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Türkiye'de Nüfus
Şebnem Beşe Canpolat
Bu çalışma, Türkiye nüfusunun mevcut demografik yapısı ve 
sosyo-ekonomik özelikleri ile bu yapıda meydana gelen değişimleri 
anlatmayı konu almaktadır. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’nin 
nüfus yapısını, bu yapıya etki eden faktörleri ana hatlarıyla bu 
alanda uzman olmayan kişilerin de anlamasını sağlayacak ve ilgisini 
çekecek düzeyde anlatmaktır. Yazar’ın 2012 yılı Ekim ayından 
beri Daire Başkanlığı görevini yürüttüğü Türkiye İstatistik Kurumu 
Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığının ürettiği istatistiklerin, 
okuyucunun istifadesine yönelik olarak olabildiğince anlaşılabilir 
ve yorumlanabilir düzeye getirilmeye çalışılması, düzenlenmesi ve 
yorumlanması yöntemiyle ortaya çıkmıştır. 

Canpolat, Ş. B. (2019) Türkiye'de Nüfus, Ankara: TİAV.

Uygulamada Yerel 
Yönetim Birlikleri
Enver Salihoğlu
Yerel yönetim birlikleri konusundaki bu çalışma;
• Kuruluşu ve Çeşitleri,
• Organları,
• Mali Yapısı,
• Teşkilatı, Kadro ve Personeli,
• İşletme ve Şirket Kurması,
• Denetimi,
• Diğer Kamu Kuruluşları ile Ortak Çalışma Yapması,
• Sona Ermesi 
başlıkları altındaki sekiz ana bölümden oluşmaktadır.
Mesleki ve bürokratik bir yaşamda elde edilen birikimin ürünü 
olan bu çalışma, yerel yönetim birliklerinin başkan, meclis üyesi ve 
çalışanlarına yararlı olabilecek bilgiler ihtiva etmektedir.

Salihoğlu, E. (2019) Uygulamada Yerel Yönetim Birlikleri, Ankara: 
HMC Yayıncılık.
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Türkiye ve Komşu 
Ülkelerde Yönetim

Selim Çapar & Mustafa Yayla
Türkiye ve Komşu Ülkelerde Yönetim, başlığını taşıyan bu çalışma 

Türkiye'yi ve komşu ülkelerdeki yönetim yapısını (devleti) ele 
almaktadır. Genelde, Türkiye ve yakın coğrafyasında bulunan 

ülkelerin tarihlerini, toplumsal ve ekonomik yapılarını, yönetim 
sistemlerini, Türkiye ile ilişkilerini; özelde ise İçişleri Bakanlığı, iç 

güvenlik ve sınır yönetimine ilişkin teşkilatlanmalarını incelemeyi 
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırma yapılırken 
literatür taraması yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı’ndan da destek 

alınmıştır. Örtük biçimde Türkiye ile karşılaştırma yapılması 
üzerine kurgulanan bu çalışmada, Türkiye merkezli bir yaklaşım 

benimsenmiştir. 

Türkiye odaklı bu çalışmada, ilk sırada Türkiye'ye yer verilmiştir. 
İkinci sırada ise Türkiye'nin kuzeyinde bulunan Rusya yer almıştır. 

Daha sonra saat yönünde sırasıyla Gürcistan, Ermenistan, 
Azerbaycan, İran, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, 

Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ülke incelemeleri yer bulmuştur. 
Bu çalışmada toplam 12 ülkenin yönetim sistemi incelenmiştir. 

Suriye'de 2011 yılında başlayan yönetim krizinin ve vekâlet 
savaşlarının devam ediyor olması nedeniyle, çalışmanın kapsamı 

dışında bırakılmıştır.

Çapar, S. ve M. Yayla (Ed.) (2019)  
Türkiye ve Komşu Ülkelerde Yönetim, Ankara: TİAV.


