim ÖNER 1 

 

Özet 

İnsanlık tarihinden günümüze gelinceye kadar bütün insanların mutluluğu ve insanlık 

hayatının devamı için en mühim bir etken infaktır. Yani insanların birbirlerine yardımda 

bulunmalarıdır. Çünkü beşerde zengin ve fakir olmak üzere iki tabaka bulunmaktadır. 

Zenginlerden yoksullara şefkat, yoksullardan varlıklı insanlara karşı itaati yerine getirecek en 

önemli etken infaktır. Böyle olmadığı takdirde zenginler yoksuları ezer, yoksullar da varlıklı 

insanlara kin ve nefret beslerler. Dolayısıyla bunlar birbirleriyle sürekli mücadele halinde 

bulunurlar. Bu da toplumun ifsadına yol açar. 

İslam’ın yoksulluk üzerinde durması, muhtaçları, fakirleri ve zayıfları koruması Hz. 

Peygamber’in Mekke yıllarından başlayarak sonraki dönemlere kadar devam etmiştir. Bu 

konuda inen ayetler de Hz. Peygamber’e referans noktası olmuştur. Allah Resulü ve daha 

sonraki Müslüman devletlerde infakın bir türü olan zekât, devlet eliyle toplanmış ve ihtiyaç 

sahiplerine ulaştırılmıştır. Devlet eliyle toplanan yardımlar, sistemli bir şekilde toplanıp 

dağıtılınca toplumda ihtiyaç sahipleri alabildiğine azalmış hatta bazı toplumlarda zekât 

verilecek fakir bulunamamış ve zekâtlar başka beldelere gönderilmiştir.  

Gerek Kur’an-ı Kerim’de ve gerekse Hz. Peygamber’in sözlerinde insanların maişetlerini 

temin etmeleri için çalışmaları ve başkalarına yük olmamaları gerektiği vurgulanmıştır. Ancak 

her insanın kişisel durumu ve içinde bulunduğu toplumsal şartları bir olmadığı bilinmektedir. 

Bütün uğraşlarına rağmen çalışamayacak duruma gelen bireylerin yardımına da toplumda 

maddi durumu iyi olanların koşması gerekmektedir. Maddi imkânları yerinde olanların 

mallarının bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermeleri bir lütuf değil dini ve insani bir vecibedir. 

Bu çalışma ile İslam tarihinde yoksullukla mücadele etme noktasında infak kültürünün ne 

şekilde uygulandığı ve toplumda ihtiyaç sahiplerinin nasıl azaldığı izah edilecektir. Bu 

vesileyle günümüz insanlarına tarihten örnekler verilerek yoksullukla nasıl mücadele edilmesi 

gerektiği hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, İnfak, Yoksulluk, Zengin, Fakir. 
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INFAQ WHİCH İS ONE OF THE MOST IMPORTANT FACTORS İN 

ACCOMPLİSHİNG POVERTY 

 

 Abstract 

From the history of mankind to the present day, the most important factor for the happiness of 

all human beings and the continuation of human life is infaq. That is, it is that the people help 

each other. Because there are two stratum which is rich and poor in human beings. 

Compassion and beneficence to the poor from the rich, and the only element to ensure respect 

and obedience to the rich from the poor is infaq. Otherwise, the oppression and the 

domination by the rich people will go down to the poor. The poor rebell to the rich and hate 

from them. There is hatred and rebellion against the rich from the poor. Therefore, these two 

layers of human are always in a spiritual struggle with each other at the same time fight and 

conflict. This gives rise to the public disclosure. 

Islam's emphasis on poverty, protection of the needy, the poor and the weak began from the 

Prophet from the years of Mecca and continued until the next periods. Verses descending on 

this subject, they were the reference point to the Prophet.  

Zakat, which is a kind of infaq was collected by the state and delivered to the needy in period 

of the Messenger of Allah and later Muslim states. 

 When the aid collected by the state was collected and distributed systematically, the people in 

need in the society decreased to the greatest extent and even some societies, they could not 

find the poor to be given zakat and the zakat was sent to other towns. 

Both the Holy Quran and in the words of the Prophet, it was emphasized that people should 

work and not be burdens for others in order to obtain their maetables. However, it is known 

that every person's personal situation and social conditions are not the same. In spite of all 

their efforts, those who are unable to work should be helped by those who have good financial 

status in society. It is not a blessing, but a religious and humanitarian duty, for those who have 

financial means to give some of their goods to those in need. 

This study will explain how infaq culture is applied in struggling against poverty in Islamic 

history and how the people in need are decreasing in society. On this occasion, it is aimed to 

give examples from the history to the people of today and how to combat poverty. 

Keywords: Hz. Prophet, Infaq, Poverty, Rich, Poor. 
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İSLAMİ PRENSİPLER AÇISINDAN STRATEJİK YÖNETİM 

 

Esra BİLDİRİCİ ÇALIK 1 

Abdurrahman ÇALIK 2 

 

Özet 

Yönetim; örgütlerin beşeri ve maddi kaynaklarının örgütsel amaçlar doğrultusunda en etkin 

şekilde idare edilmesidir. Stratejik Yönetim ise işletmenin uzun dönemde yaşamını devam 

ettirebilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve dolayısıyla ortalama kâr üzerinde getiri 

sağlayabilmesi amacıyla eldeki üretim kaynaklarının (İnsan kaynakları, sermaye vs.) etkili ve 

verimli olarak kullanılmasıdır. 

İslami prensipler açısından Stratejik Yönetim (İPSY) kavramı yaklaşık 30 yıldır çeşitli bilim 

insanları tarafından çalışılan ancak Türkiye’de henüz derinlemesine incelenilmemiş bir 

konudur. İslam dini taşıdığı evrensel değerlerle insanların hem ahiret hayatına yön vermekte 

hem de gündelik hayatını düzene koyan pek çok emir ve yasakları içinde barındırmaktadır. 

İPSY’nin batıda tanımı yapılan stratejik yönetim ile Japon yönetim modelinin arasında yeni 

bir felsefe olarak yönetim bilimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırmada İslami prensipler açısından Stratejik yönetim kavramının açıklanması 

yapılmış, İPSY kavramının stratejik yönetim anlayışına yeni ne kattığının analizi yapılmaya 

çalışılmıştır. Ayrıca ülkemizde özellikle son yıllarda bilinirliği artan İslami prensiplere uygun 

çalışan kuruluşlarının (Katılım bankaları, helal turizm tesisleri vs.) yönetsel süreçlerde İPSY 

kavramlarını göz önünde bulundurmalarına olanak sağlamak bu araştırmada amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İslami Finans, Stratejik Yönetim, İslami Yönetim, İşletme Yönetimi. 

 

STRATEGIC MANAGEMENT FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE 

 

 Abstract 

Management is to manage the human and material resources of organizations in the most 

effective way in terms of organizational goals. Strategic Management is the effective and 

efficient use of production resources (human resources, capital, etc.) in order to enable the 
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business to survive in the long run, sustainable competitive advantage and thus to provide 

return on average profit 

Strategic Management from an Islamic Perspective (IPSY) has been studied by various 

scientists for about 30 years but it has not yet been studied in detail in Turkey. With the 

universal values that Islam religion, people are both guiding the life of the hereafter and 

accommodating many orders and prohibitions that set the daily life. It is thought that IPSY 

will contribute to the management science as a new philosophy between the strategic 

management defined in the west and the Japanese management model. 

In this research, the concept of Strategic management has been explained in terms of Islamic 

principles and it has been attempted to analyze what new concept of IPSY has added to 

strategic management concept. In addition, it was aimed in this research to enable 

organizations working in accordance with Islamic principles (Participation banks, halal 

tourism facilities, etc.) to take into account the concepts of IPSY in managerial processes. 

Keywords: Islamic Finance, Strategic Management, Islamic Managemet, Business 

Management. 
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YÖNETİCİLERİNİN EN ÇOK İHMAL ETTİĞİ İLKELERDEN BİRİ OLAN 

ŞURANIN HZ. ÖMER DÖNEMİNDE UYGULAMALARI 

 

A. Kerim ÖNER 1 

 

Özet 

Sosyal bir varlık olan insan, yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için bir yöneticiye 

ihtiyaç duymaktadır. Aksi takdirde toplumda huzur ve sükûnetten bahsedilemez. Toplumun 

idaresini üstlenenler, bu makamı istismar etme hakkına sahip değillerdir. Zira bu makam 

emanettir ve insanlara hizmet için bulunmaktadır. Yöneticiler bu makamı otorite aracı olarak 

kullanmamalı, sorumluluk altındaki insanları adalet prensibiyle yönetmelidir. Bunu 

gerçekleştirmenin yollarından biri de sağlıklı bir istişare kültürüdür. 

İslam tarihinde Hz. Peygamber’den (s) sonra insanları idare etme noktasında ismi en fazla 

geçenlerden biri de ki Hz. Ömer’dir. Hz. Ömer’i bu kadar başarılı kılan en önemli etken ise 

şurayı resmi bir kurum haline getirmiş olmasıdır.  

Hz. Ömer’in istişaresi üç aşamadan meydana geliyordu. Bunlardan birincisi beşi muhacir, 

beşi de ensardan olmak üzere toplam on kişiden oluşan çekirdek şuradır. İkincisi ise 

Medine’de yaşayan halkın katıldığı şuradır. Şöyle ki istişareye konu olan mesele, şehirde 

yaşayan halkın genelini ilgilendiriyorsa bu durumda halkın fikirlerine müracaat ediliyordu. 

Üçüncüsü ise İslam coğrafyasında yaşayan ister Müslüman ister gayrimüslim olsun bütün 

halk istişareye davet ediliyordu. Bu da senede bir defa ve Mekke’de gerçekleşiyordu. Böylece 

bütün halk Hz. Ömer’in yönetiminde söz sahibi oluyordu.  

Bu kadar geniş katılımcı bir yönetimden elbette ki yanlış bir karar çıkamaz. Bundan dolayıdır 

ki onun yönetiminde olumsuzluklardan bahsedilemezdi. Hz. Ömer’in halifeliğinden sonra 

durum değişti. Devlet idaresinde görülen aksaklıkların büyük çoğunluğu bu evrensel ilkenin 

tam anlamıyla icra edilmemiş olmasıdır. 

Bu çalışma ile günümüzde en çok ihmal edilen ilkelerden biri olan şuranın Hz. Ömer 

döneminde başarılı bir şekil nasıl icra edildiği üzerinde durulacaktır. Bu vesileyle Hz. 

Ömer’in oluşturduğu şurasının günümüz idarecilerine referans teşkil etmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hz. Ömer, Şura, Yönetim, Devlet İdaresi, İslam Tarihi. 
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ONE OF THE PRİNCİPLES MOST NEGLECTED BY THE RULERS OF SURA 

APPLİCATİONS İN THE OMAR PERİOD 

 

 Abstract 

A human being, a social entity, needs a manager in order to maintain a healthy life. 

Otherwise, peace and tranquillity cannot be mentioned in the society. Those who take over the 

administration of society have not right to abuse this office. Because this office is custody and 

exists to serve people. Administrators should not use this office as an instrument of authority 

but should administer the responsible people on the principle of justice. One of the ways to 

achieve this is a healthy consultation culture. In the history of Islam, Omar is one of the most 

prominent people in terms of governing people after the Prophet (s). The most important 

factor that makes Ömer so successful is that he made this place an official institution. Omar's 

consultation consisted of three stages. The first of these is a core consisting of ten people, five 

of whom are immigrants (muhajir) and five of which are ensar. The second is the participation 

of the people living in Medina. In other words, if the issue subject to consultation concerns 

the general population of the people living in the city, then the opinions of the people were 

consulted. Thirdly, all the people living in Islamic geography, whether Muslim or non-

Muslim, were invited to consult. This took place once a year and in Mecca. Thus, all the 

people had a say in the management of Omar. Of course, such a large-scale administration 

cannot make the wrong decision. That is why there were no negativities in his administration. 

The situation changed after Omar's caliphate. The vast majority of the failures in the state 

administration are the failure to fully implement this universal principle. This study will focus 

on how the Shura, which is one of the most neglected principles in our time, was successfully 

performed during the Omar period. On this occasion, it is aimed that the council of Ömer will 

serve as a reference for today's administrators. 

Keywords: Omer, Shura, Administration, State Administration, Islamic History. 
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GAZALİ DE METAFORİK BİR ANLATIMLA SİYASET PSİKOLOJİSİNİN 

SPRİTUEL TEMELLERİ 

 

Tahsin KULA 1 

 

Özet 

İslam düşünce tarihinde birçok alanda olduğu gibi siyaset alanında da yöneticilere yönelik 

uyarı ve önerileri içeren eserler yazılmıştır. Bu konularla ilgili yazılmış en öne çıkan eserler e 

“Pendname” veya “Nasihatü’l Mülük”  isimleri verilmiştir. Bu eserlerin bir kısma 

yöneticilerin isteği üzerine yazıldığı gibi bir kısmı da yazan kişinin kendi düşüncesini 

yöneticilere ulaştırmak amacıyla yazılmıştır. 

Eserler, genellikle siyasetçilere yönetimdeki eksikliklerini hatırlatma, doğrusunun ne olduğu 

konularında bilgi verip yol gösterme amacıyla yazılmıştır. Bunların en meşhurlarından 

bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Maverdi’nin “Nasihatü’l –Mülük”’ü, Sa’di Şirâzî’nin 

“Nasihatü’l-Mülük”ü, Ferididdü’n Attar’ın “Pendnamesi”, imamı Maturidi’nin “Pendnamesi” 

ve İmam-ı Gazali’nin “Et-Tıbrül-fi-nasihati’l mülük” eserleridir. 

Yukarıda yazılan eserler birçok yönden birbirine benzer gibi görünse de birbirinin aynı 

olmadığı gibi konuyu farklı bakış açıyla değerlendirmiş ve halen bugün önemini 

yitirmemişlerdir. İşte bu özelliklere sahip olan Gazzali’nin“Et-Tıbrül-fi-nasihati’l mülük” 

isimli eseri de farklı boyutları ile değerlendirilecektir. 

Gazali, kavramları ve konuyu açıklarken hem dikkat çekici hem de kalıcı olması için 

metaforik bir anlatımla siyasetin ruhsal temellerine işaret etmektedir. Özellikle hükümranlık 

ve adalet başta olmak üzere devlet başkanlarında bulunması gereken veya bulunmaması 

gereken vasıfları ayrıntılı olarak açıklamıştır. Sunumda bunlara detaylı olarak yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Nasihatül- Mülük, Din ve Siyaset, Metaforik Anlatım, Gazali. 
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SPRITUEL FOUNDATIONS OF POLITICAL PSYCHOLOGY IN A METAPHORIC 

EXPRESSION IN GAZALI 

 

 Abstract 

As in many other fields in the history of Islamic thought, works containing warnings and 

suggestions directed to executives have been written in the field of politics. The most 

prominent works written on these subjects are named as “Pendname” or “Nasihatü’l Mülük”. 

Some of these works are written at the request of the administrators and some of them are 

written to convey the opinion of the author to the managers. 

The works are usually written to remind politicians about their shortcomings in administration 

and to give information and guidance on what is true. Some of the most famous are: 

Maverdi's'n Nasihatü'l –Mülük,, Sa'di Şirâzî's “Nasihatü'l-Mülük”, Ferididdü'n Attar's 

“Pendnamesi”, his imam Maturidi “ Pendnamesi ”and Imam-i Ghazali's“ Et-Tibrul-fi-

nasihati'l mülük ”works. 

Although the works written above seem to be similar in many ways, they are not the same and 

evaluated the issue from a different point of view and have not lost their importance today. 

Gazzali's work entitled “Et-Tıbrül-fi-nasihati’l mülük olan, which has these features, will also 

be evaluated with different dimensions. 

In explaining the concepts and the subject, Ghazali points to the spiritual foundations of 

politics in a metaphorical way to be both remarkable and permanent. He explained in detail 

the qualities that should or should not be present in heads of state, especially in sovereignty 

and justice. These will be detailed in the presentation. 

Keywords: Nasihatül- Mülük, Religion and Politics, Metaphorical Expression, Ghazali. 
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TÜRKİYE’DE ÜCRET GELİRLERİNİN ADİL VERGİLENDİRİMESİNE İLİŞKİN 

BİR ÖNERİ 

 

Halit FİKİR 1 

 

Özet 

Anayasamızda da belirtildiği gibi tüm mükellefler ödeme güçlerine göre vergi ödemeli ve 

kamu harcamalarının finansmanına katılmalıdır. Ayırma ilkesi ise, ücret gelirlerinin diğer 

gelir unsurlarına göre elde edilmesi en zor gelir türü olduğunu ve bu nedenle de vergilendirme 

yapılırken ücretlerin farklı değerlendirilmesi gerektiğini anlatır. 

Adil vergileme sosyal bir devletin en önemli sorumluluklarından biri iken, Türkiye’deki 

uygulamaya bakıldığında, ücretlilerin tamamen adaletsiz bir vergilendirmeye tabi tutulduğu 

görülmektedir. Ücretlere uygulanan vergi oranlarının diğer gelir unsurları ile birleştirilmesi ile 

ayırma ilkesi fiilen ortadan kaldırılmıştır. Var olan uygulamada sadece yüksek ücret elde eden 

gruplar kayırılmıştır. Oysa Türkiye’de 2019 yılı itibariyle 10 milyondan fazla ücretli, açlık 

sınırı seviyelerinde gelir elde edebilmektedir. Diğer bir sorun ise; mali güce göre 

vergilendirme yapılmamasıdır. Bir insanın kendisinin ve ailesinin varlığını sürdürebilmesi 

için temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olması gerekir. Ücret dışındaki diğer tüm gelir 

unsurlarında vergi matrahı tespit edilirken, ilgili kazancın elde edilmesine ilişkin yapılan 

harcamalar elde edilen toplam kazançtan düşülür. Ücret gelirlerinde ise, ücretlinin hayatını 

sürdürmek adına katlandığı giderler yok sayılmakta, kazanılan ilk bir liradan itibaren vergiye 

tabi tutulmakta, uygulanan asgari geçim indirimi de süregelen adaletsizliği ortadan 

kaldırmakta çok yetersiz kalmaktadır. 

Her insanın yaşama hakkı vardır. İnsanın da yaşayabilmesi için zorunlu ihtiyaçlarını 

karşılayabilmesi gerekir. Bu durumda belirli sınırın altında kalan ücretlerin tamamen vergi 

dışı tutulması, ücretlerin ancak belirlenen seviyeyi aştıktan sonra vergilendirilmesi sosyal 

devlet sorumluluğunun da bir gereğidir. Çalışmanın amacı; Türkiye’de ücret gelirlerinin 

vergilendirilmesinde daha adil bir ortamın nasıl yaratılabileceğine ilişkin uygulanabilir pratik 

önerilerde bulunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ücret Gelirleri, Adil Vergilendirme, Sosyal Devlet. 
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A PROPOSAL CONCERNING THE FAIR WAGE INCOME TAXATION IN 

TURKEY 

 

 Abstract 

As stated in our Constitution, all taxpayers should pay taxes according to their solvency and 

participate in the financing of public expenditures. The principle of separation states that 

wage incomes are the most difficult type of income to be obtained compared to other income 

elements and therefore, wages should be evaluated differently when taxing. 

Fair taxation, while one of the most important responsibilities of a social state, when viewed 

in applications in Turkey, it is observed that the fully paid subjected to unfair taxation. The 

principle of separation has been virtually eliminated by combining the tax rates applied to 

wages with other income elements. In the present practice, only high-paid groups were 

favored. However, in Turkey as of 2019 more than 10 million fee, it is able to generate 

revenue in the hunger threshold level. Another problem is; tax is not made according to 

financial power. A person must be able to meet his or her basic needs for himself and his 

family to survive. While determining the tax base for all other income elements other than 

wage, the expenditures made for obtaining the related income are deducted from the total 

income. In wage incomes, the expenses incurred by the wage earner to live their life are 

ignored, they are taxed from the first one earned and the minimum living allowance applied is 

very insufficient to eliminate the ongoing injustice. 

Every human being has the right to life. In order to survive, one also has to be able to meet the 

necessary needs. In this case, it is a requirement of the social state responsibility to exclude 

the wages below the certain limit completely and to tax them only after the specified level. 

Purpose of the study; A more equitable environment for the taxation of wage income in 

Turkey is applicable for practical advice on how to create. 

Keywords: Wage Income, Fair Taxation, Social State. 

  



 

292 

 

OYUN YÖNTEMİYLE VERGİ BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI: TAXLANDIA 

OYUN UYGULAMASININ İNCELENMESİ 

 

Osman GEYİK 1 

S.Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN 2 

 

Özet 

Vergiler ülkelerin en önemli gelir kaynaklarının başında yer almaktadır. Dolayısıyla vergilerin 

tam ve zamanında toplanabilmesi devletler tarafından önemsenen bir konudur. Vergilerin tam 

ve zamanında toplanabilmesi vergi bilinci ve vergi ahlakıyla alakalı bir durum olarak ele 

alınmaktadır. Vergi bilinci; vergi mükelleflerinin vergilendirme sürecinde yerine getirmek 

zorunda oldukları sorumlulukların ve niçin vergi ödediklerinin farkında olmaları şeklinde 

ifade edilebilir. Vergi bilincinin artırılması konusunda birçok çalışma mevcuttur. Bilinçli 

vergi mükelleflerinin oluşması vergi kayıp kaçaklarının azalması ve vergi toplama 

maliyetlerinin azalması açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu hususta Avrupa Birliği 

tarafından oluşturulan ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Taxlandia 

uygulaması vergi bilincinin oluşturulması açısından etkin bir yöntem olarak 

değerlendirilmektedir. Türkiye'de her yaşta vergi mükellefinin vergi bilincini geliştirmek 

maksadıyla birçok çalışma yapılmıştır ancak bu çalışmaların Taxlandia uygulamasına göre 

daha zayıf olduğu ifade edilebilir. Gelir idaresi başkanlığının internet sayfasında yer alan 

eğitim videolarına ek olarak Taxlandia uygulamasından yararlanılmasının vergi bilincinin 

oluşturulmasına fayda sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Çalışmada Taxlandia oyun uygulamasının içeriğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Taxlandia 

veya buna benzer bir uygulamanın Türkiye’de vergi bilincinin artırılması için ne düzeyde 

etkili olacağı sonucu üzerinde durulmuş ve bu konuda çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 
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CREATING TAX CONSCIOUSNESS OF THE GAME METHOD: INVESTIGATION 

OF TAXLANDIA GAME APPLICATION 

 

 Abstract 

Taxes are one of the most important income sources of countries. Therefore, the full and 

timely collection of taxes is an issue that is considered important by the states. Full and timely 

collection of taxes is considered as a situation related to tax consciousness and tax ethics. Tax 

consciousness; taxpayers are aware of the responsibilities they have to fulfill in the taxation 

process and why they pay taxes. There are many studies about increasing tax consciousness. 

The formation of conscious taxpayers has an important place in terms of decreasing tax losses 

and decreasing tax collection costs. In this regard, the Taxlandia application, which was 

established by the European Union and is widely used in the European Union countries, is 

considered as an effective method for raising tax consciousness. Enhance tax consciousness of 

taxpayers of all ages in Turkey has been a lot of work but it can be stated that the purpose of 

this study is relatively weak compared to Taxlandia applications. The use of Taxlandia 

application in addition to the training videos on the Revenue Administration web-page may be 

beneficial in terms of raising tax consciousness. 

The aim of this study is to examine the content of taxlandia game application. Taxlandia or it 

has focused on what level of tax increase will be effective for a similar application tax 

consciousness in Turkey and various proposals have been made in this regard. 

Keywords: Tax Consciousness, Taxlandia Application, Turkey. 
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TURİZM – VERGİ GELİRLERİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ 

 

Şahin KARABULUT 1 

 

Özet 

Dünya üzerindeki refah seviyesinin artmasına bağlı olarak turizm küresel ekonomide her 

geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Turizm sektörü kültürlerarası etkileşim ve gelişimi 

sağlamanın yanı sıra ciddi ölçüde ulusal gelir kaynağı oluşturmaktadır. Turizm sektörünün 

gelişmesi ve bu alandan elde edilen gelirlerin artması ülkede yatırım ve istihdamı olumlu 

şekilde etkilerken ülkeye giren döviz ise yatırımlar için gerekli ithalata kaynak oluşturmakta, 

dış ticaret açıklarının ise kapanmasına neden olmaktadır. Turizmden doğrudan elde edilen bu 

faydaların yanı sıra ülkeye olan turizm talebindeki artışın vergi gelirlerini de artırması 

beklenen bir durumdur.  

Yıllar itibariyle incelendiğinde Türkiye’de son yıllarda turizme verilen önemin arttığı ve 

turizmin ülke açısından önemli bir gelir kaynağı olarak görüldüğü kabul edilmektedir. Son 

yıllarda Türkiye’nin dünya turist sayısında ilk on içinde yer alması da bu durumu 

doğrulamaktadır. Bu çalışmada 1999-2018 döneminde Türkiye’de turizmin vergi gelirleri 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Turizm, Milli Gelir. 

 

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND TAX REVENUES 

 

 Abstract 

Tourism increases its importance in the global economy due to the increase in the welfare 

level in the world. In addition to providing intercultural interaction and development, the 

tourism sector is a significant source of national income. The development of the tourism 

sector and the increase in revenues positively affect investment and employment in the 

country. Moreover, foreign exchange inflow into the country provides the necessary resources 

for investments and reduces foreign trade deficits. In addition to these direct benefits from 

tourism, tourism demand is expected to increase tax revenues.  
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When analyzed by years, it is accepted that the importance of tourism has increased in recent 

years in Turkey and that tourism is seen as an important source of income for the country. The 

fact that the Turkey has been among the top ten tourists in the world in recent years confirms 

this situation. In this study, the effect of tourism on tax revenues in the period 1999-2018 was 

examined. 

Keywords: Tax, Tourism, National Income. 
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TUNCELİ’DE VERGİ AHLAKINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER 

 

Fatih GÖK 1 

Sedat ACAR 2 

 

Özet 

Bireylerin vergi ödemeye yönelik motivasyonlarını gösteren vergi ahlakı birçok değişkenin 

etkisi altındadır. Mükelleflerin demografik ve ekonomik durumları, sosyo-politik tercihleri ve 

vergilendirmeye yönelik tutumları bu değişkenlerden bazılarıdır. Diğer taraftan söz konusu 

değişkenler, büyük ölçüde mekân-spesifik özellikler barındırmaktadır. Türkiye’de vergi 

ödeme oranlarında ciddi bölgesel farklılıklar ortaya çıkması bahsi edilen özgünlükleri 

doğrulamaktadır. Vergi ödeme motivasyonundaki bölgesel farklılıklar, vergilendirme 

politikalarının da bölgesel düzeyde yeniden yapılandırılması ihtiyacını doğurmaktadır.  

Çalışmamız, Türkiye’de en yüksek vergi ödeme oranına sahip ikinci il olan Tunceli’de vergi 

ödeme motivasyonuna etki eden faktörleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Tunceli 

kent merkezinde yaklaşık 5 ay süren bir saha çalışması neticesinde 358 kişi ile anket ve 

mülakatlar gerçekleştirilmiş, kentteki ilgili kurum yöneticileri ile derinlemesine mülakatlar 

yapılmıştır. Tunceli’de vergi ahlakını belirleyen faktörlerin tahmini için oluşturulan model 

SPSS paket programı yardımıyla ekonometrik olarak test edilecektir. Modelimiz demografik 

(yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum), ekonomik (gelir ve istihdam durumu), sosyo-kültürel 

(kamu kurumlarına duyulan güven, vatandaşlık gururu, dindarlık düzeyi) ve psikolojik 

faktörler (rasyonellik, suç işleme eğilimi) ile vergilendirme (denetim ve cezalar, hissedilen 

vergi yükü, vergi adaleti) tarzına ilişkin değişkenler içermektedir. Modelin ölçüm gücünün 

arttırılması amacıyla vergi ahlakını ölçmeye dönük çok sayıda sorudan oluşan bir endeks 

geliştirilmiştir. Çalışmada, bağımlı değişkenin sıralı yapısından dolayı sıralı lojistik regresyon 

yöntemi kullanılmıştır. Ekonometrik analiz sonuçları ve tamamlayıcı nitelikteki nitel verilerin, 

vergilendirme politikalarına girdi sağlayacağı ve bu politikaların daha geniş nitelikteki sosyal 

politika uygulamaları ile bütünleştirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Ahlakı, Tunceli, Sıralı Lojistik Regresyon. 
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THE DETERMINANTS OF TAX MORALE IN TUNCELİ 

 

 Abstract 

Tax morale, which shows individuals' motivation to pay taxes, is influenced by many 

variables. Demographic and economic conditions of the taxpayers, their socio-political 

preferences and attitudes towards taxation are some of these variables. On the other hand, 

these variables have largely space-specific properties.. The emergence of significant regional 

differences in tax payment rates in Turkey, confirm the specificities that mentioned. Regional 

differences in the motivation to pay taxes also require the restructuring of taxation policies at 

the regional level. Our study aims to identify the factors affecting motivation to pay taxes in 

Tunceli which is the city that has the second highest ratio of tax payments in Turkey. For this 

purpose, as a result of a field study lasting approximately 5 months in the city center of 

Tunceli, questionnaires and interviews were conducted with 358 people and in-depth 

interviews were conducted with the managers of related institutions in the city. The model 

created for the estimation of the factors determining the tax morality in Tunceli will be tested 

econometrically with the help of SPSS package program. Our model includes demographic 

(age, gender, education, marital status), economic (income and employment status), socio-

cultural (trust in public institutions, pride of citizenship, level of religiosity), psychological 

factors (rationality, crime tendency) and the variables related to taxation style (audit and 

penalties, tax burden that felt, tax justice). In order to increase the measuring power of the 

model, an index consisting of many questions for measuring tax morality has been developed. 

In this study, due to the sequential structure of the dependent variable, the ordinal logistic 

regression method was used. Econometric analysis results and complementary qualitative data 

are expected to provide input to taxation policies and help integrate these policies with wider 

social policy practices. 

Keywords: Tax Morale, Tunceli, Ordinal Logistic Regression. 
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KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK ETKİNLİĞİNİN POLİTİK İSTİKRAR 

DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ 

 

İbrahim Halil OĞUZ 1 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, kamu harcamalarının ekonomik etkinliğinin politik istikrar süreci 

çerçevesinde incelenmesidir. Kamu harcamalarının özellikle özel sektörün finansman 

olanaklarının yetersiz olduğu veya ekonominin durgunluk dönemlerinde ekonomik aktiviteleri 

canlandırıcı bir etkisi olduğu yönündeki görüşlerin mevcut olduğu bilinmektedir. Buna karşın, 

kamu harcamalarının özel kesim yatırımlar üzerinde dışlama etkisi oluşturacağı ve ekonomik 

büyümeye zarar vereceği yönünde hipotezler de mevcuttur. Bu durumda, kamu 

harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkiler oluşturması için kaynakların 

verimli alanlara yönlendirilmesi önem arz etmektedir. Kamu harcamalarının verimli alanlara 

yönlendirilmesi ve yatırımların süreklilik göstermesi ise genellikle ülkedeki politik istikrar 

süreci ile ilişkilidir.  

Araştırma, Türkiye’de kamu harcamalarının politik istikrar süreci de göz ardı edilmeden 

ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu doğrultuda, kamu harcamalarının, 

politik istikrarın ve kamu harcamaları ile politik istikrarın etkileşiminin ve ticari dışa açıklık 

oranının reel GSYH üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Ayrıca, politik istikrarın ekonomik 

büyüme üzerindeki muhtemel doğrusal olmayan etkisini de göz önünde bulundurmak 

amacıyla politik istikrar değişkeninin karesi de modele dahil edilmiştir. Çalışmada uzun 

dönemli etkileri gözlemleyebilmek amacıyla eşbütünleşme ve eşbütünleşme katsayı 

tahmincisi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, kamu harcamalarının ekonomik etkinliğinin 

politik istikrar süreci ile birlikte arttığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Politik İstikrar. 
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INVESTIGATION ON THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GOVERNMENT 

EXPENDITURES IN ACCORDANCE WITH POLITICAL STABILITY 

 

 Abstract 

The aim of this study is to examine the economic efficiency of public expenditures within the 

framework of political stability process. It is known that public expenditures have a 

revitalizing effect on economic activities in case of the private sector's financing opportunities 

are insufficient or during the recession periods. On the other hand, there are hypotheses that 

public expenditures will create an crowding-out effect on private sector investments thus 

damage economic growth. In this case, it is important to direct the resources to productive 

areas in order to have a positive impact on the economic growth of public expenditures. 

Directing public expenditures to productive areas and the continuity of investments are 

generally related to the political stability process in the country. 

This research examines the impact of public expenditures on economic growth without 

ignoring the political stability process for the period from 1996 to 2017 in Turkey. In this 

respect, the effects of public expenditures, political stability, the interaction effect of public 

expenditures and political stability and the trade openness on real GDP are investigated. In 

addition, the square of the political stability is included in the model to take into account the 

possible nonlinear effect of political stability on economic growth. In doing so, cointegration 

and cointegration coefficient estimators are used to observe long-term effects of variables. As 

a result of the study, it is found that the economic efficiency of public expenditures increased 

with the political stability process. 

Keywords: Public Expenditures, Economic Growth, Political Stability. 
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TÜRKİYE VE SEÇİLİ ÜLKELERDE 2010 YILI SONRASI İÇİN SAVUNMA 

HARCAMALARININ KAMU HARCAMALARI İÇERİSİNDEKİ YERİ 

 

Hasan AKSU 1 

 

Özet 

Savunma harcamaları geçmişten günümüze devletlerin bütçeleri içerisinde önemli bir yer 

tutmuştur. Dünyada artan güvenlik tehlikeleri şüphesiz bu durum üzerinde oldukça etkili 

olmaktadır. Küreselleşme hareketleri ile birlikte ulus üstü şirketler yalnız kendi ülkelerinde 

sınırlı kalmayarak başka ülkelerde de faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda uluslararası 

şirketler silah üretimleri gerçekleştirerek, bu silahları pazarlamakta ve satmaktadır. Bu 

kapsamda çalışmanın konusu, Türkiye ve seçili ülkelerden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı 

ise, 2010 yılı sonrası özellikle küreselleşme ile birlikte savunma harcamalarında meydana 

gelen artışları ortaya koymaktır. Sonuç olarak özellikle günümüz şartları göz önüne 

alındığında, ülkelerin savunmaya ciddi oranlarda bütçe ayırdıkları ve bu harcamaların kamu 

harcamaları içerisindeki yerinin gittikçe arttığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Kamu Harcamaları, Savunma Harcamaları. 

 

PUBLIC EXPENDITURE IN PLACE OF DEFENSE SPENDING FOR THE YEAR 

2010 AFTER TURKEY AND IN SELECTED COUNTRIES 

 

 Abstract 

Defense expenditures have played an important role in the budgets of states from past to 

present. The increasing security hazards in the world are undoubtedly influential on this 

situation. Together with the globalization movements, supranational companies are not only 

limited in their own countries but also operate in other countries. In this context, international 

companies carry out weapons production, market and sell these weapons. In this context, the 

subject of the study is composed of selected countries and Turkey. The aim of the study is to 

reveal the increase in defense expenditures after 2010 especially with globalization. As a 

result, especially considering the current conditions, it is seen that countries devote a 
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significant amount of budget to the defense and the place of these expenditures in public 

expenditures is increasing. 

Keywords: Globalization, Public Expenditures, Defense Expenditures. 
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DEVLET ŞEKİLLERİNE GÖRE TİEBOUT HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ 

 

Ramazan KAYMAKÇI 1 

 

Özet 

Tiebout hipotezinin devlet şekillerine göre geçerliliğinin incelendiği çalışmada, öncelikli 

olarak, maliye politikasının kavramsal çerçevesine bakılmıştır. Bu bağlamda maliye politikası 

araçlarının uygulanmasında devletlerin yapısı göz önüne alındığında (üniter, bölgeli ve 

federal) farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

Maliye politikası uygulamalarının yerel yönetimler üzerindeki mobiliteyi etkilemesi 

bakımından Tiebout’un ortaya koyduğu hipotezde bireyler kendilerine en karlı kazanımı 

sunacak yerel yönetim birimlerine doğru bir hareket sergilerler. Bu nedenle çalışmada üniter, 

bölgeli ve federal devlet şeklini benimseyen ülkelerde Tiebout hipotezinin geçerliliği analiz 

edilmeye çalışılacaktır.  

Çalışmada federal devletlerde Tiebout hipotezi varsayımlarının geçerli olduğu, bölgeli 

devletlerde ise kısmen geçerli olduğu ve üniter devlet şekillerinde ise Tiebout hipotezinin çok 

sınırlı kaldığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Devlet Şekli, Tiebout Hipotezi, Maliye Politikası Araçları. 

 

VALIDITY OF TIEBOUT HYPOTHESIS ACCORDING TO STATE TYPES 

 

 Abstract 

In this study, the validity of the Tiebout hypothesis according to the state forms was 

examined. In this context, when the structure of states (unitary, regional and federal) is taken 

into account in the implementation of fiscal policy instruments, differences arise. 

In the hypothesis that Tiebout put forward in terms of fiscal policy practices affecting 

mobility on local governments, individuals take a move towards local government units that 

will provide them with the most profitable gains. Therefore, the validity of the Tiebout 

hypothesis in countries adopting the unitary, regional and federal state form will be analyzed. 
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In this study, it was concluded that the assumptions of Tibout hypothesis were valid in the 

federal states, partially valid in the regional states and that the Tibout hypothesis was very 

limited in the unitary state forms. 

Keywords: State Type, Tiebout Hypothesis, Fiscal Policy Instruments. 
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KAMU MALİ YÖNETİMİNDE KURUMLAR 

 

Şahin KARABULUT 1 

 

Özet 

Kamu mali yönetimi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre “kamu 

kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri” ifade etmektedir. Genel 

olarak kamusal ihtiyaçların karşılanması amacıyla sunulan mal ve hizmetlerin finansmanı için 

gelir elde edilmesi ve elde edilen gelirlerin bu doğrultuda harcanması anlamına gelen kamu 

mali yönetimi gelir, gider, borç, kamusal taşınmaz ve bütçe yönetiminin yanı sıra bu 

yönetimlerden doğan mali sorumluluk ve hesapların denetimini de kapsamaktadır. Diğer 

yandan kamu mali yönetiminin en önemli unsurlarının başında ekonomi ve maliye 

politikalarının belirlenmesi gelmektedir. 

Mali yönetim sürecindeki karar alıcılar idari anlamda her alanda olduğu gibi bireylerdir ve 

şahısların iradi olarak ya da sehven hatalı kararlar alması olası bir durumdur. Ayrıca 

yöneticilerin kamusal ekonomik faaliyetlerde başkalarının parasını başkaları için harcamaları 

yanlış politikalar uygulanma ihtimalinin artmasına neden olmaktadır. 

Kamu mali yönetiminde yapılacak hataların ekonomi üzerinde oldukça sarsıcı ve uzun vadeli 

olumsuz etkiler doğurması durumunda toplum açısından refah kaybı, yönetici açısından ise oy 

ya da makam kaybı gibi büyük maliyetler ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. Bu 

açıdan kamu mali yönetiminde uygulanacak ve uyulacak kurallar büyük önem taşımaktadır. 

İnsanların davranışlarına denetim getiren ve yön veren kurallar kamuda belirsizliği 

azaltmakta, şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlayarak istikrarın kurulmasına önemli ölçüde katkı 

yapmaktadır. Belirli bir süre sonra kuralların toplum tarafından genel kabul görmesi ile 

kurumlar oluşmaktadır.  

Bu çalışmada sosyolojik anlamda kurumların ihtiva ettiği anlam ve kurumların ortaya çıkışı 

açıklanmış ardından kamu mali yönetiminde kurumların önemi teorik olarak tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mali Yönetim, Kurum, Toplumsal Yaşam. 
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INSTITUTIONS IN PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT 

 

 Abstract 

According to the Law No. 5018 on Public Financial Management and Control: “refers to legal 

and administrative systems and processes that will ensure the effective, economic and 

efficient utilization of public resources in accordance with defined standards”. Public 

financial management generally means to generate income for the financing of goods and 

services provided to meet the public needs and to spend these revenues in this direction. In 

addition, public financial management includes income, expense, debt, public real estate and 

budget management as well as financial responsibility and auditing of accounts. On the other 

hand, determination of economic and fiscal policies is one of the most important elements of 

public financial management. 

The decision makers in the financial management process are individuals in administrative 

terms as in every field and it is possible to make wrong decisions voluntarily or inadvertently. 

In addition, managers spend others' money for others in economic activities and this increases 

the possibility of wrong policies. 

In case of errors in public financial management, which have negative and long-term negative 

effects on the economy, there may be big costs such as loss of welfare for the society and loss 

of votes or authority for the manager. In this respect, the rules to be applied and obeyed in 

public financial management have so important. Rules that control and direct people's 

behavior reduce uncertainty in the public and contribute significantly to the establishment of 

stability by providing transparency and predictability. After a certain period of time, 

institutions are formed by the general acceptance of the rules in the society. 

In this study, the meaning of sociological institutions and the emergence of institutions are 

explained and then the importance of institutions in public financial management is discussed 

theoretically. 

Keywords: Financial Management, Institution, Communal Living. 
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YENİ SAĞLIK REFORMUNUN SAĞLIK HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

S.Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN 1 

Osman GEYİK 2 

 

Özet 

Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal devlet olarak tanımlanmış,  

5. maddesinde belirtilen devletin temel amaç ve görevleri içerisinde  “toplumun refah, huzur 

ve mutluluğunu sağlamak, insanın maddi ve manevi varlığını sağlamak” ifadeleri yer 

almaktadır.  Hak ve özgürlükler geçmişten günümüze gelişim göstermiş, 20. yüzyılda bedelsiz 

eğitim, sağlık ve bakım, sosyal haklar bu gelişim sürecinin sonucunda daha fazla önem 

kazanmaya başlamıştır. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin aynı zamanda önemli dışsallıklarının 

bulunması bu hizmetlerin devlet tarafından yapılmasına ve zorunlu kamu hizmetleri 

kapsamında değerlendirilmesine neden olmuştur.  Sağlık hizmetlerinin piyasaya açılması, 

sağlık hizmetini hak olmaktan çıkartmakla birlikte; sağlık hizmetinin, parası olanın ancak 

parasının yettiği kadar satın alabileceği bir hizmet kapsamına girmesine neden olmmuştur.  

2000 yılından sonra ivme kazanan sağlık hizmetlerinde yeniden yapılanma süreci, neoliberal 

ekonomi politikalarının bir sonucu olarak ülkemizde 2003 yılında “Sağlıkta Dönüşüm 

Programı” adıyla sağlık hizmetlerinin finansmanında, örgütlenmesinde ve sunumunda ciddi 

değişimlerin yapılmasına neden olmuştur.  SDP ile sağlığın finansmanı tek elde toplanmış, 

özel sektör de dahil olmak üzere sağlık hizmeti üreticileri Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 

(SGK) hizmet almaya başlamıştır. Yeni Sağlık Reformu kapsamında Genel Sağlık Sigortası 

(GSS), aile hekimliği ve Kamu Hastaneleri Birlikleri, bireylerin sağlık harcamalarına katılma 

oranları, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının harcamaları, sosyal güvenlik harcamaları değişim 

göstermiştir.   

Bu çalışmada, Sağlıkta Dönüşüm Programı adıyla anılan yeni sağlık reformu  projesinin 

incelenmesi ve sağlık harcamalarında meydana gelen değişimin analiz edilmesi 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Reform, Sağlık Harcamaları, Türkiye. 
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THE EFFECT OF NEW HEALTH REFORM ON HEALTH EXPENDITURES 

 

 Abstract 

Republic of Turkey in the Constitution, Article 2 of the state is defined as a social state, 5 in 

the basic objectives and tasks of the specified state in the article that "society ensure the 

welfare, peace and happiness, The human material and provide the spiritual presence " is 

located statements. Rights and freedoms have evolved from past to present and in the 20th 

century, free education, health and care and social rights have become more important as a 

result of this development process. The fact that education and health services also have 

significant externalities caused these services to be provided by the state and evaluated within 

the scope of compulsory public services. Although the opening of health services to the 

market removes the health service from the right; health service, the money of those who can 

only buy as much as the money can be covered by a service. 

As a result of the neoliberal economic policies, the restructuring process in health services, 

which gained momentum after 2000, led to serious changes in the financing, organization and 

presentation of health services in Turkey in 2003 under the name of Health Transformation 

Program. With HTP, health financing was collected in one hand and health service producers, 

including the private sector, started to receive services from the Social Security Institution 

(SSI). Within the scope of the New Health Reform, General Health Insurance (GHI), family 

medicine and Public Hospitals Unions, participation rates of individuals in health 

expenditures, expenditures of public and private health institutions and social security 

expenditures have changed. 

In this study, it is aimed to examine the new health reform project called Health 

Transformation Program and to analyze the change in health expenditures. 

Keywords: Health Reform, Health Expenditures, Turkey. 
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANICILARIN PAZARLAMA BİLEŞENLERİ 

ALGISI, MARKA GÜVENİ VE MARKA SADAKATİNİN TEKRAR SATIN ALMA 

NİYETİNE ETKİSİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE ANALİZİ 

 

Rojan GÜMÜŞ 1 

 

Özet 

Gerekçe:  Sağlık sektöründe hergün artan rekabet ve daha eğitimli hale gelen sağlık hizmeti 

kullanıcılarının, beklentilerini karşılayan sağlık kurumlarına yönelmesi sağlık yöneticilerinin 

bu hareketli sektörde değişen stratejiler uygulamalarını zorunlu kılmaktadır. Sağlık 

kurumlarının da sundukları kaliteli hizmetlerin yanında, reklam ve tanıtım faaliyetlerinden 

yararlanmaları ve tedavi süreçlerinde hasta katılımcılığını sağlamaları hasta sayılarını 

arttırmada önemli bir faktör haline gelmektedir. Sağlık hizmetlerinde reklam faaliyetlerinin 

önündeki engeller  sağlık kurumlarını hem yasal hem de yaratıcı pek çok farklı yoldan tanıtım 

yolları bulmasına yol açmıştır. Sponsorluklar, websiteleri, sosyal medya hesapları, 

sertifikalar, ödüller, sms,email, gönderme, billboardlar, sağlık kurumlarının en çok 

kullandıkları tanıtım araçlarındandır.  Tanıtım ve promosyonun yanında sağlık kurumlarının 

uyguladığı fiyat politikaları, ürün ve hizmetlerin kalitesi, ve hizmetlerin dağıtıldığı yer de 

kullanıcıların tekrar satın alma niyetini belirleyen önemli unsurlardandır. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı pazarlama bileşenlerinin sağlık hizmeti kullanıcılarının tekrar 

satın alma niyetine etkisini demografik değişkenlere göre incelemektir.  

Yöntem: Bu amaçla, sağlık hizmeti kullanıcılarının pazarlama bileşenlerinden ürün, fiyat, 

tutundurma ve yer algısının marka sadakati ve marka güvenine etkisi bunun da tekrar satın 

alma niyetine etkisi incelenmiştir. Bunun yanında tedavi süreçlerinde hasta katılımcılığının da 

sağlık hizmeti kullanıcılarının tekrar satın alma niyetine katkısı araştırılmıştır. Araştırmada 

Diyarbakır ilinde farklı sosyo-ekonomik düzeyden 681 sağlık hizmeti kullanıcısına sorular 

yöneltilerek anketler Yapısal Eşitlik Modeli ile test edilmiştir. İstatistiksel analizler için SPSS 

21 programı kullanılmış, verilere  cronbach alpha, açıklayıcı ve keşfedici faktör analizi, ki-

kare testi, anova, sheffe ve korelasyon analizleri uygulanmıştır. 

Bulgular: Çalışmanın sonuçlarına göre, katılımcılık ve tutundurma değişkenleri marka güveni 

oluşturmada en önemli etken olarak bulunmuştur. Kullanıcılar özellikle özel hastanelerin 

içinde katkı payı düşük olanları tercih etmekte ve fiyat önemli bir etken olarak ortaya 

çıkmaktadır. Kadın kullanıcılar pazarlama bileşenlerine daha fazla önem vermektedirler. 
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Eğitimi yüksek olanlar ve gelir düzeyi yüksek olanların tekrar satın alma niyeti daha 

yüksektir. Özel hastaneleri kullananların marka sadakati ve marka güveni ve tekrar satın alma 

niyeti daha yüksektir.  Marka güveni ve marka sadakati tekrar satın almaya etki etmektedir. 

Yer değişkeni ile marka sadakati ve marka güveni arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

Hastanelerde sunulan hizmetler de marka güvenine olumlu etki eden bir husustur. Sağlık 

hizmeti kullanıcıları için marka sadakati ve marka güveni tekrar satın alma eğilimine katkıda 

bulunmaktadır. 

Sonuç: Bu çalışmanın diğer önemli sonuçları ise, ürün ve hizmetlerinin kalitesine önem veren 

ve doğru fiyat politikaları uygulayan sağlık kurumları hasta sayılarını artırmaktadır. Ayrıca 

etkili tanıtım kampanyaları ve halkla ilişkiler çalışmaları hastalarda kurum ile ilgili olumlu 

imaj oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Ünümüz çetin rekabet ortamından geri kalmak 

istemeyen ve hasta sayısını artırmak isteyen sağlık kurumlarının pazarlama bileşenlerini 

kullanması gerektiği açıktır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Kurumları, Pazarlama Bileşenleri, Katılımcılık, Marka Güveni, 

Marka Sadakati, Tekrar Satın Alma Niyeti. 

 

ANALYZING EFFECT OF MARKETING MIX PERCEPTION, BRAND TRUST AND 

BRAND LOYALTY OF HEALTHCARE USERS ON REPURCHASE INTENTION 

ACCORDING TO DEMOGRAPHIC FACTORS 

 

 Abstract 

Aim: Due to increasing competition in health care market day by day, administrators must be 

prepared to shift their strategies in order to meet this dynamic market. Additionally, more 

educated health consumers are beginning to choose the best institution fulfilling their 

demands. Besides quality of care provided by health institutions, promotion activities and 

making patients a part of treatment process becomes more significant for hospitals in order to 

raise their patient number. As there are many prohibitions for promotions and advertisements 

in health sector, health institutions to inform their patients various channels. Sponsorships, 

websites, social media accounts, certificates, awards of the institutions, sms, emails and 

billboards, are the most advertisement methods used by health institutions. Additionally 

campaigns on special days, conferences, seminars also help them to introduce their activities 

legally. Besides promotion, price strategies, quality of products and services, and 

distribution/place of them are very important for repurchase intention of patients. The aim of 

this study is to examine the effect of marketing mix elements on repurchase intention of 

health service consumers. 
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Method: In this study the effect of marketing mix elements such as product, price, promotion 

and place perception of health service consumers on brand trust, brand loyalty and repurchase 

intention has been investigated. Also another variable called participation has been added in 

order to investigate the factors affecting repurchase intention of consumers. A survey was 

conducted with 681 samples from different socio-economic groups in the city of Diyarbakır, 

Turkey. Structural equation modeling was used to test the research hypothesis and the 

research model. SPSS 21 program was used in during statistical analysis, cronbach alpha, 

explarotaryand confirmatory factor analysis,chi-square test, anova, sheffe test, correlation test 

were applied. 

Findings: According to the results of the study, it is found that participation and promotion are 

the most important factors for brand trust. Price is also an important factor for health service 

consumers especially for private hospital users.Maketing mix perception is important for 

female health service users. Also users’ education and income levels affect repurchase 

intention. Private hospital users’ brand trust, brand loyalty repurchase intention is greater than 

university and public hospital users.  Brand trust and brand loyalty affect repurchase intention. 

There isn’t a meaningful relationship between place and brand trust or brand loyalty. Quality 

of goods and services affect brand trust and brand loyalty. Brand trust and brand loyalty lead 

to repurchase intention.   

Results: Findings of the study showed that health institutions who care quality of products and 

services, develop appropriate price strategies increase their number of patients. Also effective 

promotion companies and public relations affect health consumers’ thoughts about health 

institutions. Another important contribution of this study is hospitals who care patient 

participation also have a positive image in patients’ minds. It is obvious that hospitals should 

take precautions in order not to stay behind the other institutions and to protect their patient 

number by using marketing mix elements. 

Keywords: Health Institutions, Marketing Mix Elements, Participation, Brand Trust, Brand 

Loyalty, Repurchase Intention. 
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SOSYAL DEVLET OLMA İLKESİ AÇISINDAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ 

BİRİMİNE BAĞLI HASTALARIN TIBBİ DURUMLARI VE SUNULAN 

HİZMETLERİN TESPİTİ 

 

Mehmet Emin KURT 1 

İbrahim ÇEMBERLİTAŞ 2 

Mehmet Ali ŞEN 3 

 

Özet 

Ülkemizde 2010 yılından bu yana sağlık bakanlığına bağlı taşra birimleri tarafından güçlü bir 

şekilde sunulan evde sağlık hizmetlerinin vatandaşlar tarafından talebin oldukça yüksek bir 

hizmet alanını ifade ettiği ve bununla beraber bu hizmet türünün devletin sosyal devlet olma 

ilkesini destekler düzeyde ilerlediği pek çok akademik çalışma ve ulusal uluslararası 

göstergede kendisini göstermiştir. Çalışmamızda Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Evde 

Sağlık Hizmetleri Biriminin Ocak-Aralık 2018 ayları arasında ki son 1 yıllık verileri ele 

alınmıştır. Çalışmamızda hastaların çoğunun 65 yaş ve üzeri hastalar olduğu (%68,4), en çok 

görülen tıbbi durumun ise kardiyovasküler hastalık türleri olduğu ve hasta yakınları tarafından 

beklenen ve evde sağlık hizmetlerinde belirtilen her tür hizmetin birim tarafından sunulduğu 

tespit edilmiştir. Evde sağlık hizmetleri birimi tarafından Diyarbakır için genelde son 8 yılda 

çalışmamız kapsamında ise son 1 yılda sunulan yoğun hizmetlerin, devletin sosyal devlet 

olma ilkesine paralel ilerlediği tespit edilmiştir. Hizmetin varlığı ülkenin sağlık hizmetleri 

sunum başlığında büyük bir yer edinmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Evde Sağlık Hizmetleri, Tıbbi Durumlar, Sağlık Bakanlığı, Sosyal 

Devlet İlkesi. 
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WİTH REGARDS TO THE PRİNCİPLES OF BEİNG A SOCİAL STATE 

DETERMİNİNG THE MEDİCAL CONDİTİONS AND SERVİCES PROVİDED BY 

THE HOME HELATHCARE SERVİCES UNİT 

 

 Abstract 

In our country, home health services, which have been presented in a strong manner since 

2010 by the provincial units of the ministry of health, have expressed a high service area by 

the citizens and however, this type of service has shown itself in many academic studies and 

national-international indicators in which the state has progressed to support the principle of 

being a social state. In this study, the data of Selahaddin Eyyubi State Hospital Home Health 

Care Unit between January and December 2018 for the last 1 year are discussed. In our study, 

it was found that most of the patients were patients aged 65 and over (68.4%), the most 

common medical condition was cardiovascular disease and all kinds of services expected by 

the relatives of the patients were provided by the unit. It has been determined that intensive 

services provided by the home health services unit for Diyarbakır in the last 8 years have been 

progressing in parallel with the principle of the state being a social state. The existence of the 

service has gained a great place in the title of health services provision of the country. 

Keywords: Home Health Services, Medical Conditions, Ministry of Health, Social State 

Policy. 
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SOSYAL DEVLET OLMA İLKESİ AÇISINDAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ 

BİRİMİNE BAĞLI HASTALARIN TIBBİ DURUMLARI VE SUNULAN 

HİZMETLERİN TESPİTİ 

 

Mehmet Emin KURT 1 

Nurettin MENTEŞ 2 

Mümtaz KORKUTAN 3 

 

Özet 

Zamanı iyi yöneten birey; gelecek kariyerini daha iyi hazırlayan demektir. Bunu sağlarken 

birey programlı okuma ve öğrenme, teknolojik gelişmelerden haberdar olmayı, çevresindeki 

insanlara daha fazla zaman ayırmayı, dinlenmeyi, eğlenmeyi, düşünmeyi, yeni projeler 

başlatmayı fırsat bilir. Bu bağlamda, toplumların geleceği olan üniversite öğrencilerinin 

zamanlarını tam ve doğru kullanması başarıyı getireceği gibi mevcut zamanı iyi 

yapılandırmaması öğrenmeyi olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle öğrencilerin zamanı iyi 

yönetmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin zaman 

yönetimi algıları ve zaman yönetimi ile akademik başarıları arasında ilişki araştırılmıştır.  

Çalışma Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde 

öğrenim gören öğrencilerin zaman yönetimi algılarını saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak 

planlanmış ve 10–21 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 

öğrencilerin tamamı oluşturur iken (derslere devam eden toplam öğrenci sayısı=184), 

araştırma örneklemini ise uygulanan ankete gönüllü katılmayı kabul eden, 133 öğrenci 

(evrenin %72,3’ü) araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında Zaman Yönetimi 

Envanteri (ZYE) kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda zaman yönetim ve zaman yönetimi alt faktörleri (planlama, tutum ve 

harcattırıcılar) ile cinsiyet ve öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflar arasında anlamlı 

farklılaşma bulunamamıştır. Akademik başarı ile sınıflar arasında anlamlı farklılaşma 

bulunmuştur. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalamaları 

(AGNO) birinci sınıf öğrencilerinin ağırlıklı genel ortalamasından fazladır.   Akademik başarı 

ile zaman yönetimi ve zaman yönetimi alt faktörleri arasında pozitif yönlü ilişki tespit 
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mumtazkorkutan21@hotmail.com. 
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edilmiştir. Zaman yönetimi ile akademik başarı arasında pozitif yönlü güçlü ilişki tespit 

edilmiştir. Zaman yönetimi alt faktörlerinden planlama ve tutum ile akademik başarı arasında 

pozitif yönlü güçlü, harcattırıcılar alt faktörü ile akademik başarı arasında pozitif yönlü zayıf 

ilişki tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Zaman Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Akademik Başarı. 

 

A STUDY ON PERCEPTION OF TIME MANAGEMENT OF HEALTH 

MANAGEMENT STUDENTS 

 

 Abstract 

An individual who manages time well; it means preparing his future career better. By doing 

this, the individual has the opportunity to be programmed to read and learn, to be acquaint 

himself with technological developments, to spare more time to the people around him, to 

relax, to have fun, to think and to start new projects. In this regard, university students are the 

future of societies, to use their time fully and correctly will bring success and not to configure 

the present time well will affect learning negatively. Therefore, students need to manage time 

well. In this study, time management perceptions of health management students and the 

relation between time management and academic accomplishment were researched. 

This study, was planned as a descriptive resaerch in order to determine the perceptions of time 

management of the students who have been studying in the Health Management Department 

of the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Dicle University and the study 

was conducted between 10-21 June 2019. While the universe of the study was composed of 

all the students (total number of students attending classes = 184), 133 students (72.3% of the 

universe) who accepted to participate in the survey sample were included in the study and the 

research sample composed, 133 students (72.3% of the universe) were taken into the scope of 

the research. Time Management Inventory (TMI) was used for data collection. SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) program was used for data analysis and it was tried 

to determine whether there was a significant correlation between the total score obtained from 

time management inventory and academic accomplishment and whether or not the students 

needed it. 

As a result of the research, there was no significant difference between time management and 

time management sub-factors (planning, attitude and waster ) with gender and the classes in 

which the students were educated. Significant differentiation was found between the academic 

accomplishment and the classes. The weighted grade point average (WGPA) of the third and 

fourth grade students is higher than the weighted grade point average of the first grade 
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students. A positive correlation was determined between academic achievement and time 

management and time management sub-factors. A strong positive correlation was determined 

between time management and academic accomplishment. It was determined a strong positive 

correlation between planning and attitude and academic accomplishment which is one of 

among the time management sub-factors, and it was determined a weak positive correlation 

between wasters subscale factor and academic accomplishment. 

Keywords: Time Management, Health Management, Academic Accomplishment. 
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SAĞLIK KURUMLARINDAKİ İŞGÖRENLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

İLE SAĞLIK MESLEK ETİĞİNİN ZARAR VERMEME/YARARLILIK İLKESİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ: DİYARBAKIR İLİ MERKEZ KAMU HASTANELERİ 

ÖRNEĞİ1 

 

Aydın USTA 2 

Gülfer BÜYÜKTAŞ GAYIR 3 

 

Özet 

Özellikle son yüzyıl içerisinde ekonomik, bilimsel, sosyal, teknolojik vb. alanda yaşanan 

gelişmeler etik alanında çok sayıda sorunu beraberinde getirmiştir. Etik değerlere sahip olmak 

“en ucuz risk yönetim stratejisi” olarak görüldüğü için etik kavramına atfedilen önem de 

eskiye nazaran daha fazla artmış, yazında etik konusunda çok sayıda çalışma üretilmiş, 

mevzuat düzenlemelerinde hızlı ve kapsamlı iyileştirmeler ve güncellemeler yapılmış ve etik 

kurulların oluşturulmasına daha fazla önem verilmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda etik ile 

ilgili farklı yaklaşımlar, teoriler geliştirilmiş ve zamanla farklı türlere ayrılmıştır. Etik 

türlerinden birisi de meslek etiğidir. Bir meslek elemanının işini hangi kurallar çerçevesinde 

yapması gerektiğini bilmesine rehberlik edecek ilkeler bütünü olan meslek etiğinin sağlık 

sektörü açısından daha farklı bir anlamı ve önemi bulunmaktadır. Çünkü sağlık sektöründe 

verilen hizmetin öznesinin insan oluşu, sağlık hizmetlerinin elle tutulmaması, birbirinin 

devamı niteliğinde olması, heterojen olması, insan yoğunluğunun ve talebinin fazla olması ve 

bu yoğunluğun dalgalanan özellikte olması, geri dönüşü imkânsız hatalara sebep olması gibi 

nedenler onu diğer sektörlerden ayırmaktadır. Etik anlayışı sağlık sektörü için önemli ve acil 

bir unsur haline getiren nedenlerden birisi de hastalara yapılacak tüm tıbbi müdahalelerin 

öncelikle zarar vermemesi ve yararlı olması ilkesine dayanmasıdır. Bu ilke, Hipokratik etik 

geleneğin en birincil unsuru “önce zarar verme!” (primum non nocere) şeklinde dile 

getirilmektedir. Hekimin hastasına zarar vermeden hastasına müdahale etmenin ön koşulu 

öncelikle hastaya zarar vermemektir. Hipokrat’a göre belki de doğanın kendi döngüsü içinde 

hasta kendi kendine iyileşme olanağına sahipken hekimin gereksiz müdahalesiyle bu ihtimalin 

kaybolarak daha farklı zararlara yol açabilecek olması anlayışını oluşturur. Sağlık 

sektöründeki etik anlayış çok sayıda ve farklı nitelikteki değişkenden etkilenmektedir. Alan 
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yazında bu değişkenlerden biri de bir grubun demografik özelliklerinden oluştuğu 

vurgulanmaktadır.  

Kuramsal bilgi stokundaki bu gerçekten hareketle “Diyarbakır İli Merkez Kamu 

Hastanelerinde Çalışan Sağlık Personelinin Demografik Özellikleri İle Meslek Etiğinin Zarar 

Vermeme/Yararlılık Boyutu Algısı Arasında İstatistiksel Açıdan Anlamlı Bir Fark Bulunup-

Bulunmadığının” test edilmesi amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Çalışmanın temel 

sorunsalı; “Diyarbakır ili merkez kamu hastanelerindeki işgören davranışlarının meslek 

etiğinin zarar vermeme/yararlılık boyutu açısından incelenmesi ve işgörenlerin demografik 

nitelikleri ile meslek etiğinin söz konusu ilkesiyle arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunup bulunmadığı konusunun farklı açılardan ele alınmasıdır”. Çalışmanın temel hipotezi 

de; “Araştırma kapsamındaki işgörenlerin demografik nitelikleri ile meslek etiğinin zarar 

vermeme/yararlılık algısı arasında ilişki bulunmaktadır” yargısıdır. 

Çalışmanın evreni, Diyarbakır il merkezinde bulunan kamu hastanelerinde görev yapan 2810 

sağlık çalışanından (Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, doktor, sağlık memuru, büro elemanı)  

oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen 280 sağlık 

çalışanı oluşturmaktadır. Söz konusu çalışma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi, Diyarbakır Çocuk 

Hastalıkları Hastanesi ile Diyarbakır Kadın Hastalıkları, Doğum ve Çocuk Hastalıkları 

hastanelerinde uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama amacıyla nicel yaklaşım çerçevesinde 

anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formunun birinci kısmında katılımcıların demografik 

niteliklerine ilişkin 14 soru yer almaktadır. İkinci kısımda ise 5’li Likert Ölçeği’ne göre 

hazırlanmış meslek etiği ile ilgili ölçek yer almaktadır. Bunlardan 7 soru zarar 

vermeme/yararlılık ilkesi boyutuna ilişkindir. Bulgular tablolar aracılığıyla sunulmuş; 

hipotezler de ANOVA ile test edilmiştir. Örneklem arasında “araştırma kapsamındaki sağlık 

kurumlarında etik ilkeler sağlık çalışanlarının tamamına yakını için geçerlidir” görüşüne 

katılanların madde ortalaması % 44. 6’dır. Faktörler bazında değerlendirildiğinde “zarar 

vermeme/yararlılık ilkesi sağlık çalışanlarının tamamı için geçerlidir” görüşüne katılanların 

oranı % 36,5 çıkmıştır.  

Elde edilen bulgulara göre örneklemin halen çalıştıkları birimdeki kıdem durumu, mesleki 

pozisyonları, çalışma pozisyonları, çalışılan birim ve hizmet sınıfına göre dağılımları ile zarar 

vermeme/yararlılık ilkesi boyutuna ilişkin algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Etik, Sağlık Meslek Etiği ve İlkeleri, Zarar Vermeme/Yararlılık İlkesi. 
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RELATIONSHIP BETWEEN DEMOGRAPHICS OF EMPLOYEES IN HEALTH 

INSTITUTIONS AND THE PRINCIPLE OF NON-HARM/BENEFIT OF HEALTH 

PROFESSIONAL ETHICS: EXAMPLE OF CENTRAL PUBLIC HOSPITALS IN 

DIYARBAKIR PROVINCE 

 

 Abstract 

Especially in the last century economic, scientific, social, technological and so on. 

developments in the field of ethics have brought with it many problems. Since having ethical 

values is considered as the cheapest risk management strategy, the importance attributed to 

the concept of ethics has increased more than before, many studies on ethics have been 

produced in the literature, rapid and comprehensive improvements and updates have been 

made in legislation regulations and more importance has been attached to the establishment of 

ethical committees. In line with these developments, different approaches and theories related 

to ethics have been developed and divided into different types over time. One of the types of 

ethics is professional ethics. Professional ethics, which is a set of principles that will guide a 

professional member to know the rules within which his / her job should be performed, has a 

different meaning and importance for the health sector. Because the subject of the service 

given in the health sector is human, not to be handled by health services, it is a continuation of 

each other, it is heterogeneous, the density and demand of people are high and this density is 

fluctuating and causes irreversible mistakes. One of the reasons that make ethical 

understanding an important and urgent factor for the health sector is that all medical 

interventions to be made to patients are primarily based on the principle that they will not 

harm and be beneficial. This principle is expressed as the primary element of the Hypocratic 

ethical tradition; “do not harm first!” (primum non nocere) . The precondition of intervening 

without harming the patient's physician is not to harm the patient first. According to 

Hippocrates, perhaps the patient has the possibility of self-healing within the natural cycle of 

nature, but with the unnecessary intervention of the physician, it creates the understanding 

that this possibility will disappear and cause different damages. Ethical understanding in the 

health sector is influenced by numerous and different variables. In the literature, it is 

emphasized that one of these variables is the demographic characteristics of a group. 

Based on this fact, this study has been prepared to test whether there is a statistically 

significant difference between the demographic characteristics of the health personnel 

working in the central public hospitals of Diyarbakır and the perception of the harmlessness / 

benefit dimension of the professional ethics. The main problematic of the study; 

“Investigation of employee behaviors in central public hospitals in Diyarbakır in terms of 

non-harm / usefulness dimension of professional ethics and whether there is a statistically 

significant difference between demographic characteristics of employees and whether there is 
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a statistically significant difference between these principles and professional ethics”. The 

basic hypothesis of the study; “There is a relationship between the demographic qualities of 

the employees in the study and the non-harm / perceptions of usefulness of professional 

ethics”. 

The population of the study consists of 2810 health workers (nurses, midwives, health 

technicians, doctors, health officers, office staff) working in public hospitals in the city center 

of Diyarbakır. The sample of the study consists of 280 health care workers selected by 

random sampling method. The study was carried out in the Health Sciences University Gazi 

Yaşargil Training and Research Hospital, Selahattin Eyyubi State Hospital, Diyarbakır 

Pediatric Hospital and Diyarbakır Obstetrics, Gynecology and Pediatric Hospitals. In the 

study, questionnaire method was used in the context of quantitative approach for data 

collection. The first part of the questionnaire contains 14 questions about the demographic 

characteristics of the participants. In the second part, there is a scale about professional ethics 

prepared according to 5-point Likert Scale. 7 questions related to non-harm / utility principle 

dimension. The findings were presented through tables; hypotheses were also tested with 

ANOVA. Among the sample, ethical principles are valid for almost all health workers in the 

health institutions in the scope of the research madde, the average of the participants is 44.6%. 

When evaluated on the basis of factors, the rate of those who agree that non-harm / utility 

principle applies to all health workers ”is 36.5%. 

According to the findings, a statistically significant relationship was found between the 

seniority status, occupational positions, working positions, distribution of the sample 

according to the unit and service class and perceptions of non-harm / utility principle 

dimension. 

Keywords: Ethics, Health Professional Ethics and Principles, Non-Harm / Benefit Principle. 
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TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI İLE HASTA TATMİNİNE 

ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: GAZİANTEP SAĞLIK OCAKLARINDAN 

FAYDALANAN SURİYELİ VATANDAŞLARLA İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA 

 

Abdulkadir BİLEN 1 

Ahmet SITKI 2 

 

Özet 

Toplam kalite yönetimi (TKY), son yıllarda iş dünyası örgütlerinde ve özellikle hastane 

sektöründe büyük ilgi gören bir konudur. TKY felsefesi, müşteriye odaklanmakta ve 

ihtiyaçlarını ve isteklerini nasıl karşılayacağının yanı sıra, organizasyon içindeki faaliyetleri 

entegre etme ihtiyacına odaklanmaktadır. İşlerin başından sonuna kadar az hata ve az 

maliyetle yönetilmesi için tüm yönetim ilkeleri TKY perspektifinde, organizasyonun tüm 

yönleriyle sürekli geliştirmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların geliştirilmesi temel 

almaktadır. 

Araştırmanın amacı sağlık alanında hasta tatmininin toplam kalite yönetimi uygulamalarının 

göstergesi olan üst yönetimin liderliği, kıyaslama, müşteri odaklılık, tüm çalışanların katılımı, 

sürekli gelişimin araştırmasıdır. Temel olarak bu çalışmada hasta tatminini etkileyen faktörler 

ile toplam kalite yönetimi uygulamalarının etkisi araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Sektörü, Hasta Tatmini, Toplam Kalite Yönetimi, Kıyaslama, 

Sürekli Gelişim. 

 

THE IMPACT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON PATIENT 

SATISFACTION: A FIELD STUDY IN THE MEDICAL CENTERS OF THE 

SYRIANS IN GAZIANTEP 

 

 Abstract 

Total quality management TQM in last years is a topic of great interest in business 

organizations and especially in the hospital sector, because total quality management TQM 

philosophy focuses on the customer and focuses on the need to integrate activities within the 

organization, as well as how to meet their needs and desires. All management principles for 

                                                           
1 Prof. Dr., Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme., abilen@dicle.edu.tri. 
2 Dr. Öğr., Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme., assidki88@hotmail.com. 



 

324 

 

managing quality and low costs from the beginning to the end of the works in views total 

quality management TQM focuses on the continuous improvement of all aspects of the 

organization and the emphasis on excellence of all employees in the organization. 

The aim of this research is about patient’s satisfaction in the field of health represented by 

those total quality management indicators commitment of top management, benchmarking, 

customer satisfaction, participation of all employees, continuous improvement. Basically, this 

research is about the dimensions of total quality management and the affecting factors on 

patient’s satisfaction. 

Keywords: Health Sector, Patient Satisfaction, Total Quality Management, Benchmarking, 

Continuous İmprovement. 
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SAĞLIK SİSTEMİNDE UYGULANAN AKREDİTASYONUN DÜNYADAKİ VE 

TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİM SEYRİNE YÖNELİK BİR İNCELEME 

 

Gülfer BÜYÜKTAŞ GAYIR 1 

 

Özet 

Gerek insan hayatının her şeyden önde olması gerek sağlık hizmetleri sunumunda hasta 

güvenliği riskleri ve gerekse hizmeti alanların beklenti düzeylerindeki artış, sağlık hizmeti 

sağlayıcılarının bu alanda belli standartlara uymasını zorunlu kılmıştır. İnsan hayatının en 

ince noktasına, ölümle-yaşam arasındaki ince çizgiye temas eden sağlık kurumlarının ve 

profesyonellerinin kaliteden ve belli standartlardan taviz vermeden çalışmaları elzemdir ve 

ayrıca yasal bir gerekliliktir. Sağlık hizmetlerinin üretilmesi ve sunumu esnasında hataların 

önlenmesi veya asgari düzeye çekilmesi, sunulan hizmet kalitesinin belli bir seviyede 

güvenceye alınması ve sürekli iyileştirilmesinde kullanılan en önemli araçlardan birisi 

akreditasyondur. Hem kamu hem de özel sağlık kurumlarında sunulan sağlık hizmetlerinin 

belli standartları olmalı ve evrensel nitelik taşımalıdır. Ayrıca sağlık kurumları bu özelliklere 

sahip olduklarını belgelendirmelidirler. Söz konusu bu belgelendirme işlemine de 

akreditasyon denmektedir. Akreditasyon işlemi güvenilirliği kanıtlanmış kurumlar tarafından 

yapılmaktadır. İnceleme yapan kurum belirli aralıklarla denetlemeler yaparak şartların devam 

edip etmediğini kontrol eder. Bu sayede standartların sürekliliği sağlanmış olur. Bu 

denetimler sonucunda denetimi tamamlanmış kurumların yeterliliğine karar verildiğinde söz 

konusu kurumlar akredite edilmektedir. Aksi halde ise, standartlara uygun olmadığı yönünde 

rapor verilmektedir. Akreditasyon yetkisine sahip olan kurumlara JCI (Joint Comission 

International), TÜSKA (Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü ) ve 

ISQua (The International Society for Quality in Health Care) örnek gösterilebilir. 

Dünyada 1900’lerin başlarında başta Kanada, ABD ve Avustralya gibi ülkelerde, Türkiye’de 

ise 2005 yılında sağlıkta kalitenin arttırılması yönünde kurumlar ve yapılar sağlık 

hizmetlerinde kalitenin öncelikle minimum seviyede güvenceye alınması sonra ise, ulaşılabilir 

en üst seviyeye ve standartlara ulaştırmayı hedeflemişlerdir. Sağlık kurumlarının bağımsız dış 

denetçiler tarafından yapılan denetimler sonucu sağlık hizmet sunucularının akredite edilmesi 

tüm dünyada kabul gören bir sistemdir.   

Kuramsal bilgi stokundaki bu gerçeklerden hareketle çalışmanın konusunu dünyadaki ve 

Türkiye’deki sağlık sisteminde uygulanan akreditasyon sürecinin incelenmesi 

oluşturmaktadır. 
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Sağlık kurumlarında akreditasyonun öneminden hareketle bu çalışmanın amacı, 

“akreditasyonun dünyadaki ve Türkiye’deki gelişim aşamalarını irdeleyip, sağlık sektöründe 

akreditasyonun önemine vurgu yaparak gerek sağlık çalışanlarında gerekse diğer çevrelerde 

farkındalık oluşturmaktır” şeklinde saptanmıştır. Çalışmada dolaylı araştırma ve tarama 

yöntemlerinden faydalanılmıştır. 

Dünyada ve Türkiye’de sağlık sistemlerinde uygulanan akreditasyonun gelişim seyrine 

bakıldığında, dünyada yüzyılı aşkın sürede oldukça ileri seviyeye ulaşıldığı, dünyaya kıyasla 

kısa bir süre olmasına rağmen Türkiye’de ise sağlıkta akreditasyonun öneminin kavranarak 

başlangıcından günümüze önemli bir mesafe kat ettiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Akreditasyon, JCI, ISQua, TÜSKA. 

 

A REVIEW OF THE ACCREDITATION APPLIED IN THE HEALTH SYSTEM FOR 

THE COURSE OF DEVELOPMENT IN THE WORLD AND IN TURKEY 

 

 Abstract 

The fact that human life is above all else, the risks of patient safety in the provision of health 

services and the increase in the expectation levels of the service providers have obliged health 

service providers to comply with certain standards in this field. It is essential and also a legal 

requirement that health institutions and professionals who touch the finest point of human life 

and the fine line between death and life work without compromising on quality and certain 

standards. Accreditation is one of the most important tools used in the prevention and 

minimization of errors during the production and delivery of health services, assuring and 

continuously improving the quality of services provided. Health services provided in both 

public and private health institutions should have certain standards and be of universal nature. 

In addition, health institutions should certify that they have these characteristics. This 

certification process is also called accreditation. The accreditation process is carried out by 

institutions with proven reliability. The examiner conducts periodic inspections and checks 

whether the conditions are maintained or not. In this way, the continuity of the standards is 

ensured. As a result of these audits, when the adequacy of the audited institutions is decided, 

the said institutions are accredited. Otherwise, it is reported that it does not comply with the 

standards. JC institutions having accreditation authority (Joint Commission International), 

Tusk (Turkey Health Care Quality and Accreditation Institute) and ISQua (The International 

Society for Quality in Health Care) exemplified. 

Beginning in the early 1900s in the World Canada, in countries like the US and Australia, 

while in Turkey in 2005, institutions towards improving the quality of health care and the 
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structures of health service quality in the first after securing the minimum level, accessible to 

target to deliver the highest levels and standards. Accreditation of health service providers as 

a result of audits performed by independent external auditors of health institutions is a system 

accepted worldwide. 

Stock theoretical knowledge in the form of the accreditation process to examine the issues of 

health systems applied in the study of this real movement in the world and Turkey. 

Accreditation, the purpose of this study is the importance in health institutions, "accreditation 

in the world and examining the developmental stage in Turkey, in both health workers 

emphasized the importance of accreditation in the health sector as well as to raise awareness 

in other environments" were shaped. In this study, indirect research and screening methods 

were used. 

When the accreditation course of development implemented in the health care system in the 

world and Turkey, in the world more than a century that quite reached the advanced level, 

although a short time compared to the world in Turkey if health is seen as an important 

progress had since its gripping the start of the importance of accreditation. 

Keywords: Health, Accreditation, JCI, ISQua, TÜSKA. 
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BATMAN İLİNDE KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE GÖREV YAPAN 

YÖNETİCİLERİN İŞ DOYUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Süreyya YİĞİTALP RENÇBER 1 

Ahmet Tevfik OZAN 2 

Ali CEYLAN 3 

 

Özet 

1. Giriş  

İş doyumu, bir kişinin iş yerindeki işe ilişkin deneyimleri ve işe atfettiği değerlerinin yarattığı 

duygusal hoşnutluk durumu biçiminde tanımlanmaktadır.   

2. Amaçlar 

Bu araştırma Batman Kent Merkezinde Kamu ve Özel Hastanelerde görev yapan yöneticilerin 

iş doyumu düzeyleri ve iş doyumu düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla 

yapılmıştır.  

3. Yöntem 

Kesitsel nitelikte olan bu araştırmanın evrenini Batman Kent Merkezinde Kamu ve Özel 

Hastanelerde görev yapmakta olan tüm yöneticiler (120 kişi) oluşturmuştur. Evrenin tümü 

araştırma kapsamına alınmış, 101’ine ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri; birinci bölümde 

yöneticilerin demografik özelliklerinin değerlendirilmesine, ikinci bölümde ise iş doyumu 

düzeyleri ve iş doyumu düzeylerini etkileyen faktörlere yönelik soruların yer aldığı bir anket 

ile toplanmıştır. Verilerin analizi t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak yapılmıştır.  

4. Bulgular 

Araştırma kapsamına alınan yöneticilerin  %64.4’ü erkek, %35.6’sı kadın olup, yaş 

ortalamaları 36.87±7.48’dir.Yöneticilerin %77.2’si evli, %41.6’sı lisans mezunudur. 

Yöneticilerin %43.6’sının devlet hastanesinde, %56.4’ü özel hastanede çalışmaktadır. %47.5’i 

geçici(sözleşmeli), %52.5’inin kadrolu olarak çalışmaktadır. Erkek yöneticilerin toplam iş 

doyumu puanı(153.56±14.31) kadın yöneticilerin toplam iş doyumu puan 

ortalamasından(147.58±14.83) daha yüksek bulunmuştur. Erkek Yöneticilerin Terfi ve 
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İlerleme iş doyumu alt ölçeği puan ortalaması 16.33±2.65, Kadın Yöneticilerin Terfi ve 

İlerleme iş doyumu alt ölçeği puan ortalaması 14.80±3.21 olarak saptanmıştır( p=0.011). 

Erkek Yöneticilerin İletişim iş doyumu alt ölçeği puan ortalaması 21.20±3.29, Kadın 

Yöneticilerin İletişim iş doyumu alt ölçeği puan ortalaması ise 19.50±3.22 olarak saptanmıştır 

(p=0.014). Yöneticilerin çalıştıkları kurum ile iş doyumu puanları karşılaştırıldığında, iş 

doyumunun alt boyutlarından terfi ve ilerleme ve ast üst ilişkileri alt boyutlarında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmuş( p=<0.05). Özel hastanelerde çalışan yöneticilerin toplam iş 

doyumu puanı (154.28±15.63) devlet hastanelerinde çalışan yöneticilerin toplam iş doyumu 

puan ortalamasından (147.75±12.669) daha yüksek bulunmuştur. 

5. Sonuç 

Batman Kent Merkezinde görev yapan yöneticilerin bu araştırmada ast üst ilişkileri alt 

ölçeğinde en yüksek iş doyumu puanına, ödüller ve özendirme alt ölçeğinde en düşük iş 

doyumu puanına sahip oldukları görülmektedir. Bu tür araştırmalar doğrultusunda 

yöneticilerin iş doyum düzeylerini artırıcı etkenler olarak ödüller ve özendirmeye yönelik 

iyileştirici çalışmalar planlanması düşünülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Hastane Yöneticisi, İş Doyumu, İş doyumunu Etkileyen Faktörler. 

 

FACTORS AFFECTING JOB SATISFACTION in HEALTH SECTOR EXECUTIVES 

WORKING IN PUBLIC AND PRIVATE HOSPITALS IN BATMAN 

 

 Abstract 

Introduction 

Job satisfaction is the state of emotional gladness which is created by the experience that is 

related to a person’s job in the workplace and by the values he attributes to the job.  

Aim 

This research has been made so as to examine the managers’, who are working in the state 

and private hospitals in Batman city center, job satisfaction level and to examine the factors 

which influence job satisfaction levels. 

Method 

The frame of this research, which is a cross-sectional and definitive research, is composed of 

all of the managers working in state hospitals and private hospitals (120 people) in Batman 

city center. All of the frame comes under the research. 101 of them has been reached 

(Responding rate: 84.16%) Data of the research; in the first part there are questions related to 
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evaluation of managers’ demographical qualifications and in the second and third parts there 

are questions related to job satisfation levels and factors influencing job satisfaction levels. 

Analysis of the data has been made by using t test and single direction variance analysis. 

Results 

Of the managers who are in the extent of the research, 64.4% are male, 35.6% are female, 

77.2% are married and 30.7% have bachelors degree. 43.6% of the managers work in the state 

hospitals while 56.4% of them work in private hospitals. 47.5% of them work temporarily (on 

contract), while 52.5% of them are regular staff. An important statistical difference has been 

found in the managers’ sub-dimension of  promotion and advance and communication of job 

satisfaction subscale according to their gender (p<0.05). Male managers’ point average of 

Promotion and Advance job satisfaction subscale has been found as 16.33±2.65, while female 

managers’ average of Promotion and Advance job satisfaction subscale has been found as 

14.80±3.21 (p=0.011). Male managers’ point average of communication job satisfaction 

subscale has been identified as 21.20±3.29, while female managers’ point average of 

communication job satisfaction subscale has been identified as 19.50±3.22 (p=0.014). It has 

been determined that male mangers’ total job satisfaction is higher than of female managers’. 

When managers’ organisation in which they are work and their job satisfaction point is 

compared, statistically meaningful differences have been found between state hospitals and 

private hospitals in the sub-dimensions of job satisfaction and in the advance and line 

relationships sub-dimensions (p<0.05). 

Conclution 

Consequently, it is seen that in this research managers’ working in Batman city center have 

got the highest job satisfaction point in line relationship subscale and they have got the lowest 

job satisfaction point in prizes and encouragement subscale. In accordance with this kind of 

research, it can be thought to make recuperative studies aimed at prizes and encouragement as 

the factors increasing the managers’ job satisfaction levels. 

Keywords: Hospital Manager, Job Satisfaction, Factors influencing Job Satisfaction. 
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SAĞLIK HİZMETLERİ MYO ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ 

BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ 

 

Rojan GÜMÜŞ 1 

Mehmet Ali ŞEN 2 

 

Özet 

1.Gerekçe: Zamandan daha kıymetli hiçbir varlık yoktur çünkü geçen zaman geri alınmaz. 

Zaman yarına gelecek için saklanamaz, geçtiğinde geri gelmez ve iyi kullanılmazsa bu en 

değerli varlık kaybedilir. Zamanın nasıl harcandığına bağlı olarak zaman yönetiminin 

başarının kaynağı olduğu bilinmektedir. Zamanın önemini kavrayan kişiler zamanın yerine 

koyulacak bir alternatifi olmadığını bilirler ve genellikle hayatlarında belirledikleri amaçlara 

daha kolay ulaşırlar. Zamanı etkili ve verimli kullanmak için zamanı sadece işleri organize 

etmek yetmez, iyi bir zaman planlaması da gerekir. Zaman yönetimi sayesinde çok miktarda 

işi daha az zamanda bitirme sağlanır, bu da zamanın en verimli şekilde kullanılması anlamına 

gelir. Eğer kişiler hedeflerinde ulaşmakta kararlılarsa, zaman öldüren kötü alışkanlıklarından 

vazgeçmelidirler. Bunun gibi, üniversite öğrencileri de iyi notlar almak ve başarılı olmak 

istiyorlarsa zaman yönetimine önem vermelidirler. 

2.Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin 

akademik başarısı üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. 

3.Yöntem:  Çalışmanın evrenini Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO 

öğrencileri oluşturmaktadır. Dokuz programda okuyan öğrencilerden 360 tanesi ile görüşme 

yapılmıştır. Britton ve Glynn tarafından geliştirilen Zaman Yönetimi Ölçeği kullanılmıştır. 

Zaman Yönetimi Ölçeği Zaman Planlaması, Zaman Tutumları ve Zaman Harcayıcılar olarak 

üç alt boyuttan oluşan bir ölçektir ve 27 sorudan oluşmaktadır. Anketteki ilk 6 soru ise 

öğrencilerin demografik özelliklerine aittir .İstatistiksel analizler sırasında faktör analizi, t 

testi, ki-kare testi, korelasyon ve Anova testi kullanılmıştır. Tüm analizler SPSS 21 programı 

ile gerçekleştirilmiştir. 

4.Bulgular: Çalışmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin %60’tan fazlası kızlardan ve 500 TL 

altı geliri olanlardan oluşmaktadır. Öğrencilerin %30’undan fazlası 19 yaşından büyük olup , 

%34’ünden fazlası sosyal medya araçlarını 1 saatten az kullanmaktadır. Kız ve erkek 

öğrencilerin başarı düzeyleri arasında anlamalı bir fark yoktur. Ölçek alt boyutlarının 
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ortalamalarına bakıldığında ise, en yüksek ortalamalar zaman planlamasında, en düşük  , 

zaman tutumu alt boyutunda görülmüştür. 

5.Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki, zamanını iyi planlayan  ve yöneten 

öğrenciler zamanlarını daha verimli kullanmakta ve daha başarılı olmaktadırlar. Zamanın 

hatyatımızdaki en değerli servet olduğu düşünüldüğünde öğrenciler için başarının yolunun 

zaman yönetiminden geçtiği açıktır. 

Anahtar Kelimeler: Zaman Yönetimi, Öğrenci, Akademik Başarı, Sağlık Meslek Yüksek 

Okulu. 

 

EFFECT OF TIME MANAGEMENT SKILLS OF HEALTH VOCATIONAL 

SCHOOL STUDENTS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT 

 

 Abstract 

Aim: Time is considered as a rare source if it is not being utilized well, for humans’ time 

which passed definitely cannot be regained or retrieved. One of the unique properties of time 

is that it cannot be saved for future. Regardless of the way in which spend our life time 

management is related to our success in life. Those who realize importance of time, are the 

ones who achieve their goals in their personal lives, and they realize that time is a wealth that 

cannot be compensated. The effective utilization of time requires planning, as well as 

organization of time. Time management enables us of completing the largest quantity of 

activities, using the same amount of time, which means using time most effectively. If people 

want to achieve in their life they must quit their bad time consuming habits. Also university 

students should arrange their time in order to achieve and get good grades. 

The aim of this study is to determine the effect of time management skills on academic 

achievement of students. 

Method:  The research population of the study constituted 360 students of nine programs of 

Dicle University Atatürk Vocational School of Health Services.  Time Management 

Questionnaire developed by Britton and Glynn was used in order to manage the surveys. The 

questionnaire had three factors as Time Planning, Time attitudes and Time Wastings. It had 

27 questions and 6 questions were asked for demographics of the students. While doing 

statistical calculations, factor analysis, t-test, chi-square test, correlations and Anova were 

used. 

Findings: According to the results of the study, more than 60% of students were female and 

had income lower than 500 TL. More than 30% were younger than 19 age. More than 34% of 
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them were using social media tools less than one hour. A positive relationship was found 

between social media use and academic achievement. There wasn’t a meaningful difference 

between male and female students by the means of achievement. When the means of the 

factors were taken into account, highest mean was seen  in time planning, and the lowest 

mean was seen  in time attitudes. 

Results: The results of the study showed that students who planned his or her time are more 

successful and use their time more efficiently. As we know that time is more valuable  issue 

in our lives, time management is the most important tool for students who want to success. 

Keywords: Time Management, Student, Academic Achievement, Vocational Health School. 
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EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU 

 

Muhterem ALTIN 1 

 

Özet 

Millî Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretimle ilgili olarak kendisine verilmiş olan görevlerin 

büyük bir kısmını eğitim kurumları aracılığıyla yerine getirmektedir. Bu nedenle eğitim 

sisteminin başarısı, büyük ölçüde eğitim kurumlarının amaçlarını gerçekleştirmesine bağlıdır. 

Türkiye’deki eğitim kurumlarının başarısını etkileyen birden fazla etken vardır. Bu etkenlerin 

başında ise eğitim kurumlarının yönetimi gelmektedir. Çünkü gerekli yeterliklere sahip kişiler 

tarafından ve gerektiği gibi yönetilmeyen bir kurumun hedeflerini gerçekleştirmesi 

beklenemez. Aynı zamanda eğitim kurumlarında yetkin yöneticiler görevlendirilmediği sürece 

bakanlığın eğitim sisteminde yapmaya çalıştığı değişiklikler de tam olarak hayata geçirilemez 

ve istenen amaca ulaşamaz. Bu bakımdan Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yakın bir 

zamanda kamuoyuna duyurulan 2023 Eğitim Vizyonunun gündemde olduğu bir dönemde, 

eğitim kurumlarının gerekli niteliklere sahip kişiler tarafından yönetilip yönetilmediğini 

tartışmak gerekir. Genel anlamda eğitim yöneticiliğinin durumunu mevcut uygulamalardan 

hareketle değerlendiren bu çalışmanın üç amacı vardır.  Birincisi, hali hazırda Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından eğitim kurumu yöneticilerinde aranan genel ve özel şartların neler 

olduğunu, bakanlıkça aranan şartların eğitim kurumu yöneticiliği için yeterli olup olmadığını 

tartışmaktır. İkincisi, yönetici seçme ve görevlendirme sürecinin nasıl işlediğini ve mevcut 

sistemle seçilerek görevlendirilen yöneticilerin başında bulundukları kurumları nasıl 

yönettiklerini ortaya koymaktır. Üçüncüsü ise mevcut durumdan hareketle bundan sonra neler 

yapılabileceğine dair bazı önerilerde bulunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Kurumu, Müdür, Müdür Yardımcısı, Sınav. 

 

URRENT SITUATION OF EDUCATION MANAGEMENT 

 

 Abstract 

The Ministry of National Education carries out most of the duties assigned to it in relation to 

education and training through educational institutions. Therefore, the success of the 

education system depends, to a large extent, on the achievement of the objectives of the 
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educational institutions. There are multiple factors that affect the success of educational 

institutions in Turkey. An important factor is the management of educational institutions. 

Because an organization that is not properly managed by the people with the necessary 

qualifications can not be expected to achieve its goals. At the same time, the changes that the 

ministrytries to make in the education system can not be fully implemented and reach the 

desired purpose unless competent managers are appointed in the educational institutions. In 

this respect, it is necessary to discuss whether the educational institution saremanaged by 

qualified people at a time when the 2023 Education Vision, which was recently announced to 

the public by the Ministry of National Education. In general terms, there are three aims of this 

study which evaluates the situation of education management based upon current practices. 

The first is to discuss what the general and special requirements currently sought by the 

Ministry of National Education among the administrators of the educational institution are 

and whether there quirements sought by the Ministry are sufficient forthe management of the 

educational institution. The second is to show how the process of selecting and appointing 

managers Works and how the managers appointed by the existing system manage the 

institutions the yare in. The third is to make some suggestions about what can be done from 

now on. 

Keywords: Educational Institution, Principal, Assistant Principal, Exam. 
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ONBİRİNCİ KALKINMA PLANININ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRILMESİ 

 

Ahmet ÇOBAN 1 

 

Özet 

Ülkeler, kalkınmayı temel bir hedef olarak önemsemektedirler. Bu hedefi, kalkınma planları 

hazırlayarak gerçekleştirmeye çalışırlar. Plan hazırlamanın amacı, bireylerin refahını artırmak, 

yaşam koşullarını iyileştirmek, temel hak ve özgürlükleri güçlendirmek, adil, güvenli ve 

huzurlu bir ortam tesis etmek ve kalıcı hale getirmektir. Türkiye, 1961 Anayasası ile yeni bir 

planlı kalkınma dönemine girmiş, planlı kalkınma süreci birkaç yıl kesintiye uğramasına 

rağmen günümüze kadar devam etmiştir. 

Uygulanmaya konulan kalkınma planları, kamu kurumları için zorunlu hedefleri içerirken, 

özel sektör için ise yol gösterici hedefleri içermektedir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar 11 kalkınma planı hazırlanmış ve uygulanmaya 

çalışılmıştır. Kalkınma planları, başta ekonomik ve sosyal alanlar olmak üzere, birçok alan ile 

ilgili düzenlemeleri kapsamaktadır.  

Sosyal konu başlığı altında yer alan eğitim, kalkınmada nitelikli insan gücü açısından temel 

bir faktör olarak görülmektedir. Türkiye’deki tüm kalkınma planlarında, eğitime az ya da çok, 

yer verilmiştir.  

Araştırmanın amacı, Onbirinci Kalkınma Planını Türk Eğitim Sistemi açısından 

değerlendirmektir. Bu temel amaç çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır: 

Onbirinci Kalkınma Planında,  

1.Eğitimle ilgili hangi konuları yer almaktadır? 

2.Eğitimle ilgili konulara ilişkin hangi politika ve tedbirlere yer verilmektedir? 

3.Amaçlanan eğitimle yetiştirilmek istenen birey özellikleri nelerdir? 

Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu araştırmada, veri elde etmede doküman 

analizinden yararlanılmıştır. Öncelikte 23 Temmuz 2019 tarih ve 30840 (Mükerrer) sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Onbirinci Kalkınma Planı incelenmiş; eğitim ile ilgili bölüm 

analiz edilmiştir. Eğitimle ilgili konular kategorik hale getirildikten sonra, her konu ile ilgili 
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belirlenen politika ve tedbirlere yer verilmiştir. Ayrıca,  Kalkınma Planında amaçlanan 

eğitimle yetiştirilmek istenen birey özellikleri sıralanmıştır. Elde edilen bilgiler tablolarla 

ifade edilmiş ve gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. 

Araştırmada,  Onbirinci Kalkınma Planında eğitimle ilgili çözüm bekleyen temel konuların 

yer aldığı, bu konulara yönelik nitelikli politika ve tedbirlerin ortaya konduğu ve yetiştirilmek 

istenen birey özelliklerinin ana hatlarıyla belirtildiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Onbirinci Kalkınma Planı, Eğitim, Türk Eğitim Sistemi. 

 

EVALUATION OF THE ELEVEN DEVELOPMENT PLAN IN TERMS OF 

TURKISH EDUCATION SYSTEM  

 

 Abstract 

Countries attach importance to development as a fundamental goal. They try to achieve this 

goal by preparing development plans. The purpose of preparing a plan is to increase the 

welfare of individuals, to improve living conditions, to strengthen fundamental rights and 

freedoms, to establish a fair, safe and peaceful environment and to make it permanent. 

Turkey, 1961 entered into a new era with the Constitution of the planned development, the 

planned development process has continued until today, although not interrupted for a few 

years. 

Development plans implemented include mandatory targets for public institutions and guiding 

targets for the private sector. 

Since the foundation of the Republic, 11 development plans have been prepared and tried to 

be implemented. Development plans cover regulations related to many areas, especially 

economic and social areas. 

Education under the social topic is seen as a basic factor in terms of qualified manpower in 

development. In all development plans in Turkey, education, are included less or much. 

The aim of the study is to evaluate the Eleventh Development Plan in terms of Turkish 

Education System. Within this framework, the following questions were sought: 

In the Eleventh Development Plan, 

1.What issues are involved in education? 

2.What policies and measures are involved in education-related issues? 
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3.What are the characteristics of the individual desired to be raised with the intended 

education? 

The qualitative research method was adopted in this study; document analysis was used to 

obtain data. The Eleventh Development Plan published in the Official Gazette No. 30840 

(repeated) dated 23 July 2019 was examined. The section on education was analysed. After 

the issues related to education were categorized, policies and measures related to each subject 

were included. In addition, the characteristics of the individual that are intended to be 

educated with the intended training are listed in the Development Plan. The information 

obtained was expressed in tables and necessary evaluations were made. 

In the study, it was seen that the main issues waiting for a solution in the Eleventh 

Development Plan are included, qualified policies and measures are put forward for these 

issues and the characteristics of the individuals that are desired to be raised are outlined. 

Keywords: Eleventh Development Plan, Education, Turkish Education System. 
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KAMU OKULLARININ İKTİSADİ YAPI VE İŞLEYİŞİNİN İNCELENMESİ 

 

Bünyamin HAN 1 

Zakir ELÇİÇEK 2 

 

Özet 

Örgüt yönetiminin önemli bir alanını oluşturan ekonomik işleyiş, okul yöneticilerinin 

sorumluluğunda olan ve yönetilmesi gereken bir olgudur. Etkili okul yönetimi bakımından 

okulların iktisadi işleyişinin eğitim yönetimi araştırmalarına daha fazla konu olmasının 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde de 

bu konuya önemli bir yer ayrılarak okulların bütçeleri ile ilgili çalışmalar planlanmıştır. Bu 

bakımdan bu araştırma ile kamu okullarının iktisadi işleyişinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

çerçevede aşağıdaki soruların cevapları aranacaktır: 

1. Okulunuzun gelir kaynakları nelerdir? (kamu gelirleri, bağış, veliler, okul aile birliği, 

öğretmenler, iktisadi işletme, kantin, otopark, bahçe kirası, vb) 

2. Okulunuzun ihtiyaçlarını daha çok hangi tür  (nakdi, ayni) gelirlerle gidermektesiniz? 

3. Okulunuzda yönetimce karşılamak zorunda olduğunuz hangi tür giderleriniz var? (temizlik, 

bakım onarım, sarf malzeme giderleri, materyal, araç-gereç, vb) 

4. Kaynakların yönetiminde nelere dikkat etmektesiniz? (harcama yetkilisi, karar verme, 

şeffaflık, hesapverebilirlik, faturalandırma,  ) 

5. Okulunuzun iktisadi yönetiminde (gelir-gider) karşılaşılan problemler nelerdir? 

6. 2023 eğitim vizyonunun öngördüğü “Her okula Okul Gelişim Planı hedefleriyle uyumlu 

okul gelişim bütçesi verilecektir” hedeflerin uygulanabilirliği hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Nitel araştırma tekniklerinden görüşme formuyla okul yöneticilerinden toplanacak veriler 

nitel veri analiz yöntemleriyle analiz edilecek ve elde edilen bulgular, kuramsal bilgiler ve 

mevcut araştırmalar çerçevesinde tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Okulları, Para Kaynakları, Okulların İktisadi Yapısı. 
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INVESTIGATING ECONOMIC STRUCTURE AND FUNCTIONING OF PUBLIC 

SCHOOLS  

 

 Abstract 

Economic functioning, which constitutes an important part of organizational management, is a 

phenomenon that is under the responsibility of school principals that must be managed. In 

terms of effective school management, it becomes clear that the economic functioning of 

schools should be more subject to educational management research. In the 2023 Education 

Vision document of the Ministry of National Education, an important place was reserved for 

this issue and studies on the budgets of schools were planned. In this respect, the aim of this 

study is to examine the economic functioning of public schools. In this context, the answers to 

the following questions will be sought: 

1. What are the income sources of your school? (Government budgets, donations, parents, 

school-parent union, teachers, economic enterprise, canteen, parking lot, garden rent, etc.) 

2. What kind of (cash, in-kind) income do you provide for your school's needs? 

3. What kind of expenses do you have to cover by the school administration? (cleaning, 

maintenance, consumables expenses, materials, equipment, etc.) 

4. What do you pay attention to in the management of resources? (spending authority, 

decision-making, transparency, accountability, billing,) 

5. What are the problems faced in the economic management of your school (income and 

expense)? 

6. What do you think about the applicability of the objectives of “Every school will be given a 

school development budget in line with the School Development Plan targets envisaged by 

the “2023 Education Vision”? 

The data collected from school principals through an interview form from qualitative research 

techniques will be analyzed with qualitative data analysis methods and the findings obtained 

will be discussed within the framework of theoretical knowledge and current research. 

Keywords: Public Schools, Money Sources, Economic Structure of Schools. 
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DİYARBAKIRDAKİ ÖZEL OKULLARIN DİYARBAKIR EĞİTİMİNDEKİ YERİ: 

NİCELİKSEL BİR DEĞERLENDİRME 

 

Zakir ELÇİÇEK 1 

Yıldırım BARUT 2 

 

Özet 

2013 yılında dershanelerin kapatılması kararının ardından özellikle kurumsal kimliğe sahip 

dershaneler özel okullara ve temel liselere dönüşmeye başlamıştır.  2015 yılında verilmeye 

başlayan özel okullara giden öğrencilere yönelik devlet desteği bu dönüşüme ve özel öğretim 

kurumlarının artmasına hız kazandırmıştır. 2015 yılından beri her yıl belirlenen sayıda 

öğrenciye belirlenen miktarda sağlanan bu desteğin MEB verilerine göre toplam 520.723 

öğrenciye ulaştığı ifade edilmektedir. Eğitim ve öğretim desteği verilirken; yörenin 

kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim 

bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri 

ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler göz önünde bulundurulmaktadır. Halen yüzde 10 

civarlarında olan özel okullarda öğrenim gören öğrenci sayısının 2023’te yüzde 15’e 

çıkarılması MEB tarafından hedeflenmektedir. Bu desteklerle hem özel öğretim kurumlarının 

yaygınlaştırılması hem de vatandaşların özel eğitim kurumlarına öğrenci göndermeleri teşvik 

edilmiştir. Yalnızca 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 1.777 yeni özel okulun açıldığı 

tespit edilmiştir. Bu teşvikler Diyarbakır’da da karşılık bularak son yıllarda özel okul 

sayısında ciddi artış gözlemlenmiştir. Bu araştırmanın amacı da, Diyarbakır’daki özel okul 

sayılarını ve yıllara göre bu sayılardaki değişimi, özel okullardaki; öğrenci sayılarını, istihdam 

edilen öğretmen sayılarını ve bu sayıların Diyarbakır’daki kamu okullarına oranını 

belirleyerek bir değerlendirmede bulunmaktır. Bu kapsamda söz konusu istatistikler 

araştırılarak dökümü yapılacak ve Diyarbakır eğitiminde özel okulların yeri tespit edilmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Özel Okullar, Eğitim ve Öğretim Desteği, Özel Okul 

Teşviki. 
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THE PLACE OF PRIVATE SCHOOLS IN DIYARBAKIR EDUCATION: A 

QUALITATIVE EVALUATION  

 

 Abstract 

Following the decision to close the private courses in 2013, private courses with institutional 

identities started to become private schools and basic high schools. Government support for 

students attending private schools started to be given in 2015 accelerated this transformation 

and the increase of private education institutions. It has been stated that this support, which 

has been provided to the determined number of students every year since 2015, has reached a 

total of 520,723 students according to the MoNE data. While providing education and training 

support; the priority level and development status of the region, the income level of the 

student's family, the number of students in the education region, the success level of the 

supported student and the school to which the student will go and the priority students are 

taken into consideration. It is targeted by the Ministry of National Education to increase the 

number of students studying in private schools, which are currently around 10 percent, to 15 

percent in 2023. With these supports, both the dissemination of private education institutions 

and the encouragement of citizens to send students to private education institutions were 

encouraged. Only in the 2017-2018 academic year, 1,777 new private schools were opened. 

These incentives were also met in Diyarbakır, and the number of private schools has increased 

significantly in recent years. The aim of this study is to determine the number of private 

schools in Diyarbakır and the changes in these numbers by years; to determine the number of 

students, the number of teachers employed and the ratio of these numbers to public schools in 

Diyarbakır. In this context, the mentioned statistics will be searched and dumped and the 

place of private schools in Diyarbakır education will be determined. 

Keywords: Eleventh Development Plan, Education, Turkish Education System. 
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YÜKSEKÖĞRETİMDE UYGULAMALI MUHASEBE EĞİTİMİNİN BAŞARISI VE 

EĞİTİM KURUMLARIYLA SERBESTMUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER 

ODALARI (SMMMO ) İLE İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ 

 

İsmail AYDEMİR 1 

Ali ALTIBAY 2 

Murat AYDIN 3 

 

Özet 

Bugün Ülkemizde yüzlerce Yükseköğretim kurumunda Muhasebe eğitimi verilmektedir.  

Bunların başında 4 yıllık eğitim kurumları olarak İİBF İşletme bölümleri ile UYGULAMALI 

BİLİMLER YÜKSEKOKULLARI (UBYO)  nın Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Bankacılık ve 

Finans Bölümlerinde yoğunlukla muhasebeyle alakalı dersler verilmektedir. Buraya kadar iş 

güzeldir.  Fakat bu işin aksayan çok önemli bir yanı vardır.  Buralara gelen öğrencilerin ancak 

% 4-ile 5 arası meslek lisesi muhasebe bölümünden gelmektedir. Dolayısı ile öğrencilerin 

muhasebe alt yapısı yoktur.  Ayrıca öğrencilere 8 yarıyılboyunca hep teorik eğitim 

verilmektedir.  Bu öğrenciler;  muhasebe eğitiminin uygulama kısmı ile alakalı olarak, bir mal 

satış fatura düzenlemesi işlemini uygulamadan, bir çek, senet tanzim etme pratiğini yapmadan 

mezun olmaktadırlar. Muhasebe eğitimimizin en büyük handikabı budur.  

Gelişmiş ülkelere baktığımızda ise,   muhasebe eğitimi haftanın bir ya da iki günü eğitim 

kurumunda, geri kalanı ise mutlaka sahada ve bir firmada uygulamalı olarak yapılmaktadır. 

Ülkemizde muhasebe eğitimi alanında yaşanan bu eksikliğin giderilmesi için; SMMMO ile 

ilgili eğitim kurumlarımızın acilen işbirliğine gitmeleri ve 8 yarıyıllık muhasebe eğitiminin en 

az iki yarıyılını uygulamalı olarak sahada yapılabilir hale gelecek müfredat değişikliği ve 

uygulaması başlatılmalıdır. Bu konuda odalarımızın yeterli yaklaşımı gösterdiğine şahit 

oluyoruz. Burada ana sorumluluk Eğitim kurumlarında yöneticilerimize ve biz eğitimcilere 

düşmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; da Yükseköğretimde uygulamalı muhasebe eğitimini gerçekleştirme 

konusunda SMMMO üyelerimizin görüşlerini ve bu konudaki öneri ve tavsiyelerini tespit 

ederek,  bunu eğitim kurumlarımızın yöneticileri ile paylaşmaktır. Bunun akabinde, Türk 
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Yüksek Öğretiminde uygulamalı muhasebe eğitimine geçişçalışmalarına katkıda bulunmaktır. 

Bu konuda Uşak SMMMO üyeleri üzerinde bir anket araştırması ile konuyu desteklemeyi 

hedeflemekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Uygulamalı Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Eğitiminde Kalite, Üniversite 

ile SMMMO Arasında İşbirliği. 

 

THE SUCCESS OF APPLIED ACCOUNTING TRAINING IN HIGHER EDUCATION 

IMPORTANCE OF COOPERATION WITH CHAMBER OF FREE ACCOUNTING 

AND FINANCIAL ADVISORS (SMMMO)  

 

 Abstract 

Today, accounting education is given in hundreds of higher education institutions in our 

country. At the beginning of these courses, accounting-related courses are given in the 

Accounting Information Systems and Banking and Finance Departments of the Faculty of 

Economics and Administrative Sciences (UBYO). So far, business is good. But there is a very 

important aspect of this problem. Only 4% to 5% of the students coming from these 

departments come from accounting department. Therefore, students do not have an 

accounting infrastructure. In addition, student sare given the oretical education for 8 

semesters. These students; In connection with the application part of accounting education, 

they graduate with out applying a sales in voice arrangement process and practicing issuing a 

check and promissory note. This is the biggest handicap of our accounting education. 

When we look at the developed countries, accounting education is done one or two days a 

week in the educational institution and the rest is applied in the field and in a firm. In order to 

over come this deficiency in accounting education in our country; The urgent cooperation of 

our educational institutions related to SMMMO and the change and implementation of the 

curriculum, which will make at least two semesters of 8 semesters of accounting education 

practically possible in the field, should be initiated. We witness that our rooms Show 

sufficient approach in this regard. The main responsibility here lies with our managers and us 

educators in educational institutions. 

The aim of this study; to determine the opinions of our SMMMO members and their 

suggestions and recommendations on performing applied accounting education in higher 

education and to share this with the managers of our educational institutions. Then, to 

contribute to the transition to applied accounting education in Turkish Higher Education. In 

this regard, we aim to support the issue with a survey on Uşak SMMMO members. 
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Keywords: Applied Accounting Education, Quality in Accounting Education, Cooperation 

between University and SMMMO. 
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CAHİT SITKI ŞEİRLƏRİNDƏ “KƏDƏR,AYRILIQ,ÖLÜM” MÖVZUSU 

 

NƏCƏFOVA Mərziyyə 1 

 

Özet 

Cahit Sıtkı Tarancı 1910-cu ildə Diyarbakırda dünyaya gəlib. İlk təhsilini Diyarbakırda 

alandan sonra istanbula yerləşərək dörd il Kadıköy-Fransız-Saint Josephin lisesində oxuyub. 

Daha sonra Galatasaray lisesinə keçib,mülkiyyə məktəbinə daxil olub. Cahit ikinci dünya 

savaşına qədər Parisdə yaşayıb.Parisdə şairin əsərləri yaranmağa başlayıb. 1933-cü ildə onun 

“Ömründə sükut” adlı kitabı nəşr olunub. Daha sonra “Otuz beş yaş” (1946) şeirlər kitabı işıq 

üzü görüb. Ölümündən əvvəl isə 1952-ci ildə “Düşten gözəl” adlı kitabı çap olunub. 1956-cı 

ildə ağır xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Çox az ömür yaşasa da müəllifin yüzlərcə şeiri türk 

dünyasında böyük rəğbətlə qarşılanıb. Şairin yaradıcılığı ilə bağlı ədəbiyyatşünaslar dəyərli 

fikirlər irəli sürüblər.Cahitin mövzuları rəngarəng olsa da ən çox yadda qalan onun 

ayrılıq,həsrət,kədər,ölüm motivləri ilə yazılmış şeirləridir. Bu şeirlərdə kədər,bəzi hallarda 

fəlsəfi məqamda çatdırılır. Ayrılığın, həsrətin acısı poetik ifadəylə oxucuya çatdırılır. Onun 

yaradıcılığının sevilməsinə səbəb olan amillərdən biri də, şairin dilinin saf,zəngin və şirin 

olmasındadır. Bu baxımdan Cahitin “Otuz beş yaş”, “Akşam vakti”, “Ben ölecek adam 

değilim” bu kimi şeirləri daha çox diqqət çəkir. Məqaləmda Cahit şeirlərinin özəlliklərindən 

bəhs edəcəm. 

Anahtar Kelimeler: Cahit, Şair, Şeir, Diyarbakır, Ölüm. 
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MÖ 2. BİNLİ YILLARDA ANADOLU’DA MALİYET KAYITLARI 

 

Hakan ERKUŞ 1 

Arif GÜMÜŞ 2 

 

Özet 

Anadolu üç tarafının denizlerle çevrili olması, zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları, ticaret 

yolları üzerinde bulunmasıyla asırlardır birçok uygarlığın çekim merkezi olmuştur. MÖ 1974-

1719 yılları arasında Mezopotamya topraklarının kuzeyinde bulunan Asur devleti Anadolu’da 

255 yıl devam edecek Asur ticaret kolonilerini kurmuştur. Bu koloninin merkezi bugün 

Kayseri ilinin yakınlarındaki Kültepe/Kaniš kārum’udur. Bu kārum’da çıkartılan yaklaşık 

23500 tablet Anadolu’ya ticaret için gelen tüccarlara ait borç-alacak ilişkisine dair kayıtlardan 

oluşmaktadır. Bu kayıtlarda muhasebe uygulamalarına dair maliyet hesaplamaları da 

bulunmaktadır. 

Bu çalışmada fiziki ve doküman inceleme yöntemi kullanılarak Kültepe/Kaniš kārum’unda 

çıkartılan tabletlerde Anadolu’ muhasebe tarihine katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Asur Ticaret Kolonileri, Muhasebe Tarihi, Maliyet. 

 

COST RECORDS İN ANATOLİA AROUND THE SECOND MİLLENNİUM BC  

 

 Abstract 

Anatolia has been the center of attraction of many civilizations for centuries its land 

surrounded by sea on three sides, rich underground and surface resources, and being on trade 

routes. Between 1974-1719 BC, the Assyrian state in the north of the Mesopotamian lands 

established Assyrian trade colonies in Anatolia that would last for 255 years. The center of 

this colony is Kültepe / Kaniš kārum’, near Kayseri province today. The 23,500 tablets issued 

in this district consist of records of the debt-credit relationship of merchants who come to 

Anatolia for trade. These records also include cost calculations for accounting applications. 

In this study,  tablets extracted in Kültepe / Kaniš kārum are aimed to contribute to the 

accounting history by using physical and document analysis method. 
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ESKİ ÇAĞ ANADOLU DEVLETLERİNDE BAZI EKONOMİK SAVAŞ 

HAMLELERİ 

 

Enver AKIN 1 

 

Özet 

Günümüz devletlerinin, verimli topraklar, hammadde, üretim, ticaret, pazarlama ve önemli 

ticaret yollarının geçtiği alanlar için geliştirdiği stratejik ve jeopolitik kavramlarının, aslında 

bir ölçüde eski çağda kurulmuş devletler için de geçerli olduğu anlaşılmaktadır. M.Ö. 3. binin 

son çeyreğinde Avrupa’dan Anadolu’ya gelen Hititler,  M.Ö. 2. binin ilk çeyreğinde Orta 

Anadolu’da Hatti coğrafyasında egemenlik kurmaya başladıkları görülmektedir. Ancak salt 

Orta Anadolu bölgesi ile sınırlı bir devletin zengin ve kalıcı olamayacağını düşünen Hititlerin 

bugün için bile aynı önemini koruyan Doğu Akdeniz bölgesine inme çabasını göstererek, Asi 

Irmağı’nın hayat verdiği Amuk Ovasını ellerine geçirmişlerdir. Buradaki temel amaçları 

kuşkusuz sadece verimli Amuk Ovası’nı elinde tutmak değil aynı zamanda doğudan, 

Afganistan ve Orta Asya ülkelerinden Akdeniz limanlarına getirilen ticaret malları ve 

yollarını kontrol etmek olmuş olmalıdır. Nitekim bu önemli stratejik hamle Hitit ve Mısır 

arasında Kadeş Savaşı ile sonuçlanmıştır. 

M.Ö. 9. yüzyılda kurulan Urartu devletinin coğrafyasının yüksek yaylalardan oluşması ve 

deniz ile sınırının olmaması nedeniyle ürettiği malları pazarlamak ve ihtiyacı olan 

hammaddelere ulaşmak için sürekli stratejiler geliştirmek zorunda kaldıkları anlaşılmaktadır. 

Bu çerçevede dönemin büyük egemen gücü olan Asur devletine karşı dönemin Geç Hitit kent 

devletleri ile iyi ilişkiler kurarak Doğu Akdeniz limanları ve Batı Anadolu limanlarına 

ulaşmayı başardıkları anlaşılmaktadır. Oldukça önemli olan konu çok geniş olduğu için 

Anadolu’da egemenlik kurmuş olan Hitit ve Urartu devletlerinin benzerlik gösteren bazı 

ekonomik savaş hamleleri üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Ticaret, Savaş, Strateji, Hitit, Urartu. 
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SOME ECONOMIC WAR STRUCTURES IN ANCIENT ANATOLIAN STATES  

 

 Abstract 

It is understood that the strategic and geopolitical concepts developed by today's states for 

fertile land, raw materials, production, trade, marketing and important trade routes are 

actually valid for the states established to a certain extent in ancient times. B.C. 

Duringthelastquarter of thethirdmillennium, theHittitescameto Anatolia from Anatolia. 

Inthefirstquarter of thesecondmillennium, theystartedtoestablishsovereignty in Hattigeography 

in Central Anatolia. However, theHittites, whothoughtthat a statelimitedtothe Central Anatolia 

regionwould not be richandpermanent, triedtodescendtotheEasternMediterraneanregion, 

whichstillmaintainsthesameimportanceeventoday, andtookovertheAmukPlainwherethe Asi 

Rivergave life. Their main purpose here must of course not only be 

toholdthefertileAmukPlain, but alsotocontrolthetradegoodsandroutesbroughtfromtheeast, 

Afghanistanand Central AsiancountriestotheMediterraneanports. Indeed, 

thisimportantstrategicmoveresulted in the Battle of KadeshbetweenHittiteandEgypt. 

B.C. It is understoodthatthegeography of the Urartu state, whichwasestablished in the 9th 

century, consisted of highplateausand had noboundarieswiththeseaand had 

todevelopcontinuousstrategiesto market thegoods it producedandtoreachtherawmaterials it 

needed. Inthiscontext, it is understoodthattheymanagedtoreachEasternMediterraneanportsand 

Western Anatolia portsbyestablishinggoodrelationswiththeLateHittitecitystates of 

theperiodagainsttheAssyrianstatewhichwasthe dominant power of theperiod. 

Since thesubjectmatter is verybroad, someeconomicwarmoveswhicharesimilartothose of 

theHittiteand Urartu statesthathaveestablishedsovereignty in Anatolia havebeenemphasized. 

Keywords: Economy, Trade, War, Strategy, Hittite, Urartu. 
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SOSYAL HİZMETLERDE YERELLEŞME ARAYIŞINA KENT KONSEYLERİNİN 

OLASI KATKILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Sami KALAYCI 1 

Aziz AKİN 2 

 

Özet 

Refah devleti uygulamalarının tartışılıp neo-liberal politikaların uygulanmaya konulduğu 80’li 

yıllardaki ekonomik ve mali krizler, ülkelerin sosyal politika belirleyicilerinde çeşitli 

aktörlerin yer almasına imkân tanımıştır. Özellikle ülkelerdeki sosyal refah politikalarının 

belirlenmesinde merkezi idareye destek olma amacı taşıyan yönetişim ilkesi katılımcı bir 

yönetim mekanizmasına zemin hazırlamıştır. Böylece sosyal politikaların bel kemiğini 

oluşturan sosyal hizmetlerde, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar katılımcı 

bir idare şekli yerelde ortaya çıkarılmıştır.  Özellikle kent konseyleri eliyle yerel alandaki 

sosyal yönlü hizmetlerin türünü belirleyen yerel halk, kararlara da katılarak hizmetlerin 

niteliğinin gelişmesine ve verimliliğinin artmasına katkı yapmıştır. Türkiye de kamu yönetimi 

alanında başlattığı reformlarla yaşanan bu gelişmeleri yerelde uygulamaya koymuştur. Bu 

bağlamda yerel yönetim alanında 2004’ten itibaren başlatılan yasal düzenlemelerde kent 

konseyleri ortaya konularak sosyal hizmetlerin yerelleşme sürecini hızlandırmayı 

hedeflemiştir. Çalışmada kent konseylerinin sosyal hizmetlerin yerel idareler eliyle 

yaygınlaştırılması arayışı sürecine olası katkılarının ortaya konması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmetler, Kent Konseyi, Belediyeler, Yerelleşme, Yönetişim. 

 

AN EVALUATION PAPER FOR POTENTIAL CONTRIBUTIONS OF CITY 

COUNCILS TO THE INDIGENIZATION DEMAND IN SOCIAL SERVICES 

 

 Abstract 

Economic and financial crisis in the 1980s, during which social welfare government policies 

were debated and neo-liberal policies were being implemented, made possible various 

agencies in social policy determinants of countries. In particular, for the determination of 
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social welfare policies of countries, governance principles to help central administration led 

up to participative management mechanisms. Therefore, in social services as the root of social 

policies, a participative management model occurred from local administration to non-

governmental organizations in local areas. Especially, with the help of city councils, local 

community, as the determinant of the type society-based services, made decisions and 

contributed to develop the quality and productivity of these services. Thanks to its reforms in 

public administration, Turkey started to implement these developments in local areas. In this 

context, the country has aimed to accelerate indigenization process of social services since 

legal regulations started in 2004. The study aims to clarify potential contributions of city 

councils to the extensification demand of social services through the policies of local 

administrations. 

Keywords: Social Services, City Councils, Municipalities, Indigenization, Governance. 

  



 

356 

 

İLERİ YAŞ DOSTU KENTLER 

 

Özgür ALTINDAĞ 1 

 

Özet 

Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş ve üzerini yaşlı (ileri yaşta birey) olarak kabul etmektedir. 

Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi ileri yaş birey sayısı sosyo-ekonomik gelişmeler ve 

sağlık alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak artmaktadır. Türkiye’nin nüfusu Türkiye 

İstatistik Kurumu (TUİK,2018) 2018 Aralık verilerine göre 82.003.882 kişidir, 65 yaş ve 

üzeri nüfus 7.186.204 kişidir. Yani ülke nüfusunun %11,4’ü 65 yaş ve üzerindedir.  

İleri yaş nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. Dolayısıyla kentlerin ileri yaş dostu 

özelliklere sahip olması artık bir zorunluluğuna dönüşmektedir. Kent içindeki tüm mimari 

özelliklerin ileri yaş dostu olması aslında aynı şekilde kentte yaşayan engelli, hasta ve çocuklu 

ebeveynler kadar kentte yaşayan hemen herkesin yaşamını kolaylaştıracaktır. 

Tabi ki yalnızca kent mimarisinde kimi düzenlemelere gitmek yeterli değildir. Bunun yanında 

yalnız başına ve eşleri ile kendilerine ait evde yaşayan ileri yaş bireyler için destek 

birimlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması, binaların yapımında asansör ve giriş rampasının 

zorunlu olması, banyo ve WC destek tutamakları, acil çağrı butonları ve akıllı ev sistemleri 

için ön hazırlığın yapılmış olması ileri yaş bireylerin yaşamını kolaylaştıracaktır.  

Yine kent içi toplu ulaşım araçlarının ileri yaş ve engelli dostu elektronik donanımlara sahip 

olması gereklidir. Talep halinde yatılı bakım isteyen ileri yaş bireyler için özel çözümler 

üretilebilmelidir. Kentlerde hastanelerde geriatri birimleri kurulmalı sağlığa erişim olanakları 

artırılmalıdır. Ülkedeki nüfus yapısına ve ihtiyaca göre hizmet sunumunda bölgelere özel çok 

dilli hizmet verilebilmelidir. Yaşam boyu öğrenme ve tazelenme okulları gibi çalışmalara alan 

açılmalı ileri yaş bireylerin katılımları sağlanmalıdır. Sosyal destek sistemleri hem nitelik hem 

nicelik yönünden geliştirilmelidir.  

Bu çalışmada genel olarak ileri yaş bireylerin kentsel alanlardaki ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara 

dönük çözüm önerileri yerel şartlar da dikkate alınarak eleştirel bir bakış açısı ile ele alınacak, 

konu ile ilgili değerlendirmelere yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İleri Yaş, Yaşlılık, Kent Mimarisi, Sosyal Hizmet. 
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OLDER PEOPLE FRIENDLY CITIES 

 

 Abstract 

The World Health Organization considers 65 years and older as elderly (older people). In our 

country, as in the whole world, the number of elderly individuals increases in parallel with 

socio-economic developments and developments in the field of health. The population of 

Turkey Turkey Statistical Institute (TUİK,2018) is 82,003,882 people according to December 

2018 data, the population aged 65 and over 7,186,204 persons. In other words, 11.4% of the 

country's population is 65 years or older. 

The majority of the elderly population live in cities. Therefore, the fact that cities have 

advanced age-friendly features is becoming an obligation. The fact that all the architectural 

features in the city are age-friendly will also facilitate the lives of almost everyone living in 

the city as well as parents with disabilities, patients and children living in the city. 

Of course, it is not enough to go to some regulations only in urban architecture. In addition, 

the establishment and expansion of support units for elderly people living alone and with their 

spouses in their own home, the necessity of elevator and entrance ramp in the construction of 

the buildings, bathroom and WC support handles, emergency call buttons and pre-preparation 

for smart home systems will make life easier for individuals. 

Again, urban public transportation vehicles must be equipped with advanced age and 

disabled-friendly electronic equipment. Special solutions should be produced for elderly 

people who require residential care on request. Geriatric units should be established in 

hospitals in cities and access to health should be increased. According to the population 

structure and needs of the country, multi-lingual services should be provided for regions in the 

provision of services. Field should be opened for studies such as lifelong learning and 

refresher schools and participation of older people should be ensured. Social support systems 

should be developed both in terms of quality and quantity. 

In this study, the needs of elderly people in urban areas in general and their solutions for these 

needs will be discussed with a critical point of view considering local conditions and 

evaluations will be included. 

Keywords: Older People, Old Age, Urban Architecture, Social Work. 
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MENA BÖLGESİNDE SOSYAL HİZMET 

 

Oğuzhan ZENGİN 1 

 

Özet 

MENA Bölgesi; birçok yönden birbirine oldukça benzer özellikler gösteren coğrafi bölgeler 

olan Kuzey Afrika ve Orta Doğu kelimelerinin İngilizce karşılıkları olan “North Africa” ve 

“Middle East” kelimelerinin ilk harflerinden oluşan bir kavramsallaştırmadır. Afrika kıtasının 

güneyinden farklı özellikler gösteren Kuzey Afrika ülkeleri ile Orta Doğu ülkeleri olarak 

tanımlanan ülkeler aslında Büyük İskender Dönemi, Emeviler Dönemi, Pers İmparatorluğu, 

Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde aynı sınırlar içerisinde yer alan 

ülkelerdir. Günümüzde bu ülkeler sonradan çizilen birtakım sınırlarla ayrılsa da halen din, dil 

ve etnisite gibi konularda ortak paydalara sahiptir. MENA Bölgesi günümüzde genel olarak 

savaş ve düzensizlikler ile bilinmektedir. Bu çalışmada MENA bölgesinde yer alan ülkelerde 

sosyal hizmetin bir disiplin ve meslek olarak gelişimi ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, MENA, Kuzey Afrika, Orta Doğu. 

 

SOCIAL WORK IN MENA REGION 

 

 Abstract 

The MENA region is a conceptualization consisting of the first letters of the English names of 

North African and Middle East words, which are similar regions.  The North African 

countries which show different characteristics from the south of the African continent and the 

Middle East countries, are in fact located within the same borders during the Alexander the 

Great, the Umayyad Period, the Persian Empire, the Roman Empire and the Ottoman Empire. 

Today, although these countries are separated by some boundaries, they still have common 

denominators on issues such as religion, language and ethnicity. The MENA region is 

generally known for wars and irregularities. In this study, the development of social work as a 

discipline and profession in the countries in MENA region will be discussed. 

Keywords: Social Work, MENA, North Africa, Middle East. 
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GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMI TEMELLİ YENİ BİR KAVRAM: FİNANSAL 

SOSYAL HİZMET 

 

Oğuzhan ZENGİN 1 

 

Özet 

Sosyal hizmet disiplininde güçlendirme yaklaşımının ilk kez kullanan Barbara Solomon 

(1976), güçlendirmeyi, ırkçılıkla mücadele eden siyahî gruplar, diğer azınlıklar ve “onlar 

adına” değil “onlarla birlikte” hareket eden sosyal hizmet uzmanları için kuramsal ve felsefi 

bir bakış olarak yapılandırmaktadır. Duyan’a (2010, s. 176) göre güçlendirme; 

müracaatçıların halihazırda sahip oldukları güçleri vurgulama, destekleme ve kendi kararlarını 

kendileri vererek yaşamları üzerindeki güç ve denetimlerini artırmadır.  

Güçlendirmenin bir boyutu olarak görülen yeni bir kavram olan finansal sosyal hizmet, 

ekonomik ihtiyaç içerisindeki bireylerin ömürleri boyunca sosyal yardımlar halkasının dışına 

çıkamayan bireyler olmasındansa ekonomik gereksinimlerini karşılamaları ve kendi ayakları 

üzerinde durabilmeleri için onların finansal becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu çalışmada 

finansal sosyal hizmetin felsefesi, gelişimi ve yöntemleri detaylı bir biçimde ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, Güçlendirme, Finans. 

 

A NEW CONCEPT BASED ON THE EMPOWERMENT APPROACH: FINANCIAL 

SOCIAL WORK 

 

 Abstract 

Barbara Solomon (1976), for the first time using the empowerment approach in the discipline 

of social work, structures empowerment as a theoretical and philosophical perspective for 

black groups, other minorities and social workers who act ”not for them” but “with them”. 

According to Duyan (2010, p. 176) strengthening; emphasizing, supporting and strengthening 

the existing powers of the applicants and increasing their power and control over their lives by 

making their own decisions. 

Financial social work, a new concept seen as a dimension of empowerment, aims to improve 

the financial skills of individuals in economic need so that they can meet their economic 
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needs and stand on their feet rather than being individuals who cannot go out of the circle of 

social aids throughout their lives. In this study, the philosophy, development and methods of 

financial social work will be discussed in detail. 

Keywords: Social Work, Empowerment, Finance. 
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TÜRKİYE’DE TURİZM YATIRIMININ EKOLOJİK AYAK İZİ ÜZERİNE ETKİSİ: 

STIRPAT MODELİNDEN AMPİRİK KANITLAR 

 

İlyas OKUMUŞ 1 

Arif Eser GÜZEL 2 

 

Özet 

Son yıllarda, dünyada ve Türkiye’de yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınmadan kaynaklı 

ciddi çevresel felaketler, her sektörde yapılan yatırımların çevresel sonuçlarının analiz 

edilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de turizm 

yatırımlarının ekolojik ayak izine etkisinin incelenmesidir. Dünya Seyahat ve Turizm 

Konseyine (WTTC) göre, konaklama geliştirme ve yeni binaların bakımını, mevcut otel, 

motel ve tatil evlerini yenilemek için mobilya ve teçhizatın bakımını, otobüsler, uçaklar ve 

yolcu gemileri gibi turist taşımacılığı; ünlü turistik yerlerin ve turistik yerlerin sermaye 

projeleri ve restorasyonları; turizmle ilgili bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) projeleri; ve 

"yeşil" veya "sürdürülebilirlik odaklı" yatırımları içeren turizm yatırımı, sürdürülebilir turizm 

gelişimi için kritik bir bileşendir. Bu yatırımlar sadece ekonomik bir getiri sağlamakla 

kalmamakta, aynı zamanda çevresel bir getiri sağlamaktadır. Turizm yatırımlarının, enerji 

verimliliğinin iyileştirilmesi, su ve atıkların uygun şekilde korunması ve ekosistem ve 

biyolojik çeşitliliğin korunması gibi çevresel getirileri vardır. Öte yandan, plansız turizm 

yatırımlarının çevre kirliliğini artırıcı etkileri de olabilir. Bu yüzden, turizm yatırımlarının 

ekolojik ayak izi üzerindeki etkisinin incelenmesi önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, Türkiye’de 1995-2015 yıllarını kapsayan dönem için turizm yatırımlarının, 

ekonomik büyümenin, enerji tüketiminin ve teknolojinin ekolojik ayak izi üzerindeki etkisi 

STIRPAT modeli yardımıyla incelenmiştir. Ayrıca, bu ilişkiyi çevresel Kuznets eğrisi (ÇKE) 

hipotezi bağlamında incelemek için ekonomik büyümenin karesi modele eklenmiştir. Analiz 

sonuçları, Türkiye’de turizm yatırımlarının ekolojik ayak izini azalttığını göstermektedir. 

Ayrıca, Türkiye’de ele alınan dönemde ÇKE hipotezinin var olduğu ispatlanmıştır. Son 

olarak, enerji tüketimindeki artış ekolojik ayak izini artırırken, teknolojideki artışın ekolojik 

ayak izini azalttığı görülmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm Yatırımları, Ekolojik Ayak İzi, Çevresel Kuznets 

Eğrisi Hipotezi. 

 

THE EFFECT OF TOURISM INVESTMENT ON ECOLOGICAL FOOTPRINT IN 

TURKEY: EMPIRICAL EVIDENCE FROM STIRPAT MODEL 

 

 Abstract 

In recent years, due to the serious environmental disaster in the world and Turkey inducing 

climate change and global warming, it reveals the necessity to analyze the environmental 

consequences of investments in each sector. The purpose of this study is to test the impact of 

tourism investments on ecological footprint in Turkey. Tourism investments, including the 

construction of new buildings and the renovation of existing buildings and equipment in the 

accommodation area, investments in transportation, communications technology projects and 

restoration of tourist sites, is a significant element for sustainable tourism development. 

Besides the economic consequences of tourism investments would be some of the 

environmental consequences such as protection of water and waste, improving energy 

efficiency, and conservation of ecosystems and biodiversity. On the other hand, unplanned 

tourism investments may have environmental pollution-increasing effects. Based on these 

reasons, it is significant to analyze the relationship between tourism investments and 

ecological footprint.  

In this study, the effect of tourism investments, economic growth, energy consumption and 

technology on ecological footprint in Turkey for the period of 1995-2015 using STIRPAT 

model. In addition, the square of real GDP per capita is added in the model to test the tourism 

investment and ecological footprint nexus in the context of environmental Kuznets curve 

(EKC) hypothesis. The empirical results indicate that increase in tourism investment 

decreases ecological footprint in Turkey. In addition, it is concluded that the EKC hypothesis 

is valid during the period in Turkey. Finally, the increase in energy consumption increases the 

ecological footprint, while the increase in technology reduces the ecological footprint. 

Keywords: Sustainable Tourism Investments, Ecological Footprint, Environmental Kuznets 

Curve Hypothesis. 
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TÜRKİYE’DE TURİZM YATIRIMI VE TURİZM KALKINMASI İLİŞKİSİ 

 

İlyas OKUMUŞ 1 

Arif Eser GÜZEL 2 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de turizm yatırımları ile turizm kalkınması ilişkisinin 

incelenmesidir. Konaklama alanında yapılan yeni bina yapımı ve mevcut binaların ve 

teçhizatlarının yenilenmesi gibi yatırımları, taşıma alanında yapılan yatırımları, turizmle ilgili 

iletişim teknolojisi projelerini ve turistik yerlerin restorasyonu gibi projeleri kapsayan turizm 

yatırımları, sürdürülebilir turizm kalkınması için kritik bir bileşendir. Son on yılda, turizme 

yapılan yatırımlar hızlı bir şekilde büyümekte ve toplam yatırımın büyümesine ciddi katkı 

sağlamaktadır. Ayrıca, turizm yatırımlarının turizm geliri yaratma, istihdam yaratma, daha 

yüksek ücretler ve vergi gelirleri gibi birçok ekonomik getirisi vardır. Bu yüzden, turizm 

yatırımlarının turizm gelişimi üzerindeki etkisinin incelenmesi önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, Türkiye’de 1995-2017 yıllarını kapsayan dönem için turizm yatırımlarının, 

ekonomik büyümenin, döviz kurunun ve ticari serbestleşmenin turizm gelirleri üzerindeki 

etkisi zaman serisi analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçları, Türkiye’de 

turizm yatırımlarının turizm gelirlerini artırdığını göstermektedir. Aynı şekilde, ekonomik 

büyüme, döviz kuru ve ticari serbestleşmenin de turizm gelirlerini artırdığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm Yatırımları, Turizm Gelişimi, Türkiye. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM INVESTMENT AND TOURISM 

DEVELOPMENT IN TURKEY 

 

 Abstract 

The purpose of this study is to analyze the relationship between tourism investment and 

tourism development in Turkey. Tourism investments, including the construction of new 
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buildings and the renovation of existing buildings and equipment in the accommodation area, 

investments in transportation, communications technology projects and restoration of tourist 

sites, is a significant element for sustainable tourism development. In the last decade, 

investments in tourism have risen rapidly and have contributed significantly to the growth of 

total investment. In addition, tourism investments have many economic returns, such as 

generating tourism income, employment generation, higher wages and tax revenues. 

Therefore, it is important to examine the impact of tourism investments on tourism 

development. 

In this study, the effect of tourism investments, economic growth, real exchange rate and trade 

openness on tourism revenues in Turkey for the period of 1995-2017 using time series 

analysis method. The analysis show that increase in tourism investment increases tourism 

revenues in Turkey. In addition, it is concluded that economic growth, real exchange rate and 

trade openness have positive impacts on tourism development. 

Keywords: Tourism Investments, Tourism Development, Turkey. 
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TURİSTİK İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN KALİTE TANIMLAMALARI: 

ADIYAMAN ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Reşat ARICA 1 

 

Özet 

Turizm sektöründe hizmet çıktıları işletmelerin yeni yönetim ve pazarlama kararları 

almasında etkili olan temel bileşenlerdendir. İşletmeler müşterilerine sundukları hizmetlerin 

işletmeye ve tüketicilere sunduğu çıktılar ekseninde gelecek planlamalarına yön vermektedir. 

Bu eksende işletme yöneticilerine önemli sorumluluklar düşmektedir. İşletme yöneticileri 

hizmet çıktılarına yönelik bilgi ve algıları doğrultusunda hizmet çıktılarını geliştirebileceği 

gerçeği göz önüne alındığında, işletme yöneticilerinin hizmet çıktılarına yönelik bilgileri 

önemli hale gelmektedir. Bu çıkış noktasından hareketle hazırlanan araştırmanın amacı, 

Adıyaman’da faaliyet gösteren turistik işletme yöneticilerinin hizmet çıktılarıyla ilgili 

düşüncelerinin belirlenmesidir. Bu bağlamda Adıyaman’da faaliyet gösteren 12 turistik 

işletme yöneticisiyle gerçekleştirilen yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşme neticesinde elde 

edilen veriler içerik analizi ve betimleyici analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar, işletme yöneticilerinin kalite kavramını hizmet çıktısının bir boyutu olarak 

gördüklerini, aynı zamanda kaliteyi işletme çıktılarıyla aynı düzlemde değerlendirdiklerini 

göstermektedir. Bu kapsamda yöneticiler işletmenin elde ettiği ekonomik çıktıların kaliteyi 

temsil ettiği görüşünde uzlaşıya sahiptir. Araştırmada elde edilen sonuçlar ekseninde sektörel 

yöneticilere ve araştırmacılar öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kalite, Hizmet Kalitesi, Turizm İşletmesi, Turizm. 

 

QUALITY DEFINITIONS OF TOURIST BUSINESS MANAGERS: A CASE OF 

ADIYAMAN 

 

 Abstract 

In the tourism sector, service outputs are one of the main components that are effective in 

making new management and marketing decisions. Businesses give direction to their future 

plans in line with the outputs of the services they offer to their customers and to the 

consumers. In this axis, business managers have important responsibilities. Considering the 
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fact that business managers can improve service outputs in line with their knowledge and 

perceptions about service outputs, the information of business managers about service outputs 

becomes important. The aim of this study is to determine the opinions of touristic business 

managers operating in Adıyaman regarding their service outputs. In this context, the data 

obtained through face-to-face semi-structured interviews with 12 touristic business managers 

operating in Adıyaman were evaluated by content analysis and descriptive analysis method. 

The results show that the business managers see the concept of quality as a dimension of the 

service output, and at the same time evaluate the quality in the same plane as the business 

outputs. In this context, managers agree that the economic outputs of the enterprise represent 

quality. Based on the results obtained in the research, suggestions were presented to sectoral 

managers and researchers. 

Keywords: Quality, Service Quality, Tourism Establishments, Tourism. 
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TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİNDARLIK DÜZEYİ İLE HELAL 

KONSEPTLİ OTELLERE BAKIŞ AÇISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

BELİRLENMESİ 

 

Ayhan KARAKAŞ 1 

Haci Yusuf GÜNGÖR 2 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, turizm eğitim alan öğrencilerin helal konseptli otellere bakış açısını 

belirlemek ve bu bakış açısının dindarlık algısı ve davranışlarına göre değişip değişmediğini 

ortaya koymaktır. Bu çalışma nicel bir araştırma olup, veri toplama tekniği olarak anket 

yöntemi kullanılmıştır.  Anket formu, demografik özellikler, helal konseptli otellere bakış 

açısı ve dindarlık düzeyi, davranışı olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Anketler yüz 

yüze iletişim kurularak elde edilmiştir. Adıyaman Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi’nde 

turizm eğitimi almakta olan lisans ve önlisans düzeyinde 269 öğrenci üzerinde çalışma 

yürütülmüştür. Araştırma sonucunda dindarlık düzeyi arttıkça, helal konseptli otellere yönelik 

bakış açısı arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Araştırma 

sonucunda eğitimcilere ve sektör yöneticilerine öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Turizm Eğitimi, Helal Konseptli Oteller, Dindarlık Algısı. 

 

DETERMINATION THE RELATION BETWEEN RELIGIOSITY LEVEL AND 

PERSPECTIVE OF HALAL CONCEPT HOTELS 

 

 Abstract 

The aim of this study is to determine the point of view of the students who receiving tourism 

education to the halal concept tourism establishment and to determine whether this 

perspective changes according to the perception and behavior of religiousness. This study is a 

quantitative study and data collection technique is used as a survey method. The questionnaire 

consists of three sections: demographic characteristics, perspective on halal concept hotels 

and level of religiousness and behavior. The questionnaires were obtained by face to face 

communicating. The questionnaire will be conducted nearly 269 bachelor and undergraduate 
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students who receive tourism education in Adiyaman and Bartın Universities. As a result of 

the research, as the level of religiosity increased, a statistically significant positive 

relationship was found between the perspective of halal concept hotels. At the end of the 

research, suggestions were given to educators and sector managers. 

Keywords: Tourism Education, Halal Concept Hotels, Religiousness Sense. 
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STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE PAYDAŞ ANALİZİ VE KATILIMCILIK 

BOYUTU: MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

 

Habip DEMİRHAN 1 

 

Özet 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003 yılında kabul edilmiş ve kısmen 

yürürlüğe girmiştir. 2006 yılında tüm hükümleriyle yürürlüğe giren kanun kamu yönetimi 

alanında ciddi düzenlemeler getirmiştir. Bunlardan biri de kamu idarelerinde stratejik plan 

hazırlama zorunluluğunun getirilmesidir. Bu husus özellikle yerel yönetimler için 5216 

Büyükşehir Belediye Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanununda da düzenlenmiştir. Söz 

konusu düzenleme ile şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik mekanizmalarının etkin 

işletilebilmesine de olanak tanınmıştır. Nitekim stratejik planlama sürecinde paydaş analizi ile 

katılımcılığın sağlanması ve buna göre misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin belirlenmesi 

sürecinin işletilmesi gerekmektedir.  

Çalışmada Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik plan hazırlık sürecinde iç 

ve dış paydaş analiz süreçleri irdelenmiştir. İç ve dış paydaşlarla yapılan mülakat ve anket 

çalışmalarının sonuçlarına yer verilerek katılımcılığın etki düzeyi ortaya konmaya 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Stratejik Planlama, Paydaş Analizi, Katılımcılık. 

 

THE STAKEHOLDER ANALYSIS AND PARTICIPATION IN STRATEGIC 

PLANNING PROCESS: THE CASE OF MARDIN METROPOLITAN 

MUNICIPALITY 

 

 Abstract 

The Public Financial Management and Control Law Number 5018 was adopted in 2003 and 

partially came to into force. The law, which came into force in 2006 with all its provisions, 

introduced serious regulations in the field of public administration. One of these regulations is 

the necessity of preparing strategic plans in public administrations. This issue is also regulated 

in 5216 Metropolitan Municipality Law and 5393 Municipal Law, especially for local 
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governments. With this regulation, transparency, participation and accountability mechanisms 

are enabled to operate effectively. As a matter of fact, it is necessary to ensure participation 

through stakeholder analysis in the strategic planning process and to determine the mission, 

vision, goals and objectives accordingly.  

In this study, internal and external stakeholder analysis processes of Mardin Metropolitan 

Municipality's 2020-2024 strategic plan preparation process was examined. The results of the 

interviews and surveys conducted with the internal and external stakeholders have been 

analyzed and the level of participation has been explored. 

Keywords: Local Governments, Strategic Planning, Stakeholder Analysis, Participation. 
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LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN KARİYER BEKLENTİLERİ: 

MANAVGAT TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ 

 

Abdullah USLU 1 

Bayram AKAY 2 

 

Özet 

Günümüz tüketicileri artık her geçen gün bilinçli hale gelmekte, buna bağlı olarak talepleri 

değişmekte, kaliteye daha fazla önem verir hale gelmektedirler. Dolayısıyla turizm 

endüstrisinde ‘müşteri memnuniyeti’ ve ‘hizmet kalitesi’ kavramları kaçınılmaz bir kavram 

olmuştur. Tüketicilerin bu istekleri doğrultusunda turizm endüstrisi nitelikli iş gücüne ihtiyaç 

duymaktır. Bu nitelikli iş gücü de ancak turizm eğitimi ile mümkün olmaktadır. Bu çalışma 

2019 yılı Nisan-Mayıs aylarında Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesinde 

öğrenim gören 3.sınıf ve 4.sınıf turizm öğrencilerine yönelik gerçekleştirilmiş olup onların 

kariyer beklentilerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, nicel bir araştırma yapılmış 

ve anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket toplam 122 öğrenci tarafından doldurulmuş, elde 

edilen veriler istatistiki analizlerden faydalanılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak ise 

öğrencilerin turizm sektöründe kariyere yönelik kaygıları olduğu, alternatif kariyer planlarına 

baktıkları ve geçmiş yıllardaki turizm mezunları hakkında her hangi bir bilgi sahibi 

olmadıkları ayrıca bayan öğrencilerin sektörde uzun süre çalışmayı düşünmedikleri 

bulgularına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Turizm Eğitimi, Kariyer Beklentileri. 

 

CAREER EXPECTATIONS OF UNDERGRADUATE STUDENTS: CASE OF 

MANAVGAT FACULTY OF TOURISM 

 

 Abstract 

Today's consumers are becoming more and more conscious with each passing day, their 

demands are changing and they care more importance to quality. Therefore, in the tourism 
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industry, the concepts of ‘customer satisfaction’ and “service quality” have become 

inevitable. In line with these demands of consumers, the tourism industry needs qualified 

labor force. This qualified labor force is only possible with tourism education. This study was 

carried out in April-May 2019 for the 3rd and 4th year tourism students studying at Manavgat 

Faculty of Tourism. In this study, a quantitative research was conducted and survey technique 

was used. The questionnaire was completed by a total of 122 students and the data were 

evaluated by using statistical analysis. As a result, it was found out that the students had 

concerns about career in the tourism sector, looked at alternative career plans and did not have 

any information about the tourism graduates of the past years, and the female students did not 

intend to work in the sector for a long time. 

Keywords: Education, Tourism Education, Career Expectations. 
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