
FSCONGRESS 2018 

FISCAOECONOMIA INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 

14-15 SEPTEMBER 2018 

ANKARA, TURKEY 

 

 

BOOK OF ABSTRACTS 

 
 

 

   



 QUO VADIS SOCIAL SCIENCES  
Book of Abstracts 

FSCONGRESS 2018 
 

1 
 

 

 

QUO VADIS SOCIAL SCIENCES 

 

FISCAOECONOMIA INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES  

14-15 September 2018 
Demora Hotel Congress Center 

 

PRESIDENT OF THE CONGRESS 

Ahmet Arif Eren (Niğde Ömer Halisdemir University, Turkey) 

EXECUTIVE COMMITTEE 

Ahmet Arif EREN (Niğde Ömer Halisdemir University, Turkey) 

Emek YILDIRIM (Artvin Çoruh University, Turkey) 

Emre ATSAN (Niğde Ömer Halisdemir University, Turkey) 

Fatih Hakan DİKMEN (Gazi University, Turkey) 

L. Gizem EREN (Hitit University, Turkey) 

İlkben AKANSEL (Bartın University, Turkey) 

Mert ŞAKI (Artvin Çoruh University, Turkey) 

Orhan ŞİMŞEK (Artvin Çoruh University, Turkey) 

Recep KAHRAMAN (Niğde Ömer Halisdemir University, Turkey) 

Sevilay SARICA (Çankırı Karatekin University, Turkey) 

Zafer ADALI (Artvin Çoruh University, Turkey) 

 

 



 QUO VADIS SOCIAL SCIENCES  
Book of Abstracts 

FSCONGRESS 2018 
 

2 
 

 

SECRETARIAT 

Tolga ÇELİK 

Barış ÇETİNKAYA 

Ersel ERTÜRK 

 

SCIENTIFIC BOARD 

Aleksandra GÓRECKA (Warsaw University of Life Sciences, Poland) 

Elshan BAGIRZADEH (Azerbaijan State University of Economics, Azerbaijan) 

Enzo MINGIONE (Universita Milano Bicocca, Italy) 

Heinz KURZ (Karl Franzens Universitat, Austria) 

Immanuel NESS (Brooklyn College of City University, USA) 

Jose R Pires MANSO (University of Beira Interior, Portugal) 

Luiz Carlos BRESSER-PEREİRA (Brazil) 

Mubariz HASANOV (Okan University, Turkey) 

Qerkin BERISHA (University of Prishtina, Kosovo) 

Romar CORREA (University of Mumbai, India) 

Ahmet Arif EREN (Niğde Ömer Halisdemir University, Turkey) 

Ahmet ÖZALP (Hitit University, Turkey) 

Ali Gökhan GÖLÇEK (Niğde Ömer Halisdemir University, Turkey) 

Arzum BÜYÜKKEKLİK (Niğde Ömer Halisdemir University, Turkey) 

Aslı Ceren SARAL (Ankara University, Turkey) 

Asu ÇIRPICI (Yıldız Technical University, Turkey) 



 QUO VADIS SOCIAL SCIENCES  
Book of Abstracts 

FSCONGRESS 2018 
 

3 
 

 

Aziz KONUKMAN (Gazi University, Turkey) 

Bahadır AYDIN (Bolu Abant İzzet Baysal University, Turkey) 

Barış ALPASLAN (Ankara Sosyal Bilimler University, Turkey) 

Bilal GÖDE (Pamukkale University, Turkey) 

Buket ÖZOĞLU (Niğde Ömer Halisdemir University, Turkey) 

Bülent GÜLOĞLU (İstanbul Technical University, Turkey) 

Cem AKIN (Ankara University, Turkey) 

Çağatay Edgücan ŞAHİN (Ordu University, Turkey) 

Çağdaş Erkan AKYÜREK (Ankara University, Turkey) 

Deniz ABUKAN (Ahi Evran University, Turkey) 

Dilek ÇETİN (Suleyman Demirel University, Turkey) 

Eray ESER (Artvin Çoruh University, Turkey) 

Eren ÇAŞKURLU (Gazi University, Turkey) 

Ergin KALA (Ukshin Hoti Prizren University, Kosovo) 

Erkan ERDİL (Middle East Technical University, Turkey) 

Fatih Hakan DİKMEN (Gazi University, Turkey) 

Fevzi ENGİN (Bolu Abant İzzet Baysal University, Turkey) 

Gizem ŞİMŞEK (Siirt University, Turkey) 

Gülçin TAŞKIRAN (Gaziosmanpaşa University, Turkey) 

Habib AKDOĞAN (Hitit University, Turkey) 

Hüseyin ÖZEL (Hacettepe University, Turkey) 

Işıl Şirin SELÇUK (Bolu Abant İzzet Baysal University, Turkey) 



 QUO VADIS SOCIAL SCIENCES  
Book of Abstracts 

FSCONGRESS 2018 
 

4 
 

 

İlkben AKANSEL (Bartın University, Turkey) 

İşaya ÜŞÜR (Gazi University, Turkey) 

Kerem GÖKTEN (Niğde Ömer Halisdemir University, Turkey) 

Levent AYDIN (Ankara Social Sciences University, Turkey) 

Levent ORALLI (Gazi University, Turkey) 

M. Kemal AYDIN (Sakarya University, Turkey) 

M. Cem OĞUZ (Niğde Ömer Halisdemir University, Turkey) 

Mehmet BAŞ (Gazi University, Turkey) 

Metin SARFATİ (Marmara University, Turkey) 

Muammer KAYMAK (Hacettepe University, Turkey) 

Murad TİRYAKİOĞLU (Afyon Kocatepe University, TURKEY) 

Murat BERBEROĞLU (Artvin Çoruh University, Turkey) 

Mustafa DURMUŞ (Gazi University, Turkey) 

Müslüme NARİN (Gazi University, Turkey) 

Orhan ŞİMŞEK (Artvin Çoruh University, Turkey) 

Ozan ERUYGUR (Gazi University, Turkey) 

Özgür BOR (Atılım University, Turkey) 

Polat ALPMAN (Yalova University, Turkey) 

Ragıp EGE (Université de Strasbourg, France) 

Saadet AYDIN (Bolu Abant İzzet Baysal University, Turkey) 

Sadık ÇUKUR (Bolu Abant İzzet Baysal University, Turkey) 

Serdal BAHÇE (Ankara University, Turkey) 



 QUO VADIS SOCIAL SCIENCES  
Book of Abstracts 

FSCONGRESS 2018 
 

5 
 

 

Şükrü Anıl TOYGAR (Selçuk University, Turkey) 

Taha Bahadır SARAÇ (Hitit University, Turkey) 

Taha Emre ÇİFTÇİ (Necmettin Erbakan University, Turkey) 

Ufuk SERDAROĞLU (Gazi University, Turkey) 

Uğur ESER (Bolu Abant İzzet Baysal University, Turkey) 

Yavuz YAYLA (19 Mayıs University, Turkey) 

Yavuz YILDIRIM (Niğde Ömer Halisdemir University, Turkey) 

Yeliz SARIÖZ GÖKTEN (Niğde Ömer Halisdemir University, Turkey) 

Zeynep AĞDEMİR (Ahi Evran University, Turkey) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 QUO VADIS SOCIAL SCIENCES  
Book of Abstracts 

FSCONGRESS 2018 
 

6 
 

 

PROGRAMME 

OPENING (9.00 – 10.30) 

Keynote Speakers 

1. İşaya Üşür 

2. Heinz Kurz 

3. Immanuel Ness 

4. Aziz Konukman 

Paralel Sessions (10.45-12.15) 

Session I – International Political Economy 

Head of Chair (Aziz Konukman) 

1. Hindistan’ın “Bir Kuşak, Bir Yol” Girişimine Ekonomik ve Stratejik Yaklaşımı Üzerine-

Kerem Gökten (s.16) 

2. Bir Uluslararası Bütünleşme Modeli Olarak Kuşak ve Yol Projesi ve Türkiye’nin 

Konumu-Orhan Şimşek (s.17) 

3.  Kapitalizmin Altın Çağından Günümüze Emeğin Serüveni-Yeliz Sarıöz Gökten (s. 18) 

4. 177 Yıllık İktisadi Kalkınma Stratejisi: Ulusal Yenilik Sistemleri – Eray Eser (s.19) 

5. China’s Emphasis on Mixed Ownership – Nergis Ataçay (s.20) 

6.  Changing Dimensions of India’s Foreign Policy- Mohammed Viquaruddin (s.21) 

Session II – Crisis In Turkey and the World 

Head of Chair (Serdal Bahçe) 

1. Küresel Krize Giden Yol: Artan İktisadi Eşitsizlikler ve Küresel Dengesizlikler – Deniz 

Abukan & Aslı Ceren Saral (s.22) 

2. Kriz ve Sosyal Politikada Dönüşüm- Pelin Vildan Kokcu (s.23) 

3.  Avrupa Finansal Krizi ve Özelleştirme – Zeynep Ağdemir (s.24) 

 



 QUO VADIS SOCIAL SCIENCES  
Book of Abstracts 

FSCONGRESS 2018 
 

7 
 

4. 1861 Osmanlı Finansal Krizi ve Finansman Arayışları – Deniz Abukan, Cem Akın (s.25) 

5.  Ekonomik Krizden Siyasal Krize – Burak İyiekici (s.26) 

Session III – History of Economic Thought 

Head of Chair (Metin Sarfati) 

1. Behavioral Economics Versus Neoclassical Economics- İlkben Akansel (s.27) 

2. 19. Yüzyıl Ütopyalarında Yönetim Düşüncesinin Gelişimi – Cengiz Ekiz (s.28-29) 

3. Jean-Jacques Rousseau: Bir Pastoral Senfoni-O. İnan Şenses (s.30-31) 

4. “Klasik-Karşıtı” İktisat: Yeni İsimlendirme Arayışı – Hüsnü Bilir (s.32) 

5. William Röpke’de Kriz Kavramı – Hülya Derya (s.33) 

Paralel Sessions (13.15-14.45) 

Session IV – Economic Policy 

Head of Chair (İşaya Üşür) 

1. Gıda Rejimi Teorisi ve Türkiye Tarımsal Dış Ticareti-Tolga Çelik (s.34) 

2.  Rethinking Cooperative Model in Turkey’s Tea Production: An Analysis of Potentials 

and Threads-Betül Ergün & Çağatay Edgücan Şahin (s.35) 

3.  İmtiyazlı Yabancı Sermayeden Kamu Özel İş birliği Projelerine – Bahadır Aydın, M. 

Mustafa Aydın (s.36) 

4.  The Polıcıes For Increasıng Effıcıency Of Publıc Sugar Factorıes After Privatization – 

Emre Güneşer Bozdağ, Fatih Hakan Dikmen (s.37) 

5. Privatization of Turkey’s Sugar Mill’s and Its Reflections on Employee Sector- Özal 

Çiçek, Osman Kürşat Acar (s.38) 

6. Türkiye’nin Çin İle Olan Dış Ticaretinin 1990-2017 Yılları Arasında İnclenmesi – Rabia 

Efeoğlu & Kerem Gökten (s.39) 

Session V – Management and Labour Economics 

Head of Chair (Bige Küçükefe) 

1. Yeni Bir Emek Formu: Dijital Emeğin Doğuşu – Ali Bakın (s.40) 



 QUO VADIS SOCIAL SCIENCES  
Book of Abstracts 

FSCONGRESS 2018 
 

8 
 

2. Evaluation Of Turkey Based On Logistic Performance Index Of Other Countries 

Exporting Goods And Services To Major Export Countries Of Turkey -Bige Küçükefe, 

Pınar Gürol (s.41) 

3. Tarım Kredi Koooperatifleri, Muhasebede Kullanılan Fişler Ve Marmara Ereğlisi Tarım 

Kredi Kooperatifinin Çeşitli Muhasebe Kayıtları – Hande Özolgun (s.42) 

4. Tarım Kredi Kooperatiflerinde Dönem Sonu İşlemleri – Hande Özolgun (s.43) 

5. The Role Of Electronic Opinion Leader On Purchasing Decision Of New Products – 

Merabet Amina, Sayeh Fatima & Benhabıb Abderrezzak. (s.44) 

6. Online Tüketici Davranışı: Birleştirilmiş Teknoloji Kabul Ve Kullanım Teorisi 

Perspektifinden İncelenmesi – Hatice Elanur Kaplan (s.45) 

Session VI – Poverty, Social Services and Justice 

Head of Chair (İlkben Akansel) 

1. İktisatta Kıtlık Sorunu Ve Adalet Üzerine Bir Analiz- Hülya Derya, Elif Kaya & Kazım 

Sarıçoban (s.46) 

2.  Analyzing Misogyny in Social Media Trolls-Shanza Maqsood, Khansa Tarar (s.47) 

3.  Moral Economy of Contemporary Victimhood – Bahadır Nurol (s.48) 

4. Measuring Poverty – Does Social Security Coverage Matter? – Çağaçan Değer & Elif 

Erer (s.49) 

5. Yoksulluğu Çocuğun Dünyası Üzerinden Anlamak: Elazığ İli Merkez Örneği – Pelin 

Budak (s.50) 

6. Turkey’s Migration Policy over the Past Decade: Main Actors and Changing Perspectives 

in Globalized World-Tuğba Aydın Azalov (s.51) 

7. Effects and Coping Strategies of Cyber Bullying in Pakistan; A Gender Response-Rabia 

Qusien (s.52) 

 

Paralel Sessions (15.00-16.30) 

 



 QUO VADIS SOCIAL SCIENCES  
Book of Abstracts 

FSCONGRESS 2018 
 

9 
 

 

Session VII – Growth Economics 

Head of Chair (Orhan Şimşek) 

1. Regional Integration in Services in South Asia: Opportunities & Constraints – Anil 

Kumar Kanungo (s.53) 

2. Seçilmiş OECD Ülkelerinde Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: 

Bir Nedensellik ve Eş bütünleşme Analizi-Mehmet Akif Peçe, M. Said Ceyhan & Ahmet 

Kamacı (s.54) 

3. Elektrik Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arasindaki İlişki: G7 Ülkeleri İçin Panel Veri 

Analizi (s.55) 

4. Toplam Faktör Verimliliğinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Seçilmiş OECD 

Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi – Ahmet Kamacı, Mehmet Akif Peçe, M. Said Ceyhan 

(s.56) 

5. Ekonomik Büyüme Ve Dış Borçların Cari İşlemler Üzerindeki Etkisinin Farklı Bir 

Perspektiften Analizi-Emrah Türk (s.57-58) 

6. Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi- Ahmet 

Şengönül & Şerife Merve Koşaroğlu (s.59) 

Session VIII – Transportation, Profitability and Unemployment 

Head of Chair: Bahadır Nurol 

1. Türkiye’de Yeşil Büyüme: OECD Göstergeleri ile İstatistiksel Bir Karşılaştırma-Hacı 

Ahmet Karadaş, Hacı Bayram Işık (s.60) 

2. The Impact of Liquidity Structure on Firm’s Profitability of Listed Companies on BIST 

Manufacturing Index- Zeynep Türk, Samet Evci &İbrahim Sakin (s.61) 

3. Türkiye’de İşsizlik Histerisinin Birim Kök Analizi ile Sınanması: Yüksekokul veya 

Fakülte Mezunu Kadın ve Erkekler Üzerine Bir Uygulama-Gülşah Sedefoğlu, Burak 

Güriş (s.62-63) 

 



 QUO VADIS SOCIAL SCIENCES  
Book of Abstracts 

FSCONGRESS 2018 
 

10 
 

 

4.  The Contribution of Foreign Banks to the Development of Transportation by Road; A 
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4. Financialisation İn The Periphery: The Case Of Turkey From A Class-Based Perspective- 

Mehmet Erman Erol (s.75) 
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AT THE THRESHOLD OF THE "FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION" 

Heinz D. Kurz1 

 

The paper discusses some of the probable effects of what is sometimes called the “Fourth 

Industrial Revolution”, based on cyber-physical systems, the internet of things and artificial 

intelligence. The attention focuses on their impact on the volume and composition of 

employment and the distribution of income. Some measures to be taken to ward off or at least 

mitigate the socially detrimental effects of the new waves of technological change are discussed. 

Key Words: Fourth Industrial Revolution, cyber-physical systems, the distribution of income. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Professor of Economics, University of Graz. 
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GLOBAL WORKING-CLASS SOLIDARITY AND IMPERIAL PRIVILEGE 

Immanuel Ness2 

 

Trade unions, the historic preserve and political expression of working class society, have 

experienced a sixty-year secular decline in the United States, a country which has a longstanding 

opposition to labor organizations. Over this period, labor unions are far less relevant to the white 

working class and have limited relevance to precarious workers: women, minority, and 

immigrant laborers employed in low-wage jobs in the post-industrial economy.  The 

subordination of trade unions in the US is a function of a range of factors, most notably, the 

erosion of manufacturing and the rise of a consumer society highly dependent on commodities 

produced in the Global South.   

To begin to overcome this failure of international class solidarity, we must recognize that, from 

the origins of capitalism, dominant fractions of the working class have sought to gain privilege 

over subordinate workers. This concept is recognized as the rise of a labor aristocracy, and has 

been identified by major philosophers, from Karl Marx and Friedrich Engels to the eminent 

Third World political economist, Samir Amin, who just passed away in early August.  

Key Words: Trade unions, working class society, labor unions. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Professor of Political Science, City University, New York. 
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HİNDİSTAN’IN “BİR KUŞAK, BİR YOL” GİRİŞİMİNE EKONOMİK VE STRATEJİK 

YAKLAŞIMI ÜZERİNE 

Dr. Kerem Gökten3 

 

Çin’in 1978 yılında başlayan “reform ve dışa açıklık” serüveni içinde bulunduğumuz dönemde 

yeni bir aşamaya girmiştir. Ülke artık küresel bir imalat, dolayısıyla ihracat üssü olmanın ötesine 

geçmekte, ekonomisini iç pazar odaklı hale getirmeye çalışmaktadır. Uzun süreceği açık olan 

yapısal dönüşüm sürecinde, ÇKP rejimi aşırı kapasite sorununu aşmanın yanı sıra mali sermaye 

fazlasına yeni değerleme alanları aramaktadır. 2000 yılında başlayan “going out” staratejisi 

sonucunda ülke dolaysız sermaye yatırımlarına ev sahipliği yapmakla anılır olmaktan çıkmış net 

sermaye ihraç eder hale gelmiştir. “Bir kuşak, bir yol” girişimi Çin’in dolaysız sermaye ihracı 

stratejisinin güncel uğrağıdır. Bu çalışmada Çin’in söz konusu girişimi hakkında jeoekonomik ve 

jeostratejik bir değerlendirme yapılacak, dev yatırım hamlesinin, ülkenin Güney Asya’daki en 

büyük rakibi Hindistan tarafından nasıl karşılandığı üzerine yoğunlaşılacaktır. 

Keywords: Çin, Dolaysız Sermaye, Hindistan, “Bir Kuşak Bir Yol” 
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BİR ULUSLARARASI BÜTÜNLEŞME MODELİ OLARAK BİR KUŞAK BİR YOL 

PROJESİ VE TÜRKİYE’NİN KONUMU 

Orhan Şimşek4 

 

Batı merkezli küresel ekonomik düzene karşı son on yıllarda Güney ülkelerinin yükselişi söz 

konusudur. Özellikle BRICS ve yakın ülkelerin ortaya çıkardığı bu durum küresel ekonominin 

de ağırlık merkezini değiştirmeye yöneldi. Söz konusu ülkelerin en büyüğü olarak ön plana çıkan 

Çin’in geliştirdiği Bir Kuşak Bir Yol Projesi yani Yeni İpek Yolu Ekonomik Kuşağı da bu 

değişimin önemli parametrelerinden biridir. Bir Kuşak Bir Yol Projesi Çin’i Orta Asya üzerinden 

Avrupa’ya ve Afrika’ya bağlayan bir kara ve bir deniz yolu kuşağından oluşmaktadır. Bu proje 

hem bölgedeki ülkeler arasındaki ticari ve kültürel ilişkileri arttırmak hem de Çin’in kendi 

mallarına ve şirketlerine yatırım sahası açması hedefinin bir ürünüdür. Küresel üretimi 

Avrasyalaştırmak olarak da ifade edilebilecek bu projede Türkiye hem coğrafi hem siyasi hem de 

ekonomik bağlamda stratejik bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nde 

Türkiye’nin konumu ve projenin Türkiye’ye olası ekonomik etkileri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bir Kuşak Bir Yol, Çin, Türkiye, Yeni İpek Yolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Dr. Öğretim Üyesi Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İİBF İktisat Bölümü, simsekorhann@gmail.com.  
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KAPİTALİZMİN ALTIN ÇAĞINDAN GÜNÜMÜZE EMEĞİN SERÜVENİ 

Yeliz Sarıöz Gökten5 

 

Kapitalizmin altın çağında gelişmiş kapitalist ülkelerin büyüme hızları artmış ve yaşam 

standartları yükselmiştir. Bu süreçte dünya sisteminde verimliliği arttırmak adına üretim 

ağlarında rijit teknolojilerin kullanıldığı, kitlesel üretime dayanan Fordizm egemen olurken emek 

de vasıfsız bir yapıya bürünmüştür. Verimlilik artışı ile ücretlerin birbirine yakın oranlarda 

yükselmesi ile üretim artışına talep yaratılmıştır. Petrol krizinin akabinde Neoliberalizm ve Post 

Fordizm sisteme egemen olmuştur.  Post Fordizm ile bilgi teknolojilerine önem verilmiş, eski tip 

endüstriler gerileme sürecine girerken ileri teknolojiler ivme kazanmış, ürün farklılaştırmasının 

önemi artmış, emeğin esnekleştirilmesi ve güvencesizleşmesi sağlanmıştır.  

Emeğin güvencesiz ve esnek çalışma koşullarına sahip olması, proleterya ve güvencesizlik 

(precarious) kavramlarının birleşimi olarak “prekarya”yı gündeme getirmiştir. Prekaryanın en 

temel özellikleri; emeğin esnekleşmesi, güvencesizleşmesi, geçici veya yarı zamanlı çalışması 

gibi üretim ve çalışma ilişkilerindeki farklılaşmalardır. Bu çalışmanın amacı özellikle 

1970'lerden itibaren konumu zayıflayan, ücretleri düşen, çalışma koşulları giderek kötüleşen 

emeğin prekaryaya geçişini (?) ele almaktır.  

Anahtar Kelimeler: Fordizm, Post-Fordizm, Proleterya, Prekarya. 
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 QUO VADIS SOCIAL SCIENCES  
Book of Abstracts 

FSCONGRESS 2018 
 

19 
 

 

177 YILLIK İKTİSADİ KALKINMA STRATEJİSİ: ULUSAL YENİLİK SİSTEMLERİ 

Eray Eser6 

 

Fredrich List’in 1841’de yazdığı “Ulusal Sistemin Politik İktisadı” kitabıyla birlikte kendi 

döneminde ekonomik ve teknolojik açıdan lider konumda olan İngiltere’yi Almanya’nın 

yakalaması ve geçmesi için bir yol haritasını amaçlanmıştır. Bu model Bebek Endüstrilerin 

korunmasını değil iktisadi büyüme ve endüstrileşmenin hızlanmasını amaçlayan bir politikalar 

dizinini ifade etmektedir. Bugünkü Alman sisteminin temelleri List’in “Ulusal Yenilik 

Sistemleri” modeline dayanmaktadır. Almanya bu modelle kalkınmıştır ve daha sonra Japonya, 

Güney Kore gibi farklı ülkeler de önemli ilerlemeler elde etmişlerdir. Bu çalışmada bu modeli 

uygulayan ülkeler ve bu modele getirdikleri yorumlarla birlikte modelin bu örneklerdeki başarısı 

incelenmiştir. Günümüzden 177 yıl önce oluşturulan bir modelin ana hatlarıyla farklı yorumlarla 

da olsa hala işlevsel olması iktisadi kalkınma anlamında önemli bir veridir. Ulusal Yenilik 

Sistemleri’nin kapsadığı politika ağı ve hedefleriyle Almanya dışındaki ülkelerdeki yorumlamış 

biçimi ve uygulama başarılarının analizi, bugün kalkınma çabası içerisinde olan Orta Gelişmiş 

Ülkeler açısından önemli bir yol haritası olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Bebek Endüstri Tezi, Frederick List, Ulusal Yenilik Sistemleri Modeli, Orta Gelişmiş Ülkeler. 
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CHINA’S EMPHASIS ON MIXED OWNERSHIP 

Dr. Nergis Ataçay 

 

When the Chinese government adopted the policy of “grasping the large and letting the small 

go” as a part of its state enterprise reform in the mid-1990s, it was expected by especially 

neoliberal community, that privatization in China was given started. On the other hand, the target 

of the policy was to strengthen the Chinese industry through constituting it by large and powerful 

enterprises. The policy of “state advances, while the private retreats” which was set at the 

beginning of the 2000s, indicated once more that privatization as implemented by other 

developing countries is not in China’s reform agenda. Rather, China has been on its way to 

strengthen the role of state enterprises in the economy. The emphasis on mixed ownership since 

the Third Plenum of the 18th Central Committee in 2013 has also been an indicator of this fact. 

At first sight, this process seems to be contrary to neoliberal policies; however it is also based on 

capitalist exploitation. The system based on China’s huge state enterprises, which function as 

capitalist enterprises have had an important role in the formation of China’s new capitalist class 

against the working class. 

Keywords: China, New Capitalist Class, The Working Class. 
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CHANGING DIMENSIONS OF INDIA’S FOREIGN POLICY 

Mohammed Viquaruddin7 

 

As a need of an hour which travelled to years, decades and centuries in between nation to 

nations; kept them in continuous changing mode. But this doesn’t mean the basic structure of the 

foreign policy be scarifies. They were being safeguarded through extent of existence. India being 

experienced in Diplomatic immunity performed pro to both Bipolar & Unipolar system across 

the world as a Nehruvian realistic approach in his era and under the image of cultural power, soft 

power pace to a multialignment approach to foreign policy dimensions were mainframe to the 

different political parties as being in the government machinery. Liberal economy of world 

market convinced many nations as well as to India diplomacy to facilitate self with neo charting 

governance for external matters. These policies related with external affairs bring many forms of 

development and progressive tendencies to the new scientific and the neo liberal economic 

changes as a performer in the third world nations.        

Key Words: Third World, Sovereignty, Panchsheel Doctrine, Nonalignment, Indian Diplomacy, Multialigning 

Policy. 
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PATH TO GLOBAL FINANCIAL CRISIS: INCREASED INEQUALITIES AND IMBALANCES 

Deniz Abukan8 & Aslı Ceren Saral9 

 

The global financial crisis has increased on the three pillars of neoliberal policies, namely 

globalization, financialization and deregulation. Accelerating of globalisation process in favour 

of capital mobilisation and goods and services trade; changes in the policies and regulations in 

labour market, social welfare expenditures and in general fiscal policies like tax policies which 

have been mostly in disfavour of labour and increase in financialization have been the causes 

behind both income inequalities and global imbalances. These two phenomena, income 

inequalities and global imbalances, as faces of the same coin, are the main consequences of 

neoliberal policies and paved the way to global crisis. We investigate role of neoliberal policies 

in these processes and discuss the alternative policies and regulations against them with taking 

the discussion to currently heterodox but perhaps historically more common realms.   

Key Words: Global Financial Crisis, Income Inequalities, Global Imbalances, Neoliberal Policies. 
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2008 KÜRESEL KRİZİ VE SOSYAL POLİTİKADAKİ DÖNÜŞÜM 

Pelin Vildan Kokcu10 

 

Sosyal politika, kapitalizmin varlığı ile eşzamanlı olarak doğmuş ve kimi zaman kapitalizmin 

karşısında, sistemin açtığı sorunları çözmeye çalışan, kimi zamansa bizatihi sermaye birikimin 

tıkanıklıklarını aşmaya yönelik uygulamaları hayata geçiren bir alan olmuştur. Bu anlamda 2008 

küresel finansal krizi karşısında nasıl bir küresel sosyal politika paradigmasının geliştirildiği, kriz 

sürecinde sosyal politikanın hizmet ettiği amacı göstermektedir. 2008 küresel finansal krizi, 

ekonomik politikalar kadar derinleştirdiği yoksulluk ve eşitsizlik gibi toplumsal sorunlar için 

sosyal politika ile müdahaleyi de gerekli kılmıştır.  

Bu çalışmada, 2008 küresel finansal krizi karşısında “küresel sosyal politika paradigmasının”, 

Dünya Bankası başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar aracılığı ile nasıl şekillendirildiğine ve 

krizin derin toplumsal ve ekonomik sonuçlarının aşılması için gerekli ve yeni stratejilerin 

geliştirip geliştirilmediğine bakılmıştır. 

ILO’nun öncülüğünde, diğer önemli küresel kuruluşlarla 2000’li yıllardan bu yana tartışılan 

“global social floor” yaklaşımıyla, daha kapsayıcı, devlet yanlısı ve sosyal harcamaları 

artıran bir sosyal politika çağrısı yapılsa da, yapılan uygulamaların süregelen sosyal 

politikalardan farksız olmadığı tespit edilmiştir. Kriz sonrası ILO’nun sosyal politikaya yön 

vermede elde ettiği zaferin, DB’nin yoksulluğu azaltmaya ve sosyal yardıma odaklı sosyal 

politika anlayışına ancak bir süreliğine  kısıtlama getirebildiği;  DB’nın Post-Washington 

Konsensüsü’nden ayrılmayan, sadece daha kısıtlı ve takdir yetkisi isteyen bir anlayışla, şartlı 

nakit transferleri ve hedeflenmiş güvenlik ağı uygulamalarına  devam ettiği; hatta sosyal 

sorununun çözümünü davranışsal iktisata dayandırarak gerek uluslararası kuruluşların gerekse 

devletin sorumluluğunu daha da azaltan ve sadece “insanların doğru seçim yapmaları”nda rol 

üstlenmeye sınırlayan bir yaklaşımı yerleştirmeye çalıştığı tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: 2008 finansal krizi, sosyal politika, sosyal yardım, şartlı nakit transferleri, davranışsal iktisat. 
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AVRUPA FİNANSAL KRİZİ VE ÖZELLEŞTİRME 

Zeynep Ağdemir11 

 

2008 finansal krizi kapitalizmin yaşadığı büyük krizlerinden biri olmuş, Amerika Birleşik 

Devletleri başta olmak üzere Avrupa Birliği ve tüm dünya ekonomilerini derinden etkilemiştir. 

Avrupa Birliğinin kriz sonrası uyguladığı mali politikalar kriz ve devlet maliyesine dair oldukça 

zengin bir araştırma alanı ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, çalışmanın odak noktası Avrupa 

Birliği finansal krizi olacaktır. 

Avrupa Birliği içinde rekabet düzeyi birbirinden farklı ekonomilerin varlığı birliği ikiye 

ayırmıştır. Avrupa Birliğinin merkez ülkelerindeki sermaye fazlalıkları büyük bankalar 

aracılığıyla çevre ülkelerin kamu ve özel sektörlerine borç olarak aktarılmıştır. Çevre ülkeler 

borçları ödeyemediğinde ise IMF, Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez Bankası tarafından dikte 

edilen sert mali disiplin uygulamaları ile karşı karşıya kalmışlardır. Mali disiplin 

uygulamalarının bir ayağını da özelleştirmeler olmuştur. Özelleştirme uygulamaları, krizin devlet 

aracılığıyla nasıl bir mülkiyet değişikliğine neden olduğunu göstermesi açısından oldukça ufuk 

açıcıdır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, finansal krizi heteredoks çerçevede değerlendirmek, 

özelleştirmelerin bu bağlamda nasıl bir anlamı olduğunu ortaya koymak ve esasen krizin 

özelleştirmeler yoluyla nasıl bir mülkiyet değişikliğine yol açtığını analiz etmek olmuştur. 

Ortaya çıkan sonuç, finansal krizin özellikle enerji ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren 

büyük tekellerin sektördeki ağırlıklarını büyüdükleri olmuştur. Bu çerçevede çalışmada Avrupa 

çevre ülkeleri Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya ve İrlanda’da gerçekleştirilen özelleştirme 

uygulamaları ve özelleştirilen kamu işletmelerin hangi şirketler tarafından satın alındıkları ve 

böylelikle özelleştirmenin nasıl sonuçlar oluşturduğu incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: 2008 Avrupa finansal krizi, özelleştirme, devlet maliyesi, tekelleşme. 
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1861 OSMANLI FİNANSAL KRİZİ VE FİNANSMAN ARAYIŞLARI 
 

Deniz Abukan12 & Cem Akın13 

 

 

Kırım savaşı sırasında ilk defa olarak yabancı kaynaklı kredi kullanıp borçlanma sürecini 

başlatan Osmanlı Devleti, ilk borç anlaşmasının imzalandığı 1854 yılından itibaren yirmi yıl 

sonra 1875 yılında mali iflas ilan etmek zorunda kalmış, 1881 yılında Düyunu Umumiye 

İdaresinin kuruluşuna imza atarak mali bağımsızlığa veda etmiştir. 11-13 Aralık 1861 tarihinde 

patlak veren ve spekülatörlerin yaydıkları söylentiler ile birkaç günlüğüne de olsa İstanbul'da 

ciddi panik ve kargaşa yaratan 1861 Finansal Krizi de bu dönemde ortaya çıkan önemli iktisadi 

olgulardan biridir. Bu dönemde dış dünya ile giderek hızlanan finansal eklemlenme; içeride 

bankacılık, menkul kıymet borsası gibi modern finansal kurumların gelişmeye başlaması 

krizlerin de niteliğini değiştirmiştir. Bu bağlamda 11-13 Aralık 1861 finansal krizi moderniteye 

geçişle birlikte nitelik değiştiren krizlerin öncülerinden biridir. 
 

Anahtar Kelimeler: Para Sistemi, Devlet Maliyesi, Finansal Kriz, İç ve Dış Borçlanma.  
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EKONOMİK KRİZDEN SİYASAL KRİZE 

Burak İyiekici14 

 

Hem kapitalizmin hem de 1980 sonrasındaki neoliberal siyasetin doğasından kaynaklanan 

otoriter eğilimlere 2008 krizinin siyasi-toplumsal sonuçlarının eklemlenmesi, finans kapitalin 

siyasi yönetimlere yönelik doğrudan müdahalelerini arttırdığı gibi, baskıcı ve tutucu idare 

anlayışına sığınmasının da yolunu açmıştır. Gerek sermayeyi krizden kurtaracak formüllerin 

ivedilikle yaşama geçirilmesi, gerekse de faturanın finans kapitalin omuzlarından alınarak 

toplumsallaştırılması, söz konusu iktidar metodu arayışının temel gerekçelerini oluşturmaktadır. 

Bu minvalde, muhtelif kapitalist ülkelerdeki siyasetçi prototipine benzer bir figür olan D. 

Trump’ın ABD’nin başına geçmiş olması, söz konusu bütünlük içerisinde anlamlandırılmalıdır. 

İşte Trump’la somutlaşan siyaset tarzının uluslararası kapitalizm açısından bir anomali değil, 

yükselen bir dalganın ürünü olduğu kavranıldığında, finans kapitalin krizi atlatmaya yönelik 

aranışlarının aynı zamanda yeni kriz başlıkları doğuran bir sonsuz geri besleme mekanizmasını 

tetiklediği görülmektedir. Bu paralelde küreselleşmenin baş aktörü ABD’nin bu defa Trump’la 

birlikte sergilemeye başladığı korumacı politikalar; göçmen karşıtlığı ve ırkçılıkla birleşmekte ve 

sürdürülebilirliğini yitirmiş bir ekonomik-toplumsal düzen(sizliğe?)e yol açmaktadır. 

Aydınlanma, laiklik, Reform, Rönesans gibi insanlık tarihi açısından kritik süreçlerin doğumuna 

ev sahipliği yapan Almanya, Fransa, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerde de bu kez faşist partilerin 

yükselişe geçmesi, Ortadoğu’da selefi-cihatçı örgütlerin hiç olmadığı kadar güçlenmesi ve Batı 

tarafından örtülü ya da doğrudan biçimde desteklenmesi, 2008 sonrası değişen konjonktür 

hakkında güçlü fikirler sunmaktadır. 

Sermayenin iktisadi krizini aşmaya yönelik hamlelerinin uzun erimde ne kadar işe yarayacağı 

tartışılır olmakla beraber, siyasi fay hatlarında yeni yarılmalar yarattığı ve sosyo-politik durum 

açısından öngörülebilirliği ortadan kaldırdığı açıktır.  

Anahtar Kelimeler: 2008 Krizi, Finans Kapital, Küreselleşme, Korumacı Politikalar 
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BEHAVIORAL ECONOMICS VERSUS NEOCLASSICAL ECONOMICS 

İlkben Akansel15 

 

 

Neoclassical economics which is also called mainstream economomics has been going on its 

ruling in economics world. All economics events are determined by his ruling. Because it has all 

elements of what capitalism needs. Actually, it is possible to say that neoclassical economics 

feeds capitalism and capitalism proceeds neoclassical kingdom in all areas around the world like 

in academia, banking sector, capital banks etc. However, in academic world neoclassical 

economics is not accepted as only one. Many economics streams have started to become a 

counter posture against to neoclassical ecomics. One of them is behavioral economics which is a 

combine with psychological factors with economics. Psychological factors have dismissed from 

neoclassical economics for a long time. And this causes to become neoclassical economics in a 

vicious cycle. So, behavioral sciences becomes a part of an activity to help economics. In this 

study, we will scrutinize behavioral sciences over neoclassical economics. We aim to put 

forward its main debate and what kind of positiv relationship between neoclassical economics 

and behavioral economics can be created or not. Firstly, behavioral economics will be discussed 

and than what kind of positive or adverse relationship can be tied with neoclassical economics 

will be put forward. And secondly, the solutions will be brought together.  

 
Keywords: Neoclassical Economics, Behavioral Economics, Rational Expectations, Bounded Rationalism. 
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19. YÜZYIL ÜTOPYALARINDA YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ 
 

Cengiz Ekiz16 

 

 

Ütopyalar, aslında yönetim düşüncesinin bir tür “sınır” modelleridirler. Öyle ki olmayan yer yani 

ütopya (eutopya), “iyi” tasavvurunun, erdemli yaşam hedefinin yaratıcısı olarak kabul edilse de 

bir yanıyla sınırın öte tarafındaki tüm karşıtlıkları barındırır. Gerçeklikten yalıtılmış, hayali bir 

dünyanın temsili gibi görünen tüm yaşam, mutluluk, erdem, refah toplumunun sınır kavramlarını 

yeniden tanımlamaya zorlayarak aşındırmaktadır. “Yeni” toplum çağrısı bir bunalım belirtisi 

olarak kabul edilirse, toplumu eskisinden yalıtır, [ona] ötekileştirir. Her toplumsal yenilik ve 

düzen talebi ütopyacı arzuyu kamçıladığından, bunun gerçekleşeceği mekân da elbette ilk olarak 

toplumsal bedende cisimleşecektir. Beden, nüfusun potansiyel enerjisinin hareket halinde olduğu 

ve denetim altında tutulduğu bir varlık alanı olarak müdahaleye açık niteliktedir. Yönetimsellik 

ise, toplumun bir beden olarak yönetimle içiçe geçtiği, kontrol altında tutulduğu ve düzenlendiği 

bir yönetim mekanizması olarak tanımlanabilir. Öyleyse ütopyaları ve orada tasarlanan toplum 

modellerini, toplumsal bedene müdahale araçları ve türleri tanımlayacak bir yöntemle 

inceleyebiliriz. 

 

18. yüzyılla birlikte Aydınlanma düşüncesinin etkisiyle ortaya çıkan yönetim tasarıları, “yeni” 

toplum modelleri, iyimser/kötümser gelecek kurguları (eukronya), mevcut toplumsal, siyasal 

düzenin eleştirisini, yergisini, hicvini de yaratmıştır. “Eski düzen”in fikirleriyle hesaplaşma, 

19.yüzyılın edebiyatına yansırken, insanın aydınlanmanın etkisiyle entelektüel kapasitesine 

duyduğu güven artmış, yeni, “özgür”  toplum ideali, teknik ilerleme fikri ile daha da güç 

kazanmıştır. Toplumsal alana müdahale fikrinin mecazları olarak ütopyalar, tam da burada 

konumlanmış, “olmayan iyi yer”e (eutopya-ütopya) olan inanç, yerini “gelecekteki iyi yer”e 

(eukronya) bırakmıştır. Bu yüzden 19. yüzyılı hazırlayan cüret (sapere aude), 18. yüzyıldaki 

aydınlanma düşüncesi ile dünyevileşen toplumsal bilgi alanında gelişmiştir. Özelikle geleceğin 

görkemli, hayali dünyası değil, mevcut toplumsal düzenin koşullarına odaklanan unsurlar öne 

                                                             
16 Dr. Öğretim Üyesi, AİBU Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü. 
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çıkmaya başlamıştır. 19. Yüzyılda gittikçe artan teknolojik yenilikler ve hızlanan kapitalist 

gelişme, yönetim düşüncesinde belirgin bir kafa karışıklığı (“yönetememe” sorunsalı) 

yaratmıştır. 19. Yüzyılın sonuna doğru Bu açıdan bakıldığında, yönetim aslen “yönetememe 

halinin yönetilmesi”, zapt edilmesi anlamında, toplumsal bedenin kontrolünü içeren biyopolitik 

bir sorunsaldır.  

 

Hızlı gelişmenin toplumda yarattığı gerilim, örneğin Mary Shelley’in Frankenstein (1818) adlı 

eserinde daha 19. yüzyılın başında ortaya konulmuştur. Bu eserde yer alan yenilmez, güçlü bir 

tür yaratma isteği, günümüzün robot teknolojisindeki gelişmelerle benzerlikler içermektedir. 

William Morris’in sınai (kapitalistik) gelişme hızına ve bunun yarattığı sonuçlara verdiği 

toplumsal tepki, onun yazdığı Hiçbiryer’den Haberler’de (1890) vücut bulmuştur. Morris, eserde 

özetle bu sistemi sürdürüp sürdürmek isteyip istemediğimizi sorusuna yanıt arar. Yoğun olarak 

biyoloji disiplininde yaşanan gelişmeler, evrim biyolojisi alanındaki sert tartışmalar, yüzyılın 

sonuna doğru Herbert G. Wells’in Doktor Moreau’nun Adası’nda (1896) karşımıza çıkan bir 

temadır. Türlerin melezlenmesi ile yeni farklı türler (insansı melez yaratıklar) yaratma istenci, 

doğaya müdahale gücü, bizleri tıpkı Frankenstein’da olduğu gibi derin bir sorgulamayla karşı 

karşıya bırakır. 

 

Bu çalışmada, söz edilen üç eser çerçevesinde ütopyaların 19. yüzyılda yarattıkları toplumsal, 

yönetsel etkiler ele alınacaktır. İncelememizde, ütopyaların toplumsal beden üzerindeki zapt 

etme ve biçimlendirme mekanizmaları tartışılacaktır. Ayrıca ütopyaların içsel kontrol 

modellerine ve bunu düzenleyen yönetim teknolojilerine sahip oldukları yönler öne 

çıkarılacaktır. 
 

Anahtar Kavramlar: Ütopyalar, Biyopolitika, Yönetimsellik, Shelley, Morris, Wells. 
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Jean-Jacques Rousseau: Bir Pastoral Senfoni 
 

O. İnan Şenses17 

 

 

Dün, bugün, yarın… Hiçbir sosyal bilim alanı bu zaman eksenlerinin dışında iş göremez 

kanısındayız. Her ne kadar teorik modellemeler zamansızlıkları ölçüsünde değerli bulunuyor olsa 

da bir bütün olarak insan yapıp etmeleri zamandan bağışık kılınabilir mi hiç? 

Zamansızlığın yüceltildiği günümüz modeller evreninde, dünü, bugünü ve yarını sosyal düzen 

inşasında işleten, insanı, onun sosyal ilişki ağını bu zamanlararasılıkta yeniden keşfe koyulan bir 

düşünüre kulak vermek yerinde olmaz mı? 

 

“Nasıl bir sosyal düzen” sorusunun, en temelde, tüm sosyal bilim perspektifleri açısından 

bağlayıcı olduğu inancındayız. Biraradalığımızın, çelişen, çatışan çıkarlara rağmen bir bütün 

oluşumuzun sırrına az da olsa erebilmek, günümüzün keşmekeşinde daha da kışkırtıcı olsa gerek. 

Bu sırra varmanın tek bir yolu yok kuşkusuz. Yine de bin yılların derdine ışık tutma konusunda 

Rousseau’nun metinleri okunmayı, yorumlanmayı bekliyor bizden. Biraradalığın, toplumsallığın, 

nereden nereye evrilebileceğine dair kapsayıcı çıkarımlarla baş başa bırakır bizi Rousseau. 

Evrimin bugün, şimdi uğrağı onun yazılarında Bilim ve Sanatlar Üzerine Söylev, dün, geçmiş 

uğrağı İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve yarın, gelecek uğrağı ise Toplum 

Sözleşmesi olacaktır. 

 

Toplumsallık, sosyal düzen ekseninde, neydik, neyiz ve ne olacağız/olmalıyız soruşturması, 

Rousseau’nun düşünsel serüvenin ana hattıdır dersek abartmış olmayız. Dahası Sosyal Bilimler 

Nereye denildiği yerde biz, insanoğlu nereye demenin yanlış bir eşleştirme olmadığı 

inancındayız. Bu durumda, bu soru çıkış noktamız olacaksa Rousseau metinlerini irdelemek 

neredeyse kaçınılmazdır desek yeridir. Bu metinlere nüfuz edebildiğimiz ölçüde, zamanlararası 

bir yolculuğun, günümüze ve geleceğe ilişkin görüsü bizi heyecanlandırıyor.  

                                                             
17 Dr. Öğretim Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İktisat Bölümü. 
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Nereye deniyorsa, nereden ve nasıl soruları kendini duyurur hemen… Rousseau’nun yazı evreni, 

bu soruları biraradalık, toplumsallık ekseninde işleyerek bize bütünlüklü bir resim sunuyor ve 

dahası, bir olanaklılık, potansiyel olarak gelecek tasarımıyla, bu bütünlüklü resmi taçlandırıyor.  

 

Anahtar Kelimeler: Jean Jacques Rousseau, Toplumsallık, Sosyal Bilimler. 
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“KLASİK-KARŞITI” İKTİSAT: YENİ İSİMLENDİRME ARAYIŞI 

Hüsnü Bilir18 

 

İktisat literatüründe Walras, Jevons ve Marshall’ın çalışmalarıyla özdeşleştirilen düşünce geleneğini 

tanımlamak üzere “neoklasik iktisat” terimi kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu terim, ilk bakışta, Walras, 

Jevons ve Marshall’ın çalışmalarının klasik ekonomi politik –veya iktisat - ile bir devamlılık arz ettiği 

izlenimi uyandırmaktadır. Ancak bu terimi ilk kullanan düşünür olan Veblen, bu terimi, bilhassa Marshall 

üzerinden klasik ekonomi politikle ontolojik kopuşu vurgulamak amacıyla kullanmıştır. Zira bu düşünce 

geleneğinin ayırt edici özelliği, klasik ekonomi politiğin aksine toplumsal, kültürel ve tarihsel unsurları 

dışsal unsurlar olarak telakki etmesi ve marjinal temelli bir analiz yapmasıdır. Bu çerçevede, emek-değer 

teorisini savunan klasik ekonomi politiğin aksine, neoklasik iktisatçılar değerin kaynağının (marjinal) 

fayda olduğunu ileri sürmektedirler. Benzer şekilde tüketicilerin karar süreçlerinin temel belirleyicisi de 

fayda veya kâr hesaplamasıdır. Bu çalışmanın amacı, Walras, Jevons ve Marshall’ın çalışmalarının 

bilhassa değer teorisi bağlamında klasik ekonomi politikten bir kopuşa işaret ettiklerini göstermek ve bu 

doğrultuda, 1870 sonrası dönemi ifade etmek üzere “neoklasik iktisat”tan ziyade “klasik-olmayan iktisat” 

hatta “klasik-karşıtı iktisat” teriminin kullanılmasının daha uygun olacağını vurgulamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Neoklasik iktisat; Marjinalist değer teorisi, Klasik-olmayan iktisat; Klasik-karşıtı 

iktisat.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Dr. Öğretim Üyesi, Aksaray Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, 

husnubilir@aksaray.edu.tr. 
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WILLIAM RÖPKE’DE KRİZ KAVRAMI 

Hülya Derya19 

 

Kriz kelimesi Röpke’de iki anlama sahiptir. Genel dil kullanımda kriz kelimesi, düzenli bir 

sistemin bozulması olarak ifade edilmektedir.   Kriz kavramı Röpke’de farklı bir anlamda daha 

kullanmaktadır; bir hekimin oğlu olan Röpke’de “kriz” tıpkı bir hastanın iyileşip ya da ölmesi 

gibi, toplumun yeniden başlaması mı yoksa eski alışkanlıklarında takılıp kalmasını ifade 

etmektedir. Bu şekilde kriz kelimesine iki nitelik kazandırdığı görülmektedir. İlkin ekonomik 

düzenin geçici bozulmasıdır. İkinciyse toplumun sürekli çökmesidir. Kriz onun için iki başlı bir 

konsepti ve hem geçmişe geri bakan hem de yeni bir başlangıç için temel oluşturan niteliğe 

sahiptir. Toplumsal çöküş kültürel, ekonomik, politik ve birlikte yaşam alanlarında 

gerçekleşebilmektedir. Geçmişteki krizler insanları farklı birlikte yaşam formlarına evirmektedir.  

Röpke’ye göre insanlar bu yeni formlarla baş edememektedir.   Ekonomik krizleriyse toplumun 

hastalanması olarak görmektedir. Batı toplumunun çöküş sürecinin kökenleri onda “manevi-

ahlaki” ve bunların yansımasıysa “politik-sosyal-ekonomik” boyuttadır. Bu çalışmada ekonomik 

krizlerin sosyo-politik   sebepleri Röpke çerçevesinde incelenecektir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Dr. Öğretim Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, SBKY Bölümü.  

 



 QUO VADIS SOCIAL SCIENCES  
Book of Abstracts 

FSCONGRESS 2018 
 

34 
 

 

GIDA REJİMİ TEORİSİ VE TÜRKİYE TARIMSAL DIŞ TİCARETİ20 

Tolga Çelik21 

 

Tarihte siyasi ve iktisadi kırılma zamanlarından sonra ortaya çıkan hegemon güçlerin-

emperyalistlerin, tarımsal dış ticarette zayıf olan ülkeleri sömürerek veyahut zamanla gelişim 

gösteren uluslararası anlaşmalar çerçevesinde tarımsal dış ticaretlerine müdahale ederek 

şekillendirmelerine “gıda rejimi teorisi” adı verilmektedir. Günümüze kadar üç gıda rejimi 

döneminden geçildiği ve şu an üçüncü rejim döneminin içinde bulunulduğu tahmin edilmektedir. 

I. Gıda Rejimi, 1870-1930 yılları arasında İngiltere’nin hegemonyası altında gelişim 

göstermiştir. Amerikan kolonilerinin ve sömürgelerin tarımsal ticaretini yönettiği dönemi 

belirten bu tarih aralığı 1929 Büyük Buhran ile sona ermiştir. II. Gıda Rejimi (1947-1973), İkinci 

Dünya Savaşından ABD’nin hegemon güç olarak çıkmasıyla şekillenmiş ve ABD tarımsal 

üretim fazlalarının dünya piyasasına intikali ile vukuu bulmuştur. 1972-1973 Gıda Krizi ve 

Petrol Krizleri ile son bulmuştur. III. Gıda Rejimi ise 1995 yılında, Dünya Ticaret Örgütü’nün 

resmiyet kazanması ile başladığı düşünülmektedir. Tarımsal alanda hegemon güçler adına çevre 

ülkelerde faaliyet gösteren ulusötesi şirketlerin doğuşu bu dönemde gerçekleşmiştir. Hegemon 

güçler ve uluslararası anlaşmalar ile onların çevre ülkesi haline gelen azgelişmiş ülkeler, bu 

ulusötesi şirketleri karşılıklı menfaatler uğruna ve azgelişmiş ülkelerin yerel tarımsal üretim 

unsurlarının yok edilmesi pahasına desteklemektedirler. Çalışmanın birinci bölümünde gıda 

rejimi teorisinin kavramsal çerçevesi sunulacaktır. İkinci bölümde, 1860-2017 yılları aralığı 

tarımsal yapıları ve dış ticaret verileri incelenecektir. Üçüncü bölümde, TÜİK’in uluslararası 

kabul edilen ticaret sınıflandırmalarındaki tarımsal dış ticaret verileri karşılaştırmalı olarak analiz 

edilecek ve gıda rejimi teorisinin Türkiye tarımsal yapısı üzerinde etkisi olup olmadığı 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Rejimi Teorisi, Türkiye, Dış Ticaret Eğilimleri. 

                                                             
20 Bu çalışma AİBU, SBE Tezli YL Programında Prof. Dr. Bahadır AYDIN’ın danışmanlığında tarafımca yazılan 
“Türkiye Tarımsal Dış Ticaretinde Dönüşüm ve Gıda Rejimi Teorisi” başlıklı tez çalışmasından türetilmiştir.  
21 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı İktisat Yüksek lisans Öğrencisi, celiktlga@gmail.com. 
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RETHINKING COOPERATIVE MODEL IN TURKEY’S TEA PRODUCTION: AN 

ANALYSIS OF POTENTIALS AND THREADS 

Betül Ergün22, Çağatay Edgücan Şahin23  

 

This study focuses on tea production process in Turkey via “new cooperativism” perspective. 

This perspecive, should be understand by a distinction with “old cooperativism”. Thus the limits 

of the definitions are also important. This study refers to “old cooperativism” concept as a 

mainstream phenomenon, loaded with negative perception (bankruptcies, corruptions etc.) and 

limited by only Turkey until 2000’s. In this study, we will analyze: 1-  whether new cooperative 

approach may overcome the hindrances experienced by mainstream cooperatives and, 2- their 

abilities to create an alternative production model which is able to compete with huge tea 

companies.  

To analyze the phenomena, we did semi structured in-depth interviews in between January-

August 2018. We interviewed with managers of two prominent tea cooperatives (Hopa Çay and 

Özçay Cooperatives), one of the biggest tea products company in private sector (Doğuş Çay), 

and one and only state-owned company (Çaykur) in the industry. We seek an answer to a basic 

but loaded question as follows: is there a way to establish an alternative and sustainable 

production model with tea cooperatives which make producers, workers and consumers win in 

the same time? According to data obtained from our interviews, there are some clues revealed 

about our study’s main problematic. The important determinants are as follows: position of 

ministries about cooperatives, indebtedness situation of the cooperatives, cooperatives’ 

relationships with political parties, cooperatives’ relationships with other cooperatives and other 

companies in tea industry, the process of setting the price for per kilogram raw tea, and social 

relations developed with their surroundings. 

Key Words: New Cooperatism, Tea Cooperatives, Tea Industry, Turkey. 

                                                             
22 Graduate Student, Ordu University. 
23 Dr. Öğretim Üyesi, Ordu Üniversitesi, Ünye İİBF, Çalışma Ekonomisi Bölümü. 
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İMTİYAZLI YABANCI SERMAYEDEN KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ PROJELERİNE 

Bahadır Aydın24, Mustafa Aydın25 

 

Türkiye’de son 15 yılın en çok tartışılan konularından bir tanesi Kamu Özel İş birliği (KÖİ) 

çerçevesinde gerçekleştirilen ve Mega Projeler olarak tanımlanan projeler ile bu projelerde 

verilen imtiyazlardır. Ülkemizde son yılların gündemi olmasına rağmen özellikle Thatcher ve 

ardından gelen Major hükümeti ile İngiltere’de uygulama gündeme girmiştir.  Çalışmada 

modelin ne olduğunun tartışılmasının yanı sıra tarihsel olarak ülkemizde benzer modelleri ve bu 

modellerin uygulanması için verilen imtiyazların tartışılması hedeflenmektedir.  

Her ne kadar son 10-15 yılın ürünü olarak görülen KÖİ örneklerini imtiyazlar çerçevesinde 

benzer özelliklerde 19.yüzyılda ve 20.yüzyılın hemen başında Osmanlı’da sırasıyla İzmir-Aydın 

ve Konya-Bağdat Demiryollarının yapım sözleşmelerinde bulmak mümkündür. Osmanlı’nın yarı 

sömürge konumuna düşmesine yol açan imtiyazlı yabancı sermaye yatırımlarının örneklerinden 

olan bu projeler yapım süreçleri ve verilen imtiyazlar ile bugün tartışılan KÖİ projelerine 

benzemektedir.  Çalışmada da bu projeler için verilen imtiyazlar ile günümüzde yürütülen bu 

projelerin imtiyazları incelenecek ve Osmanlı’da yarattığı sonuçlar ışığında günümüzdeki 

projelerin olası sonuçlarına bakılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Kapitalizm, ulaşım, demiryolları, kamu-özel iş birliği, mega projeler, karayolları 
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THE POLICIES FOR INCREASING EFFICIENCY OF PUBLIC SUGAR FACTORIES 

AFTER PRIVATIZATION 

Emre Güneşer Bozdağ26 & Fatih Hakan Dikmen27 

 

The agricultural sector, as a whole, is among the strategic sectors, especially for developing 

countries. Sugar production and the sub-products provide very important contribution to the 

economy. This study originally composed of two parts. At first stage, we estimated the efficiency 

scores of 25 sugar factories by using data envelopment analysis (DEA) and Malmquist Index and 

the scores have been compared with each other. At second stage, we performed potential 

improvement analysis for these factories between the years 2003 and 2016. In the Congress, the 

second phase will be presented after briefly mentioned to the first stage. 6 inputs and 2 outputs 

were used to estimate and evaluate efficiency scores. While the inputs are arable beet area, 

farmers, factory workers, amount of processed beet, fuel consumption and accumulated 

depreciation, outputs are crystal sugar and molasses. Both inputs and outputs have been 

normalized by dividing into arable beet area. Therefore number of inputs in the model seems as 

five. According to results, Corum, Eregli, Erzurum and Kars are the most efficient factories 

during the related periods. In addition to this, especially after 2012, as a whole, a decline in the 

efficiency of the factories is remarkable.  

Key Words: Agricultural Sector, Sugar Factories, Data Envelopment Analysis (DEA), Malmquist Index. 
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PRIVATIZATION OF TURKEY’S SUGAR MILL’S AND ITS REFLECTIONS ON 

EMPLOYEE SECTOR 

Özal Çiçek28 & Osman Kürşat Acar29 

 

Privatization policies and practices is one of the main axis of the neo-liberal economic policies, 

and Turkey has experienced these policies and it’s in last 35 years.   

Sugar industry has had a state dominated structure since the establishment of the modern Turkey, 

and it is confronted as the most clearly vulnerable area of privatization policies. Turkey’s sugar 

industry has become target of international agricultural monopolies mostly because of its 

importance on agricultural and livestock breeding. Current privatization strategy may have 

significantly reduced sugar production; an agricultural product based industry, and thus leads 

either to layoffs of tens of thousands of unionized workers working in sugar factories or cause an 

early retirement of them. On the other hand; Pankobirlik, which brings beetroot producers with 

approximately 1.5 million partners together, will also be impressed by this process. In this study; 

the privatization of Turkey’s sugar factories and its reflections on employees and beet producers 

as the common losers of privatization process will be analyzed. 

Keywords: Privatization, Turkey, Sugar Industry, Sugar Workers Union, Pankobirlik. 
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TÜRKİYE’NİN ÇİN İLE OLAN DIŞ TİCARETİNİN 1990-2017 YILLARI ARASINDA 

İNCELENMESİ 

Rabia Efeoğlu30& Kerem Gökten31 

 

Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin tarihi, ipek yoluna dayanmaktadır. Çin, 

dünya ekonomisinin en hızlı ve kesintisiz büyüyen yükselen piyasasıdır. Ucuz işgücü avantajının 

ötesine geçmeye başlayan, eski hızını kaybetse de hızlı ekonomik büyüme trendine sahip olan 

Çin, makroekonomik göstergeler bakımından iyi bir görünüme olup, küresel kapitalist sistemin 

zirvesine aday ülkelerden biri olma konumundadır. Ayrıca 1978 yılında aldığı kararlarla “reform 

ve dışa açıklık” politikasını benimsemiş bir ülkedir. Türkiye ise 24 Ocak 1980 kararları ile 

birlikte ithal ikameciliğe dayalı kalkınma politikasını terk ederek ihracata dayalı büyüme 

politikası izleyen bir ülke olmuştur. Şüphesiz 24 Ocak 1980 kararları ile birlikte dış ticaret, 

Türkiye ekonomisinin en temel yapı taşlarından birisi olmuş, ekonomi içindeki payı da giderek 

artmıştır. İki ülke de, yoğunluk ve dayanakları birbirlerinden çok farklı da olsa, aynı dönemde 

müdahaleci politikaları terk ederek, serbest ticaret yanlısı politikalar uygulamaya başlamışlardır.  

Her iki ülkenin de serbest dış ticaret politikasını benimsemesinin doğal sonucunda aralarındaki 

dış ticaret canlanmaya başlamıştır. Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret özellikle 1990’lı 

yıllardan itibaren hız kazanmaya başlamıştır. Bununla birlikte iki ülke arasındaki dış ticaret 

neredeyse tek yanlı bir görünüme sahip olmuştur. Diğer deyişle, Türkiye’nin Çin’den ithalatı, bu 

ülkeye olan ihracatından çok daha yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Çalışmanın temel amacı, 

Türkiye’nin Çin ile olan ticaretini 1990-2017 yılları arasında incelenmesidir. Bu amaç 

doğrultusunda iki ülke arasında mevcut dış ticaret analizinin ardından Çin’in yürütmekte olduğu 

dış ticaretin çok ötesinde fırsatlar sunan bir kuşak bir yol projesinin Türkiye açısından yarattığı 

fırsatlar ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Türkiye, Çin. 
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YENİ BİR EMEK FORMU: DİJİTAL EMEĞİN DOĞUŞU 

Ali Bakın32 

 

Neoliberal politikalarla birlikte işçi sınıfının tarihsel kazanımlarının tasfiyesi süreci başlamış; 

esnekleştirme politikalarıyla emeğin örgütlü gücünü kırılması, eğretileşme, güvencesiz, belirsiz, 

geçici işler (prekarlaşma) yaygınlık kazanmıştır. Bu politikaların bir başka sonucu da yaşamın 

her alanının (doğa, sağlık ve eğitim) metalaştırılması olmuştur. Enformasyon İletişim 

Teknolojilerinin (EİT) gelişimiyle hızla genişleyen dijital ortam da metalaştırılan bu alanlardan 

biridir. Nitekim artı-değer üretimi, yani emek gücünün sermaye tarafından sömürülmesi, dijital 

ekonomide de fazlasıyla geçerlidir. 

Dijital ekonominin ortaya çıkışı, aynı zamanda yeni bir emek formunu, dijital emeği de 

doğurmuştur. Bilişim emeği / dijital emek olarak nitelendirebileceğimiz bu alandaki çalışmalar, 

görece sınırlıdır. Öte yandan tek bir kategori altında inceleyemeyeceğimiz, birbirinden farklı 

emek gücü formları bünyesinde barındıran, yer yer eğretileşen, hatta bazı durumlarda köle 

emeğini andıran aşırı sömürü ilişkileri de içeren, tabakalaşmanın görüldüğü, “dijital emek” ya da 

“bilişim emeği”nin niteliğini ortaya koymak kritik önemdedir. Bu bağlamda uluslararası 

literatürde son dönemde “dijital emek”, “dijital çalışma”, “siber emek”, vb. gibi başlıklar altında 

bu konuya ilgi gösterilmeye başlandığı gözlemlenmektedir. Çalışmamızın odak noktasını yeni 

bir emek formu olduğu ileri sürülen ve akademik literatürde son dönemde önemli bir yer 

edinmeye başlayan dijital emek kavramı oluşturmakta ve Christian Fuchs’un çalışmaları eleştirel 

bir gözle incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda dijital emeğin ortaya çıkması ile birlikte emek 

değer teorisinin güncelliğini yitirip yitirmediği konusu tartışmaya açılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Emek, Enformasyon İletişim Teknolojileri, Christian Fuchs, Emek Değer Teorisi. 
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EVALUATION OF TURKEY BASED ON LOGISTIC PERFORMANCE INDEX OF 

OTHER COUNTRIES EXPORTING GOODS AND SERVICES TO MAJOR EXPORT 

COUNTRIES OF TURKEY 

Bige Küçükefe33, Pınar Gürol34 

 

Logistic Performance index is an important factor for Turkey to increase the share of export, to 

maintain its market and enlarge market share in the global trade volume. Turkey should create a 

difference compared to the other countries, in its services and goods, and also accessibility of 

this goods, and services. In this context, innovations, and improvements in logistics activities can 

effect to create competitive advantage. Logistics Performance Index (LPI), which is firstly 

improved in 2007 by World Trade Bank, measures the counties logistics performances in 

specific criteria. In this study, it is aimed to identify the priority points which can be help to 

enlarge Turkey’s market share according to other countries (which are also exporting goods and 

services to Turkey’s top exporting countries) LPI.  

Keywords: Logistics Performance Index, Foreign Trade, Turkey, World Trade Bank. 
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TARIM KREDİ KOOOPERATİFLERİ, MUHASEBEDE KULLANILAN FİŞLER VE 

MARMARA EREĞLİSİ TARIM KREDİ KOOPERATİFİNİN ÇEŞİTLİ MUHASEBE 

KAYITLARI35 

Hande Özolgun36 

 

Kooperatifin asıl amacı diğer şirketlerde olduğu gibi kar elde edebilmek değil, kooperatifin 

ortaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Kooperatiflerin odağında bireyin kendisi 

bulunmaktadır. Artık son zamanlarda sadece sermaye odaklı olan anlayışın yanlış olduğu 

düşünülmüş, böylece kooperatifler gibi insan odaklı girişimlere ilgi artmıştır. Tarım kredi 

kooperatifleri de bu anlayıştan hareketle, ortaklarına uygun koşullarda kredi sağlamak temel 

amaç olmuştur. Bankalar büyük çiftçilere kredi vermekte, küçük çiftçi işletmelerine zorluk 

çıkartmaktadırlar. Bu çiftçilerin teminat olarak gösterebileceği varlığı yok denecek kadar azdır. 

Bu durumda da çiftçilerin başvuracakları tek kuruluş tarım kredi kooperatifleridir. Tarım kredi 

kooperatiflerinin öneminin artması, bu kooperatiflerin yaptığı işlemlerini ve bunların muhasebe 

kayıtlarını daha detaylı incelemeyi gerektirmektedir. Ayrıca bu kayıtlar ortaklara çeşitli 

konularda karar alabilmelerinde yardımcı olacaktır. Bu çalışma, tarım kredi kooperatiflerinde 

yapılan tüm işlemlerin Tek düzen muhasebe sistemine uygun olup olmadığını belirlemek ve 

kooperatiflerin işlemlerinin muhasebeleştirilmesi hakkında bilgi vermek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmanın amacına ilişkin olarak Marmara Ereğlisi Tarım Kredi Kooperatifi’ne gidilerek 

çeşitli işlemler hakkında bilgi alınmış, kayıtlar incelenerek yapılan işlemlerin özelliğine göre 

kayıt örnekleri alınmıştır. Tarım kredi kooperatiflerinde de Tekdüzen Hesap Planının 

uygulanması tüm kooperatifler arasında işbirliği olması sonucundadır. Ayrıca çeşitli kanunlarla 

da kooperatiflerin de Tekdüzen Hesap Planına uyması sağlanmıştır. Bu çalışma ile muhasebenin 

tüm işletmeler ve kooperatifler için ortak bir dil olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Tarım kredi kooperatifi, muhasebe kaydı, kasa tahsil fişi, tediye fişi, mahsup fişi 

                                                             
35 Bu makale Öğretim Görevlisi Hande Özolgun’un yüksek lisans tezinden faydanılarak hazırlanmıştır. 
36 Öğretim Görevlisi, Namık Kemal Üniversitesi, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları Bölümü, hozolgun@nku.edu.tr. 
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TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ37 

Hande Özolgun38 

Kooperatifin asıl amacı diğer şirketlerde olduğu gibi kar elde edebilmek değil, kooperatifin 

ortaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Kooperatiflerin odağında bireyin kendisi 

bulunmaktadır. Artık son zamanlarda sadece sermaye odaklı olan anlayışın yanlış olduğu 

düşünülmüş, böylece kooperatifler gibi insan odaklı girişimlere ilgi artmıştır. Tarım kredi 

kooperatifleri de bu anlayıştan hareketle, ortaklarına uygun koşullarda kredi sağlamak temel 

amaç olmuştur. Bankalar büyük çiftçilere kredi vermekte, küçük çiftçi işletmelerine zorluk 

çıkartmaktadırlar. Bu çiftçilerin teminat olarak gösterebileceği varlığı yok denecek kadar azdır. 

Bu durumda da çiftçilerin başvuracakları tek kuruluş tarım kredi kooperatifleridir. Tarım kredi 

kooperatiflerinin öneminin artması, bu kooperatiflerin yaptığı işlemlerini ve bunların muhasebe 

kayıtlarını daha detaylı incelemeyi gerektirmektedir. Ayrıca bu kayıtlar ortaklara çeşitli 

konularda karar alabilmelerinde yardımcı olacaktır. 

Bu çalışmanın ilk bölümünde tarım kredi kooperatifleri ile ilgili temel bilgiler verilmiştir.  İkinci 

bölümde ise envanter ve değerleme işlemleri tanımlanarak, kooperatiflerde dönem sonu 

işlemlerinin nasıl yapılacağı örneklerle açıklanmıştır. Bu bölümde sırasıyla kasa hesabı, ticari 

mallar hesabının envanteri, amortisman işlemleri ve amortisman hesaplama ve kayıt yöntemleri, 

şüpheli ve değersiz alacakların kaydedilmesi anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tarım kredi kooperatifi, envanter, değerleme, amortisman, alacaklar. 
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THE ROLE OF ELECTRONIC OPINION LEADER ON PURCHASING DECISION OF 

NEW PRODUCTS 

Dr. Merabet Amina39, Dr. Sayeh Fatima40 , Pr. Benhabıb Abderrezzak41  

 

The electronic opinion leader (E-LO) play a crucial role in new products launching because on 

the one hand, the E-LO have an important influence on consumer behavior before and after the 

purchase of new products or services. On the other hands his recommendations and advices are 

highly solicited by his folowers and have a strong impact on purchase decisions in comparison 

with company communication such as advertising.  

Thus, This paper seeks to examine how electronic opinion leader influence the consumer 

purchasing decision of new products. 

After a short review of literature, we porpose a conceputual model wich include brand attitude, 

perceived newness, perceived risk and purchase intention than we present the results of an 

empirical study conducted among 850 algerian consumers using (MANOVA)  and structural 

equations (PLS method).  

Results have shown that E-LO influences brand attitude, perceived novelty and perceived risk 

wich influence purchase intention.  

Keywords: Electronic opinion leader, brand attitude, perceived newness, perceived risk, purchase intention. 
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ONLINE TÜKETİCİ DAVRANIŞI: BİRLEŞTİRİLMİŞ TEKNOLOJİ KABUL VE 

KULLANIM TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ 

Hatice Elanur Kaplan42 

 

Online tüketici davranışı geleneksel tüketici davranışından çok farklıdır. Online tüketici 

davranışı, internet üzerinden ürün veya hizmet satın alma sürecinde gelişir (Li ve Zhang 2002). 

Tüketici davranışı, pazarlama bilimi alanında büyük bir araştırma alanı olmuş ve tüketici 

davranışları üzerine çalışmalar, birçok disipline dayanmaktadır. Bilişim teknolojisinin hızla 

gelişmesiyle birlikte, özellikle e-ticaretin büyümesiyle, daha fazla geleneksel tüketici online 

tüketici haline gelmiştir. Genç neslin çoğunluğu daha ilk alışverişe başladıklarında online 

tüketiciler haline gelmektedir. Online tüketici davranışının daha iyi anlaşılması hem teorik hem 

de pratik olarak önemlidir. Çalışmanın amacı Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi  

(BTKKT) ölçeğinden yararlanarak, bireylerin teknoloji kullanma veya kullanmama nedenleri, 

online tüketici davranışı olgusu içerisinde tartışılmıştır. Ampirik araştırmanın bulgularına göre, 

performans beklentisi, çaba beklentisi ve sosyal etki faktörlerinin bireylerin alışverişlerini online 

yapmalarına yönelik davranışsal niyetleri üzerinde kolaylaştırıcı koşullar faktörünün ise kullanım 

davranışı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Sonuçlar kuvvetli bir şekilde teorik 

modeli desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Online alışveriş, Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi, Yapısal Eşitlik Modeli 

(YEM) 
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İKTİSATTA KITLIK SORUNU VE ADALET ÜZERİNE BİR ANALİZ 

Hülya Derya43, Elif Kaya44, Dr. Kazım Sarıçoban45 

 

Tabiat, insan tarafından yapılmamış ve insana yönelik bağımsız olandır. Tabiatın iktisat bilimleri 

içerisinde yeterince dikkate alınmamış ve hatta kıt olduğuna dair ilk eleştiriler, 18. ve 19. 

yüzyılda Goethe, Novalis, Wordsworth ve Thoreau gibi şairler tarafından yapılmıştır. İktisat 

kıtlık üzerine kurularak, yeniden dağıtım yöntemiyle adalet sağlanmaya çalışılmıştır. Kıt demek, 

sonuçta insan taleplerine bakıldığında, bunları karşılayacak yeterince malın bulunmaması 

demektir. Bu nedenle kıtlık, adalet kavramını gündeme getirmektedir. Kıtlık olmasa adalet 

kavramı da gündeme gelmeyecektir. Kıtlığın dinamik biçimde aşılmasına dair kullanılmış olan 

ümit kavramı, büyüme olarak adlandırılmaktadır. Ama tabiatı ihmal etmek, sınırsız kabul etmek, 

iklim sorunun ortaya koyduğu üzere, uzun vadede ekonomik faaliyetler için dehşetli sonuçlar 

doğurmuştur. Termodinamik kanunlara göre, yenilenemeyen ham maddeler sınırlıdır. Kıt ham 

maddelerin yerine sınırsız başka ham maddelerin ikame edilebileceği ve tabiatın atıkları bertaraf 

edeceği bazı düşünürler tarafından dillendirilmektedir. Buna karşın tabiatın bizim 

faaliyetlerimize sınır koyduğu görülmüştür, herkes için her zaman kar ve yeterince mal yoktur. 

Bunun sonunda adaletle ilgili sorular ortaya çıkar. Bu çalışmada; malların hiçbir zaman sınırsız 

olarak artırılamayacağını, tabiatın da buna engel olacağını ve adalet sorunun sürekli devam 

edeceğini, bunu iddia eden iktisatçıların görüşleri yardımıyla kanıtlamaya çalışmaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Kıtlık Problemi, Adalet, Bölüşüm, Yeniden Dağıtım. 
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ANALYZING MISOGYNY IN SOCIAL MEDIA TROLLS 

Shanza Maqsood46 & Khansa Tarar47 

 

Misogyny is the uproar of those sentiments that are full of hatred against females. Trolling on 

social media is no less than a demon of words. It holds the capacity to ruin one’s reputation, 

make them feel low about their selves and provokes them to react in a highly aggressive manner. 

Unfortunately, social media trolling has become a trend which tries to choke one’s expression 

especially when it comes to females. The objective of the study is to figure out how social 

medium is being used for misogyny and to identify online trolls with misogynistic message. For 

examining the intensity of trolls, 50 trolls will be collected on 10 different popular figures. 5 

trolls will engage each popular personality that will have the content based on online misogyny. 

According to results, every troll comprises of misogynistic content and appealingly, sarcasm, 

name calling and social exclusion are the most happening aspect in trolls. Females belonging to 

different professions face the same type of misogyny without any escape. Misogyny not only 

happens in social media but also various dramas, songs (its lyrics and visual representation). 

Without any reluctance, trolling have conquered every mean of communication and humiliating 

females in talk shows, Facebook, Twitter, Instagram and other channels have become a trend. 

Qualitative research is applied in the study for exploring that at what intensity misogyny is 

occurring and how is it getting worse day by day. 

Keywords: Social Media, Social Media Memes, Online Trolls, Misogyny, Content Analysis. 
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MORAL ECONOMY OF CONTEMPORARY VICTIMHOOD 

Bahadır Nurol48 

 

Speaking in the name of the victims, at first glance, evokes a heroic attitude. Such an attitude is 

often assumed to require a renunciation of social dignity and material well-being for the sake of 

oppressed, excluded and stigmatized people. The victim, the representative of an authentic 

culture, is regarded as the main owner of an identity that the modern world has crumbled away. 

In this study, however, I argue that contemporary victimhood claims, for the most part, play a 

functional role as a means of reaching prestigious relationship networks, material welfare and 

social status, contrary to what is foreseen. I base my claim on four different reasons. Firstly, the 

number of people who demand recognition of themselves as “victims” has probably reached 

higher amounts than it has ever been in history. The reason for this demand is the considerable 

social advantages that victim status provides to the concerned individuals or groups. At the 

workplace, you can increase to some prestigious positions and keep them in your hands for a 

long time, regardless of your competence level. The share you receive from social assistance can 

be increased according to your degree of “victimization”. Secondly, in regional, national or 

individual cases, victimhood has increased to a decisive position. The clashing parties have 

constantly tried to prove who is more aggrieved in history. The parties thus has tried to make the 

reasons for competing victimhood demands invisible by gathering the sympathy and support of 

the public opinion. Thirdly, victimhood has created a strong rationale for avoiding personal 

responsibilities. As long as the victims are depicted pure and innocent in religious or political 

terminology, it is possible that they may refer to historical injustices, to a fictitious or genuine 

dominant figure, to justify their possible irresponsibility. Lastly, some people who speak in the 

name of the victims have often gained public recognition and reputation through this advocacy 

mission. As a result, many of the victimhood demand that come to the fore today are a political 

and social privilege request that ignores the other’s victimhood. 

Keywords: Victimhood, competitive victimhood, moral economy, the other, cultural capital, culturalism.  
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MEASURİNG POVERTY – DOES SOCİAL SECURİTY COVERAGE MATTER? 

Çağaçan Değer49 & Elif Erer50 

 

Pre-funded social security has arisen as a defence for social security systems with adverse 

financial prospects in the face ageing population. However, the redistributive function of public 

PAYG (payas- you-go) social security remains central for poverty reduction. A prerequisite to 

policy formulation for poverty reduction is an understanding of poverty through data. For 

developing countries with considerable PAYG system deficits, the task is even more crucial. An 

additional complexity for the special case of Turkey is the fragmented nature of the social 

security coverage. Despite the institutional unification of 2006, relevant laws still segregate 

different portions of the population based on their participation in the system. Many feel that the 

old institutional lines of the Retirement Fund (Emekli Sandığı), The Social Insurance Institution 

for Tradesmen and Craftsme and Other Self-Employed People (Bağ-Kur) and Social Insurance 

Institution (SSK) still endure. This paper aims to measure poverty along social security 

membership status. The analysis is conducted on the Household Budget Surveys by the Turkish 

Statistical Institute; a cross-section dataset that provides considerable data at the micro level. 

Such measurement tasks have been performed for more traditional criteria such as education and 

rural-urban populations. However, to the best knowledge of the authors, a study reflecting the 

fragmented nature of the Turkish social security system in relation to poverty has never been 

conducted. Such an analysis also has the potential to provide warnings to Turkish policy makers; 

given the portion of population most vulnerable to poverty, it would be easier to foresee 

expenditure increases in relation to poverty alleviation and plan the relevant and necessary 

financial sources. 

Keywords: Social security, Poverty, Microeconomic data organisation 
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YOKSULLUĞU ÇOCUĞUN DÜNYASI ÜZERİNDEN ANLAMAK: ELAZIĞ İLİ 

MERKEZ ÖRNEĞİ 

Pelin Budak51 

 

Her türlü risk durumuyla karşı karşıya kalan çocuklar dezavantajlı gruplardan biri olarak 

değerlendirilmektedir. Bu risk durumlarından biri olan yoksulluk içinde büyüyen çocuklar 

beslenme, barınma koşulları, sağlık, eğitim, ekonomik vb. gibi haklardan tam anlamıyla 

faydalanamamaktadır. Bununla beraber çocuğun yaşadığı bu yoksulluk ve yoksunluk durumu 

gelecek adına ciddi toplumsal sorunlara yol açma riski de barındırmaktadır. Çocuklar özelinde 

yoksulluğun deneyimlenme biçimlerinin daha bir hassasiyetle incelenmesi gerekmektedir. 

Çalışmada, deneyimlenen bu yoksulluk gerçeğinin çocuğun dünyasında nasıl vuku bulduğunun 

analiz edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca çocukların yaş ve cinsiyet durumlarına göre yoksulluğun 

yansıma biçimlerinin nasıl deneyimlendiği de bu çalışmanın amaçları arasındadır. Çocukların 

yoksulluk içinde büyümesi, ileride birer yoksul yetişkin olma risklerini arttırmaktadır. Bu risk 

durumları da yoksulluğun kalıcı hale gelmesine neden olmaktadır. Yoksulluğu kalıcı hale getiren 

bu sarmaldan kurtulmanın yollarından biri de, çocukların temel insani haklardan 

faydalanabilmelerinin yollarını açmaktan geçmektedir. Sorunsal odaklar, problemler ve 

ihtiyaçların neler olduğunu ve çocukların yaşam standartlarının nasıl iyileştirilebileceğini tespit 

etmek için çocukların dünyası üzerinden yoksulluğu anlamak gerekmektedir. 

Bu araştırma, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca yoksul ve yardıma muhtaç olduğu 

tespit edilen amaçlı örneklem tekniğine göre belirlenmiş 40 hanedeki 10-18 yaş aralığındaki 

çocuk ve onların ebeveynleriyle yapılan derinlemesine görüşmelere dayanmaktadır. Elde edilen 

veriler nicel ve nitel araştırma teknikleri ile değerlendirilmeye çalışılacaktır. Böylece yoksul 

durumdaki çocukların eğitim, sağlık, beslenme, barınma, sosyo-ekonomik gibi alanlardaki 

problemleri ve ihtiyaçları tespit edilerek, sosyolojik olarak analiz etme imkânı doğmuş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Çocuk, Çocuk yoksulluğu, Yoksulluğu deneyimleme biçimleri. 
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TURKEY’S MIGRATION POLICY OVER THE PAST DECADE: MAIN ACTORS AND 

CHANGING PERSPECTIVES IN GLOBALIZED WORLD 

Tuğba Aydın Azalov52 

 

Globalization is such an influential factor for migration, causing transformation in political 

attitudes and governmental decision-making process with the effect of increasing movement of 

persons. By the Syrian crisis began in 2011, Turkey is still challenging huge amounts of 

migration flow from Syria, resulting in rapid socio-political change and transformation in its 

migration policy. So, this transformation casts the main critical point of this paper by 

interrogating the traditional concept of Turkish citizenship, together with changing perceptions 

and attitudes toward immigrants. So, the main purpose of this study is to find out how this 

transformation occurs in Turkey’s traditional migration policy. Thus, the European Union’s 

financial support to ameliorate Turkey’s conditions and also western theoretical concept of 

multiculturalism and integration will be applied as secondary factors contributing to Turkey’s 

new route of migration policy.  

Keywords: Migration, multiculturalism, integration, financial support, Turkey, European Union, Syria 
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EFFECTS AND COPING STRATEGIES OF CYBER BULLYING IN PAKISTAN; A 

GENDER RESPONSE 

Rabia Qusien53 

 

New media has emerged as a significant force in the society but cyber bullying is one of the 

darker aspects of new technology. Results of this study indicate that cyber bullying is having 

significant psychological and educational effects. Females face more cyber bullying incidents as 

compared to males so; they face more severe effects of cyber bullying. A comprehensive 

analysis of managing strategies depict that mostly youth tries to handle this issue personally but 

at times they seek the support of their family and friends when they face severe issues. Due to 

privacy concerns females get more upset and they are more likely to seek social support from 

friends and family.  

Key words: Cyber Bullying, Cyber Victims, Educational Effects, Psychological Effects.
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REGIONAL INTEGRATION IN SERVICES IN SOUTH ASIA: OPPORTUNITIES & 

CONSTRAINTS 

Anil Kumar Kanungo54 

 

Regional integration in South Asia remains a distant priority for SAARC countries. In the area 

of services, this region offers great potential. This paper aims to examine the opportunities 

that exist in services and analyses the constraints that impede regional integration in services 

in South Asia. It highlights the gamut of scope and benefits that can be accrued from this 

regional integration in services provided certain constraints such as regulatory, infrastructural, 

institutional and business-related constraints are addressed adequately. The paper argues, the 

region throws up several political economy challenges which merit immediate attention to 

further the cause of integration of services. It identifies intraregional mobility, trade 

facilitation, investment opportunities as the key drivers of regional integration. Sectors such 

as tourism and healthcare have huge potential and can be catalysts in integration process. 

Intervention from governments of all member countries in specific sectors like tourism is 

crucial to realize the goal. The paper argues for an open, broad based, flexible regional 

services agreement which takes a liberal approach to services integration. It is important that 

regulatory harmonization, liberal investment policies, willingness towards free movement of 

natural persons and political will of high order are encouraged to seek such integration in 

services. 

Keywords: South Asia, services, integration, liberalization, regulation 
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SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE BEŞERİ SERMAYENİN EKONOMİK BÜYÜME 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR NEDENSELLİK VE EŞ BÜTÜNLEŞME ANALİZİ 

Mehmet Akif Peçe55, M. Said Ceyhan56, Ahmet Kamacı57 

 

Özellikle sanayileşmesini tamamlamamış olan gelişmekte olan ülkelerde beşerî sermayenin 

önemli göstergelerinden olan eğitim düzeyleri, ülkelerin ekonomik büyümelerinde önemli bir 

yer tutmaktadır. İçsel büyüme teorileri ile gündeme gelen beşerî sermaye büyüme ilişkisi 

literatürde genellikle beşerî sermaye göstergelerinin büyümeyi tetiklediği yönündedir. Fakat 

ülkelerin ekonomik büyümelerinden beşeri sermayeye yönelik nedensellik ilişkileri de teori 

de karşılaşılan bir durumdur.  

Bu çalışmada değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve derecesini ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Uygulama kısmında 2002-2011 dönemlerini kapsayacak şekilde seçilmiş 

OECD ülkelerinde beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerinde etkileri analiz edilmiştir. 

Bireylerin eğitim düzeylerini temsil etmek üzere eğitim harcamaları seçilmiştir. Diğer yandan 

büyüme değişkeni de gayri safi yurtiçi hasıla rakamları ile gösterilmiştir. Yapılan VECM 

nedensellik testi sonucunda uzun dönemde eğitim harcamalarından gayri safi yurtiçi hasılaya 

doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca incelenen dönemde OECD 

ülkelerinde Dinamik En küçük Kareler tahmincisi ile (DOLS) yapılan katsayı tahmin 

sonuçlarına göre eğitim harcamalarındaki %1’lik artış gayri safi yurtiçi hasılayı %6.93 

oranında artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Beşerî Sermaye, Eğitim Harcamaları, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Ekonomik Büyüme 
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ELEKTRİK TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: G7 
ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ 

Ahmet Kamacı58 

 

 

Üretim ve ticaret ekonomik büyümeyi hızlandırarak enerji talebini arttırmaktadır. Artan enerji 

talebi çerçevesinde ülkelerin üretimi hızlanarak milli gelir artışı sağlanacaktır. Dolayısıyla 

elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme karşılıklı olarak birbirini etkileyebilmektedir. Petrol 

kriziyle önemi daha çok artan elektrik tüketimi ikincil enerji kaynaklarındandır ve her ülke 

için önemini korumaktadır. Bu çalışmanın amacı, G7 ülkelerinde elektrik tüketimi ile 

ekonomik büyüme ilişkisini incelemektir. Bu kapsamda 1993-2014 yıllarına ait veriler panel 

veri analiziyle test edilmiştir. Değişkenler aynı derecede durağan olmadığı için ARDL modeli 

çerçevesinde Toda-Yamamoto nedensellik analizi uygulanmıştır. ARDL modeli de uzun 

dönemde ekonomik büyümenin elektrik tüketimini etkilediğini, ancak kısa dönemde bir ilişki 

olmadığını göstermektedir. Yapılan nedensellik analizinde, ekonomik büyümeden elektrik 

tüketimine doğru tek yönlü bir nedensellik tespit edilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Elektrik tüketimi, ekonomik büyüme, ARDL, Toda-Tamamoto nedensellik analizi. 
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TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: 

SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ 

Ahmet Kamacı59, Mehmet Akif Peçe60, M. Said Ceyhan61 

 

Toplam faktör verimliliği, refahın ve uzun dönemli büyümenin temel kaynağıdır. Sermaye ve 

emekte değişme olmaksızın daha yüksek çıktı ve gelir sağlanması, toplam faktör 

verimliliğinin artması anlamına gelmektedir. Toplam faktör verimliliği düşük olan ülkeler 

nispeten daha fakir, toplam faktör verimliliği yüksek olan ülkeler ise daha zengin ve gelişmiş 

ülkelerdir. 

Bu çalışmada 15 OECD ülkesinde 1995-2016 dönemleri için toplam faktör verimliliğinin 

ekonomik büyüme üzerine etkisi panel veri analizi ile incelenmiştir. Toplam faktör verimliliği 

ve ekonomik büyüme verileri OECD’nin veri tabanı olan “stats.oecd.org” adresinden temin 

edilmiştir. Yapılan analizlere göre, toplam faktör verimliliğinden ekonomik büyümeye doğru 

tek yönlü bir nedensel ilişki tespit edilmiştir. Driscoll- Kraay tahmincisi sonuçlarına göre de 

toplam faktör verimliliğindeki %1’lik artış ekonomik büyümeyi % 0.35 oranında 

artırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Toplam Faktör Verimliliği, Panel Veri Analizi, Ekonomik Büyüme, Driscoll-Kraay 

tahmincisi. 
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A DIFFERENT PERSPECTIVE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF ECONOMIC 

GROWTH AND EXTERNAL DEBT ON THE CURRENT ACCOUNT 

Dr. Emrah Türk62 

 

The current account deficit can be said to be sustainable if it does not negatively affect the 

general course of the economy. In other words, a sustainable current account deficit does not 

have a destructive effect on the basic macroeconomic indicators. Sustainability of the current 

account is also related to the sustainability of external debts. Because current account deficits 

that can not be fulfilled by savings can be fulfilled by borrowing from the abroad. The usage 

of foreign currencies, which are borrowed from abroad, for purposes other than their purposes 

will both increase the external debts to impayable dimensions and increase the current deficit 

and sustainability will become a problem. According to Fischer (1988); the main indicator of 

the approaching crisis in a country is the current account deficit. If the current account deficit 

of a country, that is realizes and anticipated, is excessive or repayment of excessive foreign 

debt can not provide sufficient current account surplus, then it means sustainability has ceased 

to exist and financial crises have been invited. 

The obligations caused by the current deficit differ from the country to the country in terms of 

the character. Such obligations can be in the form of bonds, loans, interest payments or direct 

foreign investments and related profit transfers. Moreover, the weight of public and private 

sector external debt stocks in the total debt stock of countries affects the sustainability. 

At the beginning of the 1990s, the Central Bank of Mexico was one of the institutions that 

believed in the Lawson Doctrine. This doctrine argues that in the free market conditions the 

current account deficit originating from the private sector should not be over-estimated. So 

that this bank had said obviously it didn’t get serious the current account deficit, which 

exceeds 5% and is rising. (Edwards, 2001). Moreover, in the 1980s, the main economists in 

the IMF were in the opinion that "if there are no significant deficits in the public sector, it is 
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not necessary to worry about the current account deficit and take measures.” However, with 

the 1994 Mexico crisis, this view weakened. 

Ferretti et al. (1996) stated that the negative dynamics of the current account deficit may 

always be covered, even if the current account deficit is large, accordingly, in order to 

increase the production capacities of the countries, it is necessary to make the investments 

required by the public sector as well as by the private sector. These invesments, which is not 

covered by domestic savings, are considered normal to be financed external despite the 

current account. At this point, the element that gets to the foreground is the economic growth 

performance of the country. Because as the country grows, the gap between investment and 

saving will gradually decrease, so outsourcing will also decrease over time. If a good 

economic growth trend is caught, it may not cause pressure and negative changes on other 

economic variables even if the current account deficit may be large. In terms of sustainability 

of the current account, mentioned above, two points are underlined. These are the relation 

with the economic growth trend and current account and the structural characteristics of the 

external debt caused by the current deficit. There are many studies in the literature that are 

used different econometric models of sustainability of current account. In this study, the 

effects of "economic growth, public and private sector external debt stocks" on the 

sustainability of the current account deficit were examined. One of the most important 

problems of Turkey's economy is having current account deficit continuously. The current 

account deficit must be sustainable in order to achieve macroeconomic balances. In this 

context, the effects on the sustainability of the current account deficit of "economic growth, 

public and private sector external debt stocks" are handled with a different perspective. In this 

context, the historical decomposition method obtained from the vector autoregression (VAR) 

model was used by using the quarterly data from 1992Q1-2017Q3. In order to measure the 

effect of the variables on the current account, unlike the other models, all variables were given 

a positive shock every period in this model. As a result, it has been estimated that the 

variables discussed under the “domestic economic approach” do not have a continuous 

improvement effect on the sustainability of the current account deficit. Especially after the 

1994-1999-2001 economic crisis and after the 2008 global financial crisis, it has been seen 

that this effect was lost. We can say that variables have “business cycles” characteristic on 

current accounts. This situation shows that financial vulnerability in Turkey's economy is 

increasing. 

Keywords: Current account balance, sustainability, historical decomposition method. 
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ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE 

İÇİN ANALİZİ 

Ahmet Şengönül63, Şerife Merve Koşaroğlu64 

 

Ekonomik teoriler, çıktı artışının enflasyona tepkisi ile ilgili çeşitli sonuçlara varmaktadır. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan yüksek enflasyonla birlikte dikkatler fiyat istikrarı 

konusuna çekilmiştir. Savaş öncesi dönemde enflasyon ve büyüme ilişkisi devresel 

gözlemlerle açıklanmıştır. Savaş sonrası dönemde ise enflasyon ve büyüme arasında pozitif 

ilişki olduğu yönünde açıklamalar yapılmıştır. Toplam arz-toplam talep ilişkisi, enflasyon ve 

büyüme arasında, büyüme arttıkça enflasyonun artacağı şeklinde olumlu ilişkinin varlığı 

ortaya konmuştur. Ancak 1970’lerde oluşan stagflasyon kavramı bu olumlu ilişkinin 

geçerliliğini sorgulamış ve o dönem yaygın olarak kabul edilen Phillips Eğrisi ilişkisinin 

doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu düşük büyüme oranlarının oluştuğu dönemlerde, yüksek 

enflasyon oranlarıyla birlikte işsizlik oranlarında yüksek artışlara neden olmuştur. 1980 

sonrası günümüze kadar geçen dönemde, enflasyonun büyüme üzerinde negatif yönde etki 

oluşturduğuna yönelik görüşler yaygın olarak kabul görmüştür.  

Yüksek enflasyonun, ekonomik büyüme için olumsuz etki oluşturmasına şüphe yokken, kesin 

ilişkilerine göre pek çok ampirik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada Türkiye için 2005:09-

2018:02 dönemi enflasyon ve sanayi üretim endeksi verileriyle, enflasyon büyüme arasındaki 

ilişki araştırılmıştır. Analizde Toda-Yamamoto nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre, sanayi üretim endeksindeki artışın enflasyonu artıracağı yönünde nedensellik 

ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Ekonomik Büyüme, Toda-Yamamoto Nedensellik Testi. 
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TÜRKİYE'DE YEŞİL BÜYÜME: OECD GÖSTERGELERİ İLE İSTATİSTİKSEL 

BİR KARŞILAŞTIRMA 

Hacı Ahmet Karadaş65, Hacı Bayram Işık66 

 

İktisadi büyüme teorilerinin ortak amacı, kıt kaynakları kullanarak insanların refahını 

arttırmak olmuştur. Bu teorilerde insan refahının, GSYH ve GSMH gibi göstergelerle doğru 

orantılı olduğu kabul edilmiştir. İkinci dünya savaşından sonra ortaya çıkan çevre 

problemlerinin artması ile bu iki göstergedeki artışın insan refahını temsil etmede yetersiz 

olduğu görülmeye başlamıştır. Çevresel problemlerin insan refahını ve ekonomik gelişmeyi 

etkilemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan yeşil büyüme modelinde insan refahı ve 

ekonomik gelişme daha çevreci bir yapıya dayandırılmıştır. Klasik ekonomik göstergelerin 

yetersiz kaldığı yeşil büyümede, geleneksel büyüme modellerine göre daha kapsamlı 

göstergelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eksikliği gidermek amacıyla, OECD Rio+20 

konferansında Yeşil Büyüme stratejisinin sağlıklı bir şekilde uygulanması, geçiş sürecinin 

sağlıklı ve sürekli bir şekilde kontrol edilmesi amacıyla yeşil büyüme göstergelerini 

hazırlamıştır. Bu göstergeler iyi belirlenmiş kıstaslara göre seçilmiştir ve yeşil büyümenin 

temel özelliklerini gözlemlemek için oluşturulmuş, 4 ana başlık çevresinde yapılandırılmış 

kavramsal çerçeveye yerleştirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye'nin yeşil büyüme konusunda 

atmış olduğu adımlar OECD yeşil büyüme göstergeleri kapsamında karşılaştırmalı olarak 

araştırılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Büyüme, OECD Göstergeleri, Türkiye’de Yeşil Büyüme. 
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THE IMPACT OF LIQUIDITY STRUCTURE ON FIRM’S PROFITABILITY OF 

LISTED COMPANIES ON BIST MANUFACTURING INDEX 

Zeynep Türk67, Samet Evci68, *İbrahim Sakin69 

 

In theory, there is a strong relationship between liquidity and profitability. Liquidity structure 

is a very important component of every firm because it significantly affects firm’s 

profitability. Liquidity of firms attempts to measure a firm’s ability to meet its short-term debt 

obligation and claims by using its most liquid assets. It is also a measure of the company’s 

efficiency. Profitability, on the other hand, is an important aspect for long-term survival of 

firms which helps to maximize the wealth of shareholders. The purpose of this paper is to 

examine the relation between liquidity structure and firm’s profitability by using panel data 

analysis derived from two-way random effect model for 36 manufacturing industry firms 

listed on BIST for the period between 2006 and 2016. Liquidity ratio, cash ratio, and current 

assets/total assets ratio have used measure of firm’s liquidity structure. Firm’s profitability is 

measured by using return on assets (ROA). Liquidity, cash and current assets/total assets ratio 

are used as independent variables. In addition to this, return on assets (ROA) is used as the 

dependent variable. The study applies regression analysis to determine factors affecting firm’s 

profitability. In the analysis, first, unit and time effects were tested, and it was decided that 

random effect model was convenient. In addition to this test, three assumptions of panel data, 

which are autocorrelation, heteroscedasticity, and cross-sectional independence, were 

analyzed. Because of the existence of these three assumptions, robust estimators were used. 

The analysis results show that there is a positive relationship between return on assets and 

liquidity ratio, current assets/total assets ratio while cash ratio has a significant negative 

relationship with return on assets. Our study contributes to the literature by showing that the 

level of a firm’s liquidity structure gives a picture of the firm’s prospects for future 

profitability. This study supports idea that firm's liquidity is related to the firm' profitability.  

Keywords: Liquidity Structure, Profitability, Return on Assets, Liquidity Ratio, Cash Ratio, Current 

Assets/Total Assets Ratio. 
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TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN BİRİM KÖK ANALİZİ İLE SINANMASI: 

YÜKSEKOKUL VEYA FAKÜLTE MEZUNU KADIN VE ERKEKLER ÜZERİNE 

BİR UYGULAMA 

Gülşah Sedefoğlu70, Burak Güriş71 

 

İşsizlik, ekonomilerin önemli sorunları arasında görülmekte, başta ekonomik ve sosyolojik 

olmak üzere birçok probleme sebep olmaktadır. Tarihsel sürece bakıldığında doğal işsizlik 

oranı, işsizlik histerisi gibi işsizliğe yönelik farklı yaklaşımlar ortaya atıldığı görülmektedir. 

Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen 1988-2013 yıllarına ait veriler ile 

Türkiye’de yüksekokul veya fakülte mezunu kadın ve erkekler için işsizlik histeri hipotezinin 

geçerli olup olmadığı araştırılmaktadır. 

İşsizlik histeri etkisinin geçerliliğinin sınanmasında birim kök testlerinden yararlanılmaktadır 

ve birim köklü sonuçlar histeri etkisinin geçerli olduğu yönünde bilgi vermektedir. Birim kök 

testlerinde karşılaşılan önemli sorunlardan biri doğru modelin belirlenememesinden 

kaynaklanmaktadır.  Var olan yapısal kırılmalar dikkate alınmadan yapılan birim kök testleri 

sonucunda ön yargılı sonuçlara ulaşılacağı ifade edilmektedir. Doğrusal olmayan modellerde 

de benzer durum söz konusu olmaktadır. Seride doğrusal olmama durumu varsa ve doğrusal 

birim kök testleri kullanıyorsa güç sorunu ile karşılaşılacaktır. Bu doğrultuda serilere birim 

kök testleri uygulamadan önce serilerin doğrusal olup olmadığının doğrusallık testleri ile test 

edilmesi gerekmektedir. 

Literatür incelendiğinde işsizlik histerisinin değerlendirildiği birçok çalışmaya 

rastlanmaktadır. Bu çalışmalarda genellikle ülkelerin genel işsizlik veri seti kullanılarak 

analizler yapılsa da genç işsizliğin ya da çeşitli yaş gruplarının birlikte ele alındığı çalışmalar 

da bulunmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’de yüksekokul veya fakülte mezunu bireylerde 

işsizlik histerisi hipotezinin geçerliliğinin kadın ve erkekler için ayrı ayrı sınandığı herhangi 

bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Çalışmada ilk olarak Harvey ve Leybourne (2007) ve Harvey 

vd. (2008) testleri uygulanmış ve her iki serinin de doğrusal olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

İşsizlik oranı serilerinin doğrusal olmayan özellik sergilediği bulgusu altında doğrusal 
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olmayan birim kök testlerinden KSS (2003), Sollis (2009) ve Fourier KSS (2010) testleri 

uygulanmıştır. Bu testler yanında karşılaştırma olması açısından doğrusal birim kök 

testlerinden KPSS (1992) ve Lee-Strazicich (2003) testlerine de yer verilmiştir.  

Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde yüksekokul veya fakülte mezunu erkeklerde 

işsizlik histerisi hipotezi geçerli değil iken kadınlarda histeri etkisinin geçerli olduğu bilgisine 

ulaşılmıştır. Dolayısıyla uzun dönemde şokların, kadınlara ait işsizlik oranları üzerinde kalıcı 

etkisi bulunmakta ve işsizlik oranları zaman içinde ortalamasına geri dönme eğilimi 

sergilememektedir. 

Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Birim Kök Testleri, KPSS, Lee-Strazicich. 
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THE CONTRIBUTION OF FOREIGN BANKS TO THE DEVELOPMENT OF 

TRANSPORTATION BY ROAD; A CASE STUDY OF STANBIC AND 

INTERCONTINENTAL BANK IN THE TAMALE METROPOLIS IN THE 

NORTHERN REGION OF GHANA 

Ahmed Abdul-Hamid72, Ibrahim Mubarik73, Iddrisu Fahad74 

 

Over the years, transportation by road has been the most common means of transport in the 

Sub-Saharan Africa, constituting approximately 90 percentage point of the region’s 

passengers and freight transport and providing access to communities where peasant and 

commercial farmers lives. In spite of the numerous benefits of transportation by road, most of 

the roads are still in a deplorable state and thus resulting in many losses of lives and 

properties. In the light of this, the research paper examines the contribution of foreign banks 

to the development of transportation by road. It took into consideration the Stanbic Bank and 

the defunct Intercontinental Bank in the administrative capital of northern region of Ghana in 

the year 2011. It reviews literature on the causes of inadequate transportation by road 

services, transportation problems and its effects on development. Industry watchers have 

surmised that for West African countries to fully participate in the global economy, they must 

overcome the various trade obstacles within the region and with the rest of the world. Finally, 

the paper discusses how the banks contributed in diverse ways to curbing some of the 

problems facing the transportation sector by road in the Tamale Metropolis and made some 

important recommendation on how to deal with the problem in the very long run. In 

conclusion, the influx of these banks, has increased access to public transport and providing 

comfort in travelling especially to businessmen within the metropolis. 

Key words: Foreign Banks, Development, Development of Transport, Road Transportation, Tamale Metropolis 
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İŞLETMELERİN LOJİSTİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE 

ÜLKELERİN LOJİSTİK SEKTÖRÜNDEKİ DURUMUNA ETKİSİ 

Dr. Arzum Büyükkeklik75, Dr. Buket Özoğlu76 

 

Lojistik faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ülkelerin dış dünya ile bütünleşmelerini 

kolaylaştırmakta ve işletmeleri uluslararası pazarlarda rekabet edebilir duruma getirmektedir. 

Ülkelerin lojistik performansının belirlenmesi işletmelerinkinden daha karmaşıktır. Ülkenin 

ulaştırma altyapısı, coğrafi konum, dış ticaret hacmi, ekonomik istikrarı, uluslararası ilişkileri 

gibi faktörler lojistik performansı etkileyen faktörlerden bazılarıdır. Bunun yanı sıra ülkede 

lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal bir işletme anlayışıyla, etkin ve 

verimli bir şekilde faaliyetlerini yürütmesi, lojistik performansın yüksek olmasına ülkenin 

lojistik alanında güçlenmesine ve dünyanın farklı ülkelerindeki lojistik işletmeleriyle rekabet 

edebilir duruma gelmesine katkı sağlamaktadır.  

Çalışmada ülkemizin lojistik sektörü açısından dünyadaki durumuna yönelik tespitler 

yapılarak ülkemizdeki lojistik işletmelerin performansı değerlendirilmiştir. Lojistik 

işletmelerinin performansının belirlenmesinde lojistik performans ölçeği kullanılmıştır. 

Lojistik performans ölçeği yardımıyla elde edilen verilere çeşitli analizler uygulanmıştır. 

Analiz sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda işletmelere rekabet güçlerini 

arttırmalarına yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Lojistik işletmelerin performansı 

doğrultusunda artan rekabet gücünün ülkenin sektörel gücüne de katkı sağlayacağı 

beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik sektörü, Lojistik performansı, lojistik performans ölçeği.  
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TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNÜN ÖDEMELER BİLANÇOSUNA 

KATKILARI VE DÖVİZ KURUNUN SEKTÖR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Dr. Emir Kaan Cengiz77 

 

Öncelikle yazında bacasız endüstri olarak isimlendirilen turizmin açıklanacağı bu çalışma da 

ilk bölümde turizmin tanımı, turizm türleri ve turist kavramları üzerinde durulacaktır. İkinci 

bölümde dünyadaki turizm olgusu işlenecek, üçüncü bölümde ise Türk turizmi ve dünyadaki 

yeri anlatılacaktır. Daha sonra ise ödemeler dengesi ve turizmin döviz kazandırıcı unsurlarına 

girilecektir. Son bölümden ise sektörün daha etkin olması için gerekli öneriler yapılarak sonuç 

bölümünde öneriler yazılacaktır. Türkiye serbest piyasa ekonomisine geçtiği 24 0cak 1980 

kararlarından itibaren günümüze kadar ödemeler dengesi bilançosunda cari açık sorunu ile 

karşılaşmıştır. Dış ticaret mal dengesinin günümüze kadar kriz yılları haricinde ithalat lehine 

seyretmesi cari açık dengesinin de negatif seyretmesine neden olmaktadır. Bu nedenle 

Türkiye için turizm sektörü gelirleri ödemeler dengesi bilançosunu düzeltmede önemli bir 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk turizminin geçmiş yıllarına bakıldığında sektörün 

sorunlarının dönemler itibariyle farklılık gösterdiği görülmektedir.1980-1990 döneminde 

kalifiye eleman bulmak, modern tesisler için yüksek miktarda yatırım gerekliliğinin olması, 

erken rezervasyon sisteminin olmamasına bağlı olarak boş kapasite sorunu ön plana 

çıkmaktadır. 1990-2000 döneminde ise 2000-2018 döneminde ise turistlere yönelik yaşanan 

adli vakalarda artış, her şey dahil sisteminin oluşturduğu sıkıntılar ve yabancı turistlerin kişi 

başına harcamalarının yeterince yüksek olmamasının yanında döviz kurlarında yaşanan 

dalgalanmalar önemli bir tutmaktadır. Bu nedenle çalışmada yıllar itibariyle ödemeler 

bilançosundaki veriler ele alınarak turizm verilerinin olumlu katkısı gösterilecektir. TCMB 

sisteminden döviz kuru verileri, reel döviz kuru verileri kullanılacaktır. Ayrıca TÜİK verileri 

kullanılarak turist sayısı, kişi başı harcama miktarları çalışma içinde kullanılacaktır. Veriler 

çalışmada tablo ve grafik şeklinde gösterilecektir. Ayrıca ele alınan verilerle turizm döviz 

gelirlerini açıklamaya çalışan bir model kurularak, bu gelirlerin reel döviz kuru, ülkemize 

gelen turist sayısı gibi değişkenlerle açıklanmasına çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Ödemeler Bilançosu, Reel Döviz Kuru. 
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TÜRKİYE'DE UYGULANAN ENERJİ POLİTİKALARININ CARİ AÇIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

Talat Çiftçi78, Müslüme Narin79 

 

Gelişmekte olan ülkeler kategorisindeki Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesinin 

önündeki engellerin başında, artık kronik hale gelen, cari açık sorunu gelmektedir.  Enerjide 

dışa bağımlı olan Türkiye’nin enerji ithalatı faturası cari açık içerisinde ciddi bir yer 

tuttuğundan, enerji ithalatını azaltmaya yönelik politikalar sürekli olarak ülke gündeminde yer 

almaktadır. Bu çalışmada; son dönemlerde yine ülke gündeminde olan nükleer enerji 

santrallerinin yapılması, yerli kömür kaynaklarından elektrik enerjisi elde edilmesi ile rüzgar 

ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine yatırım yapılması gibi 

konuların enerji ithalatı üzerinde ne gibi etkiler yapabileceği incelenmiştir. Varılan sonuca 

göre ekonominin ulaştırma ile konut ve hizmetler sektörlerinde yapısal dönüşümler ve enerji 

tüketimi verimliliğinde gerekli iyileştirmeler yapılmadan söz konusu politikaların enerji 

ithalatının azaltılmasına etkisi sınırlı kalacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji İthalatı, Enerji İthalatı İle Cari Açık İlişkisi, Milli Enerji, Enerji Politikalarının 

Yeterliliği, Yerli Kömürden Elektrik Üretimi, Enerji Hariç Cari Açık. 
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PHILIPS CURVE AND EXAMINING BY BOUND TEST: TURKEY CASE 

Utku Altınöz80 

 

Relationship between inflation and unemployment is one of the most important Phenomenon 

for economic science. In order to build economic plans, this phenomenon is being considered 

as indicator. However, the relationship between inflation rate and unemployment is having an 

importance for central banks for price sustainability. In this study, mentioned relationship was 

examined by using bound test for Turkish Economy over the period between 2000:01- 

2013:1. According to result, it is understood that there is a long run relationship between 

unemployment and inflation but not short term for examined term in Turkish Economy. This 

study shows that rather than unemployment rate, realization of inflation in the past is the 

decisive of current inflation. 

Key Words: Phillips Curve, Bound Test, Unemployment 
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THE EVOLUTION OF INTRA-HOUSEHOLD TRANSFER AND BEQUEST IN THE 

ECONOMY 

Nhung Luu81 and Dalal Moosa82 

 

New evidence from the Nation Transfer Accounts (NTA) database for France show sizeable 

sums of intrahousehold transfers, transmitted by the working-age population to younger 

populations over the period 1979-2011. We argue that these intergenerational transfers have 

been largely ignored in the literature, which has favored research on later-life (interhousehold) 

transfers in the form of post- mortem bequest and major inter-vivo gifts. While the 

combination of these three types of private transfers has constituted a stable share of national 

income, between 22-26%, their composition has changed overtime, favoring bequest and 

inter-vivo gifts (called inheritance here) at the expense of intrahousehold transfers. This has 

lead to an increase in the inheritance to intrahouseholds transfers ratio. Our contribution thus 

far is two-fold. We _rst construct the link between the ratio of our interest and wealth 

inequality and we observe that inheritance- intrahousehold transfer ratio increases over time 

as wealth inequality increases. Secondly, by allowing intrahousehold transfer plays an 

dominant role in human capital accummation process, the poor and egoic dynasty can rise out 

of the bot- tom distribution and inequality will be reduced. The _ndings will therefore suggest 

an e_cient way to cope with inequality. 

Keywords: Housing price, Growth, Overlapping Generations Model, NTA. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
81 Phd Student, Paris School of Economics. 
82 Economist, The World Bank Group. 



 QUO VADIS SOCIAL SCIENCES  
Book of Abstracts 

FSCONGRESS 2018 
 

70 
 

 

TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜMENİN YAPISAL VE KONJONKTÜREL 

İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Şükrü Apaydın83, Celal Taşdoğan84 

 

Hangi ekonomik sistem benimsenmiş olursa olsun, tüm ekonomilerde uygulanan iktisat 

politikalarının en temel amaçlarından biri, işsizliğin önlenmesi veya en azından mümkün olan 

en düşük düzeye indirilmesidir. Bu amaç, özellikle işsizlik oranı çift haneli rakamlara 

çıktığında daha belirgin hale gelmekte ve hem akademik hem de politik alanda yoğun 

tartışmalara konu olmaktadır. Böyle dönemlerde yapılan analizlere bağlı olarak işsizliğin 

konjonktürel veya yapısal nedenlerle arttığı ileri sürülerek, çeşitli politikalar önerilmektedir. 

Bu çerçevede büyüme oranı, enflasyon oranı, emek arzı, verimlilik, vb. değişkenlerin işsizlik 

üzerindeki etkileri ya da bu değişkenler ile işsizlik arasındaki nedensellik ilişkileri analiz 

edilmektedir. 

Bu çalışmanın hareket noktası ise ekonomilerde gözlemlenen fiili işsizlik oranının yapısal ve 

konjonktürel bileşenlerine ayrılarak incelenmesi gerektiğidir. Zira çeşitli makroekonomik 

değişkenlerin konjonktürel ve yapısal işsizlik üzerindeki etkileri farklı olabilecektir. Bu 

düşünce temelinde ele alınan çalışmada, Türkiye’de gözlemlenen fiili işsizlik, yapısal ve 

konjonktürel bileşenlerine ayrıştırılarak, ekonomik büyümenin her bir işsizlik türü üzerindeki 

etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.  Türkiye’nin 2000 sonrası dönemine ait verileri ve 

Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL) model yardımıyla yapılan çalışmada, ekonomik 

büyümenin konjonktürel işsizliği azalttığı buna karşılık yapısal işsizlik üzerinde anlamlı bir 

etkiye sahip olmadığı bulguları elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İşsizlik, ARDL Model, Ekonomik Büyüme. 
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AN ECONOMIC INQUIRY ABOUT FLAT-PLATE SOLAR COLLECTORS (FPSCS) 

FOR ESKISEHIR, TURKEY 

M. Celalettin Baykul85, Hakan Acaroğlu86 

 

Solar energy systems supply energy saving according to conventional systems by considering 

ecological balance. Solar energy systems are known as solar cells (photovoltaics) which 

directly turn solar energy to electrical energy or FPSCs which turns the solar energy to heat 

energy. The most frequently used one is a FPSC among them. Hot water is supplied by 

absorbing solar energy on collectors in FPSCs. The average annual insolation time of Turkey 

is 2.623 hours and average annual radiance level is 1.303 kwh/m2 year. This amount 

corresponds to a yearly 26,2 million TEP (Ton Equivalent Petrol). For this reason of regional 

advantage having less moisture and quality solar insolation solar systems can be used 

efficiently within the period of 8 months of a year in Eskisehir. If the FPSC system is used as 

closed system it can be used additional 4 months as secondary energy system. Thus energy 

cycle makes contribution continuously by 12 months. In the factories in which these energy 

systems are produced and become product, the economic improvement such as; the labor 

employment and decrease of unemployment make great regional distribution, thus the welfare 

level will increase regionally. This energy system has some costs such as installation, credit 

and annual maintenance costs for residential, firms, factories etc. But if once it is set up, then 

it will have many ecological advantages that is much more than its cost such as fuel saving for 

years, exception of tax payment to those fuel that firstly is good for its region and after that is 

good for the whole economy. The process of solar energy can be used together with recycle 

systems, firstly brings great utilities to both Eskisehir's and then to world economy. In this 

study, the regional economical analyze of solar systems is made considering Eskisehir. At the 

end, not only the consumers and the producers will have an investment decision idea, but also 

the government will have an encouragement policy for the society about these devices.  

Keywords: Solar energy, FPSCs, Economic policy, Eskisehir, Turkey. 
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BUSINESS COMPETITIVENESS, A VISION FROM ECONOMIC THEORY 

Mtra. Carmen Leticia Jiménez Reynoso87 

 

The analysis of the competitiveness of companies implies recognizing that it is the result of 

several components, so their analysis implies the fact that the productive relationships found 

in the company itself, as well as its relationship with the environment, including competitors , 

suppliers, customers and government. This paper reviews the techniques that have explained 

the operation of the company, placing special emphasis on those that reveal the causes of 

business competitiveness. The starting point is the neoclassical economic theory, which is the 

first approach to the study of the company, the explanation of the decrease in costs and the 

maximization of profit, from the assumptions that are proposed in this theory. 

Keywords: Competitiveness, Company, Economy, Analysis. 
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TÜRKİYE’DE YARATICI ENDÜSTRİLER VE YARATICI EMEK 

POLİTİKALARININ GELİŞİMİ 

Dr. Yavuz Yayla88 

 

Oyuncak sanayisinden dijital oyunlara, televizyon ve sinemadan sosyal medya dünyasına, 

estetik ve kozmetik sektöründen dijital ortamların tasarımına, mobilyadan mimarlığa kadar 

pek çok alanda karşımıza çıkan yaratıcı endüstriler son yıllarda ekonomik büyüme / kalkınma 

ve istihdam sorunlarını çözmeye uğraşan devletlerin ve hatta ulus ötesi kuruluşların ilgisini 

çekmeye başlamıştır. Bilgi temelli ekonomi, post-kapitalist toplumlar çerçevesinde yaratıcı 

fikir ve faaliyetler gelişirken, bu sürecin taşıyıcısı olan yaratıcı emek kavramının da öne 

çıkmasına neden olmuştur. 

Ekonomik ve teknolojik gelişmeler üretimin artmasını sağlarken buna bağlı olarak sanayideki 

örgütlenmeyi, çalışma ilişkilerinin dönüşümünü ve ürünlerin dağıtımını da yeniden 

biçimlendirmiştir. Bu gelişmeler çalışanlar arasında işbölümünün artmasına bağlı olarak emek 

kavramını da dönüşüme uğratmıştır. Toplumun teknik ve örgütsel değişiminin sonucu olarak 

ekonomik örgütlenmenin gittikçe artan karmaşıklığı hizmetler sektörünün ekonomide baskın 

hale gelmesine yol açmıştır. Ekonomi büyüdükçe bir gereklilik olarak ortaya çıkan 

uzmanlaşmanın / işbölümünün artmasıyla el emeği-kafa emeği olarak adlandırılan ayrım 

gündelik pratikler içerisinde gittikçe gözle görülür hale gelmiştir. Dünya ekonomisinde yeni 

teknolojilere dayanan ekonomilerin daha hızlı büyüme ve gelişme göstermesi diğer ülkelerin 

de yeni teknolojilerin yönlendirmesi doğrultusunda yaratıcı endüstrilere yönelmesini 

dayatmaktadır.  

Biz bu çalışmada, yaratıcı endüstrilerin ortaya çıkmasına neden olan bilimsel-teknolojik ve 

sosyo-ekonomik faktörlere ekonomi-politik eleştirel bağlamda değinecek ve bu gelişmeler 

sonucunda ekonomide ve toplumda sayısı giderek artan yaratıcı emeğe yönelik politikalara 

ilişkin tartışma yürüteceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı endüstriler, Yaratıcı Emek, Yeni Teknolojiler, Kalkınma, Uluslararası İktisat. 
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DUTERTE AND FEUDALISM IN THE NEO-LIBERAL PHILIPPINES 

Olayvar, J. Nino89 

 

With President Rodrigo Duterte’s populist rhetoric, many of the Filipinos are expecting a lot 

of basic reforms to be instituted under his administration. One of the long-going issues he 

promised to confront is the feudal problem in the country characterized by land monopoly by 

a few land-owning families.  

This paper tries to understand the backbone of Philippine feudal structures and how it has 

been resilient for over centuries. In particular it presents the reason for its persistence under a 

world capitalist economy which would have supposedly destroyed the feudal relations. The 

concept of Semi-feudalism is discussed to bridge this gap in traditional literature on 

feudalism. While most literature argues that world capitalism destroyed feudalistic structures 

(Nelson, 2004), this paper argues that neoliberal structures reinforce feudal structures in the 

Philippines subjecting it only to cater to the needs of the free market leading to the synthesis 

which is Semi-feudalism. 

This paper also concludes with the prospects of Duterte addressing this problem by using 

Amado Guerrero’s Philippine model of Marxist class analysis. It situates Duterte as the state 

leader in a Semi-feudal Philippine society, and his role in the persistence of the essential 

features of feudalism as reinforced by structural forces of neoliberal globalization. Duterte’s 

failure to address the issues of feudal relations is a reflection of his actual class orientation 

despite his ‘anti-oligarch’ rhetoric.  

 

Keywords: Duterte, Feudalism, Semi-Feudalism, Class Analysis. 
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FINANCIALISATION IN THE PERIPHERY: THE CASE OF TURKEY FROM A 

CLASS-BASED PERSPECTIVE 

Dr. Mehmet Erman Erol90 

 

The concept of financialisation has become one of the most commonly used terms in making 

sense of the global political economy; especially in the wake of the 2008 global financial 

crisis. It generally refers to the increasing influence/domination of finance in economies and 

everyday lives of people and increased indebtedness. The paper discusses the process of 

financialisation in the context of the restructuring of world economy in the 1970s and 

neoliberal transformation of the state and economy; from a critical International Political 

Economy (IPE) perspective. However, one shortcoming of the literature on financialisation is 

its focus on the ‘core’ capitalist countries and and the relative omission of the peripheral 

countries (Hanieh, 2016). Therefore, the paper attempts to draw attention to the differences 

between the ‘emerging market/country’ financialisation and advanced capitalist countries’ 

financialisation processes. From a class-based perspective, the paper argues that Turkey has 

entered the phase of ‘mature’ financialisation in the 2000s – especially following the 

restructuring post-2001 crisis – and this process added New dimensions to state-capital-labour 

relations; and had significant political implications in Adalet ve Kalkınma Partisi’s (AKP- 

Justice and Development Party) uninterrupted rule since 2002.  

Keywords: Financialisation, the 2008 Global Financial Crisis, IPE Perspective, Global Political Economy. 
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TÜRKİYE’DE VERGİ HARCAMALARININ GELİŞİMİ: 2007-2017 

Fevzi Engin91 

 

Devletin uyguladığı iktisat politikası araçlarından en önemlisi maliye politikası araçları olan 

harcama ve gelir (vergi) politikası araçlarıdır. Devlet, kamu politikaları ve özelde bütçe 

politikaları ile ekonomide kaynak dağılımını, yatırım ve tasarruf kararlarını ve de gelirin 

yeniden dağılımını etkileyen bir özelliğe sahiptir. Bu yeniden dağılımın ne yönde ve nasıl 

olacağını uygulanan harcama ve vergi politikaları belirler. Devlet, kişiler veya ekonomik 

faaliyetler üzerindeki vergi ve harcamaları kısmen veya tümden kaldırarak maliye 

politikalarında düzenlemeler yapabilir.  

Vergi harcamaları, genel olarak vergi sistemi yoluyla devletin vazgeçtiği gelirlerin toplamı 

olarak tanımlanabilir. Bu harcamalar; muafiyet, istisna, indirimler, mahsuplar, vergi kredisi, 

düşük vergi oranı, vergi ertelemesi şeklinde ortaya çıkıp, vergi kaybına yol açan 

uygulamalardır. Standart “vergi sisteminden sapmalar” olarak tanımlanan vergi harcamaları 

devletin ekonomik, mali ve sosyal amaçlarla tahsil edeceği vergiden kısmen ya da tamamen, 

geçici veya süresiz vazgeçmesidir.  

Bu çalışmada, Türkiye’de vergi harcamalarını 2007-2017 dönemi içinde incelenmeye 

çalışılacaktır. Çalışmanın başlangıcının 2007 yılı olarak seçilmesinin nedeni, Türkiye’de vergi 

harcama raporlarının bu yıldan itibaren Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmasıdır.  

Çalışma kapsamında vergi harcaması denilebilecek unsurlar vergi türleri bakımından 

sınıflandırılarak, sayısal verilerin elverdiği ölçüde mevcut durum ve gelişimi ortaya 

çıkarılacaktır.  

Bu çalışmanın bir diğer amacı da, vergi harcamalarının ekonomi üzerinde yarattığı etkileri 

ortaya çıkarmaktır.  

Sonuç olarak; inceleme döneminde vergi harcamalarının ortaya çıkardığı sonuçlardan hakaret 

ederek geleceğe ilişkin önerilerde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Vergi Harcamaları, Türkiye, Bütçe, Kamu Harcamaları  
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VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME GÜCÜNE GÖRE VERGİLENDİRME VE MALİ 

GÜÇ SORUNSALI 

Emre Atsan92 

 

Vergilendirme yetkisi, devletin ülkede yaşayan tüm insanlar üzerinde hukuki ve fiili olarak 

vergi almasına olanak sağlayan bir güçtür. Ancak devletler tarihsel birikimlerden kaynaklı 

olarak bu yetkisini Anayasaları ile sınırlandırmışlardır. Bu sınırlar yine tarihsel süreçte 

belirginleşen vergileme ilkeleri bağlamında tanımlanarak, Anayasa ve vergi sistemlerinde yer 

edinmiştir. Bu ilkelerden eşitlik ve adalet ilkesi gereğince vatandaşların ve kazanç elde eden 

şahısların ödeme gücüne göre vergi ödemeleri arzu edilmektedir. Anayasalar her ne kadar hak 

ve özgürlükleri maddi ve şekli anlamda güvenceye alan belgeler olarak tanımlansa da hakların 

güvenceye alınması açısından vergilendirme yetkisinin sınırlandırılması vergilemede adaleti 

sağlayıp sağlamayacağı önemli bir husustur. Türk Vergi Hukukuna 1961 Anayasası ile giren 

mali güç ilkesi günümüz Anayasa’sında da yerini korumuş ancak pratikte diğer normlarla 

aykırılık gösterebilmektedir. Bir vergi yasasının mali güce aykırılık ilkesi bakımından 

Anayasal denetimi, en başta Anayasa Mahkemesi’nin konusu olmakta ve bu doğrultuda 

belirlenen içtihatların ne şekilde yerleştiği çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Bu açıdan 

yerleşik içtihadın özellikle iktisadi perspektiften özümsendiği ve bu doğrultuda istikrar 

kazandığı sonucuna ulaşılsa da vergilemede adalet konusunda tartışmaların halen devam ettiği 

anlaşılmaktadır.   

Anahtar Sözcükler: Adalet İlkesi, Eşitlik İlkesi, Fedakârlık Prensibi, Ödeme gücü, Mali güç. 
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LEISURE EFFECT ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND GROWTH 

L. Gizem Eren93 

 

This study focuses on individual’s leisure/work preference under the budget constraint. It put 

forwards the leisure effect may be led to reduction or promotion of economic development 

growth. The recent literature which use endogenous growth model to analysis that. On the 

other hand, the latter attempts to explain the hypotheses of leisure time increase the 

productivity of worker.   

Key Words: Leisure, economic growth, endogenous growth model, Human capital 
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LİBERALİZM VE KRİZLER 

Hülya Derya94 

 

Ekonomik liberalizmin ana varsayımları doğal düzen, piyasanın uyum mekanizması ve arz-

talep arasındaki dengedir. Buradan yola çıkarak Smith ve Ricardo’nun oluşturduğu klasik 

ekonomik liberalizmde neden bir kriz teorisinin bulunamadığının göstergesidir.  Liberal 

teoriye göre kriz bir dışsal fenomendir ve buna yol açansa devlet müdahalesi, korumacılık, 

ekonomik süreçlerin sıkıştırılması vs. olmaktadır.  Fizyokratlar,  doğal düzeni tanrısal 

düzleme bağlamaktadır.  Düşünce yapılarında “gelişen ve ilerleyen ekonomi” anlayışı yoktur.  

Ekonomik hareket durağan ve kapalı bir döngü olarak formüle edilmektedir.  Bu şekilde zaten 

kriz oluşturacak bir değişiklik mümkün değildir.  Liberalizm basit bir şekilde devlet-insan-

egemen müdahalesinin ekonomik sistemi krize sürüklediğine inanmaktadır. Marksizm ise tüm 

bunları ters yüz eder ve krizin kapitalizmin karakteristik niteliği olduğunu iddia etmektedir. 

Stabilizasyon süresi Marksizm’de sadece bir sonraki krizin koşullarının oluştuğu faz olarak 

görülmektedir. Bu çalışmada kriz açıklamasına eski ve yeni yaklaşımlar ışığında bakılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Liberalizm, Kriz Teorisi, Fizyokratlar, Marxizm. 
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TÜRKİYE’DE İLAÇ FİYATLANDIRMA POLİTİKALARI 

Ecz. Çiğdem Tolun95, Çağdaş Erkan Akyürek96, Gülbiye Yenimahalleli Yaşar97  

 

 

Türkiye ilaç pazarı 2017 yılında değer olarak 24,5 milyar TL, kutu bazında 2,2 milyarlık bir 

hacme erişmiştir. İlaç fiyatlarının ruhsat sahipleri tarafından belirlendiği 2004 yılında kadar 

bu çerçevede herhangi bir düzenleyici yasa metni bulunmamaktadır. 21 Ocak 2004 tarihli ve 

3149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6 Şubat 2004’ten itibaren ilaçta dış fiyatlandırma 

sistemine geçilmiştir. Bu çalışmada orijinal ve jenerik ilaçlar için fiyatların tayin edilme 

süreçleri çerçevesinde, Türkiye’de güncel ilaç fiyatlandırma sistemi hakkında bilgi verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: İlaç, fiyatlandırma politikası, orijinal ilaç, jenerik ilaç,  
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TÜRKİYE’DE İLAÇ PİYASASI VE EN ÇOK KULLANILAN İLAÇLAR 

ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME 

Jebağı Canberk Aydın98, Deniz Tugay Arslan99 

 

 

Dünya’da ve Türkiye’de sağlık harcamalarındaki süregelen artış, sağlık hizmetlerinin finansmanın 

sürdürülebilirliği konusunda yoğun tartışmalara neden olmaktadır. Sağlık hizmetlerinin önemli 

bileşenlerinden birisi olan ilaçlar da sağlık harcamalarının içerisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

çalışmanın amacı; Türkiye’de 2014 yılında satış hacimi olarak en çok kullanılan 20 ilacın fiyatlarının 

2006-2016 yılları arasındaki değişiminin incelenmesidir. Bu amaçla 2014 yılında satış hacmi olarak en 

çok kullanılan 20 ilacın fiyatları Türkiye’deki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve onun alt 

bileşenlerinden olan Tıbbi Ürün Araç Malzeme (TÜAM) enflasyonu oranları açısından 

karşılaştırılmıştır. Belirlenen 20 ilacın 2016 yılındaki ortalama perakende satış fiyatının 8,82 TL 

olduğu tespit edilmiştir. İlaçların 2006 yılındaki fiyatları göz önüne alınarak yapılan TÜFE ve TÜAM 

oranlamasından sonra ilaçların 2016 yılında ortalama perakende satış fiyatının TÜFE açısından 21,68 

TL, TÜAM açısından ise 13,26 TL olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak; satış hacmi olarak 

en çok kullanılan ilaçların ortalama fiyatları 10 yıllık süreçte reel olarak düşmüştür. Bu yüzden, ilaç 

harcamalarının Türkiye’deki artışında satış hacmi olarak en çok kullanılan ilaçların rol aldığı iddia 

edilemez. İlaç harcamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak için ilaç harcamalarında artışa neden olan 

gerçek belirleyicilerin ortaya çıkarıldığı bilimsel çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık harcamaları, ilaç harcamaları, ilaç fiyatları. 
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ANKARA'DA FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL HASTANELERİN SOSYAL MEDYA 

KULLANIMININ İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 

Elif Erbay100 

 

Giriş: Sağlık sektöründe sosyal medya kullanımı, hem hasta ve hasta yakınları hem de 

hastaneler tarafından benimsenmeye başlanmıştır. Özel hastaneler, sosyo-ekonomik ve 

teknolojik gelişmeler sonucunda sosyal medya pazarlaması faaliyetlerine yönelmektedir. Bu 

noktada özel hastanelerin sosyal medya hesaplarını nasıl kullandığı ve yönettiği önem arz 

etmektedir. Bu doğrultuda, incelemeye alınan özel hastanelerin sosyal medya hesaplarının 

belirli kategori ve kriterler dahilinde incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmada, özel hastanelerin sosyal medya paylaşımlarının kategorilere ayrılarak 

içeriklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İkincil verilerden yararlanılan bu araştırma nitel 

olarak kurgulanmış, verilerin elde edilmesinde doküman incelemesi yöntemi tercih edilmiştir. 

Ankara’da faaliyet gösterip aktif Facebook ve Twitter hesabına sahip 17 hastane araştırma 

kapsamında incelenmiştir. Facebook ve Twitter üzerinden 01.03.2017-31.04.2017 tarihleri 

arasında özel hastaneler tarafından Facebook üzerinden paylaşılan toplam 881; Twitter 

üzerinden paylaşılan toplam 804 adet ileti elde edilmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Facebook ve Twitter kodlamalarının güvenilirliği için Cohen’s kappa katsayıları ayrı ayrı 

hesaplanmış; Facebook için 0,936 =ߢ; Twitter için 0,952 =ߢ olarak bulunmuştur. 

Bulgular: Hastanelerin, Facebook gönderilerinde en çok (%58,2) doğrudan sağlık bilgisi 

içeriğine yer verdiği, paylaşımların %17’sinin tanıtım kapsamında sağlık bilgisi, %11,8’inin 

ise etkinlik kapsamında sağlık bilgisi içeriğine ait olduğu belirlenmiştir. En çok doğrudan 

sağlık bilgisi (%57) içeriklerinin beğeni aldığı saptanmış, tanıtım kapsamında (%14) ve haber 

kapsamında sağlık bilgisi (%13) içeriklerinin de azımsanmayacak sayıda beğeni aldığı dikkati 

çekmiştir. Etkinlik (%31,5) ve haber kapsamında sağlık bilgisi (%30,6) içeriklerinin en çok 

yorum alan paylaşımlar olduğu belirlenmiştir. Hastanelerin, tweetlerinde en çok doğrudan 

sağlık bilgisi (%67,3) içeriğine yer verdiği, tweetlerin %13,3’ünün tanıtım, %8,6’sının ise 

haber kapsamında sağlık bilgisi içerikli paylaşımlardan oluştuğu saptanmıştır. En çok 

doğrudan sağlık bilgisi (%61) içerikli tweetlerinin beğeni aldığı, etkinlik kapsamında sağlık 
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 QUO VADIS SOCIAL SCIENCES  
Book of Abstracts 

FSCONGRESS 2018 
 

83 
 

bilgisi (%61) ve doğrudan sağlık bilgisi (%24) içerikli tweetlerin yanıtlandığı ve doğrudan 

(%41), tanıtım kapsamında (%32) ve etkinlik kapsamında (%19) sağlık bilgisi içerikli 

tweetlerin kullanıcılar tarafından retweet edildiği belirlenmiştir. 

Sonuç: Hastaneler, Facebook ve Twitter üzerinden en çok Doğrudan Sağlık Bilgisi ve 

Tanıtım Kapsamında Sağlık Bilgisi içeriklerini paylaşmıştır. Hastanelerin Facebook ve 

Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlardan en çok Doğrudan Sağlık Bilgisi ve Tanıtım 

Kapsamında Sağlık Bilgisi içerikli gönderilerin beğeni aldığı, Etkinlik Kapsamında Sağlık 

Bilgisi ve Haber Kapsamında Sağlık Bilgisi içerikli gönderilerinin yorumlandığı; Twitter 

paylaşımlarında ise en çok Etkinlik Kapsamında Sağlık Bilgisi ve Doğrudan Sağlık Bilgisi 

içerikli gönderilerin yanıtlandığı, Doğrudan Sağlık Bilgisi ve Tanıtım Kapsamında Sağlık 

Bilgisi içerikli gönderilerinin kullanıcılar tarafından paylaşıldığı/retweetlendiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Özel Hastaneler, Sosyal Medya, Doğrudan Sağlık Bilgisi ve Tanıtım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 QUO VADIS SOCIAL SCIENCES  
Book of Abstracts 

FSCONGRESS 2018 
 

84 
 

 

TÜRKİYE’DE SİGARA TÜKETİMİ: HANEHALKI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Işıl Şirin Selçuk101, Altuğ Murat Köktaş102 

 

Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımı, günümüzde insan sağlığını tehdit eden önemli 

faktörlerden biri olarak değerlendirilebilir. Dünya çapında her yıl milyonlarca insanın sigara 

nedeniyle hayatını kaybetmesinin yanı sıra milyarlarca doların israf edilmesi, hükümetleri, 

sivil toplum kuruluşlarını, bilim insanlarını ve çeşitli diğer kesimleri sigara ile topyekûn bir 

biçimde mücadele etmeye yöneltmektedir. Özellikle bugünkü nesil ile birlikte gelecek nesli 

de olumsuz etkilemesi ve sigara tüketmeyen bireylerin de dolaylı yollardan sağlık sorunları 

yaşamasına neden olması, sigara kullanımının oldukça önemli bir sorun olarak ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır.  Bununla birlikte sigara endüstrisinin küresel ölçekte üretim ve 

tüketim düzeyinde yıllar itibariyle görülen artış, sorunun kamusal yönden daha ciddi bir 

biçimde ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de sigara ve benzeri tütün 

ürünleri kullanımını, hane halkı ölçeğinde incelemek ve hem sigara tüketicileri hem de 

politika yapıcıları için bir farkındalık oluşturmayı sağlamak, çalışmanın en önemli amacıdır. 

TÜİK tarafından sunulan, “Hanehalkı Bütçe Anketi” mikro veri setinin kullanıldığı çalışmaya 

göre, Türkiye’de sigara kullanım oranı oldukça yüksek düzeydedir. Özellikle dünya ölçeğinde 

en büyük on beş sigara tüketicisi ülkeden biri olan Türkiye, 15 yaş altı sigara kullanım 

oranında da kötü durumdadır. 2016 yılı itibariyle hanelerin yaklaşık yarısında en az bir sigara 

kullanıcısının bulunduğu tespit edilen çalışmada, söz konusu hanelerin sosyo-ekonomik 

özellikleri de ayrıca incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sigara Tüketimi, Türkiye, Hane halkı Bütçe Anketi, TÜİK. 
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102 Doç. Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü. 
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GLOBAL AND GLOBALIZING CITIES FROM THE GLOBAL SOUTH: MULTIPLE 

REALITIES AND PATHWAYS TO FORM A NEW ORDER 

Parsa Arbab103 

 

Globalization through global forces and actors and globalizing by defining and imposing 

global system or systems are a process in which cities, as centers of command and control as 

well as coordination and channeling, form, adjust, and change their economic, social, 

political, and cultural structures. Meanwhile, the global city order has been changed and 

reconstructed during the past two decades by rising of global or globalizing cities in 

developing and emerging economies in Africa, Asia, and Latin America. Older cases involve 

Hong Kong, Sao Paulo, Seoul, Singapore, and Mexico City. Some of the latter ones as global 

city include Bangkok, Beijing, Buenos Aires, Istanbul, Jakarta, Johannesburg, Kuala Lumpur, 

Manila, Shanghai, and Taipei. Bogota, Cairo, Cape Town, Dubai, Guangzhou, Lima, 

Mumbai, New Delhi, Rio de Janeiro, and Tehran are the latest emerging examples as 

globalizing cities. This transition has been dominated by the current global city label with 

reference to the prime and paradigmatic cases from the north such as London, New York, 

Paris, and Tokyo, when the success and the status are considered and measured mainly based 

on western criteria. However, achieving a general set of comprehensive and universal results 

is a barren probability and has led to the underestimation of the local context and 

probabilities. So, it will be challenging to explore the evidence of the globalization of cities in 

developing countries and explain the concepts and meanings of the global functions for 

development of them. Therefore, it is necessary to focus on the neglected realities and 

pathways by shift from the global north to the global south. Alternative approaches, 

differentiated with the current dominant western (Anglo-American) ones, must be adopted 

based on the complex ways, dynamics, and diverse roles, positions, capacities, dimensions, 

impacts and outcomes in reference to the connection and integration with the global city 

networks.  

Keywords: Globalization; Global city; Globalizing Cities; Global North; Global South; Developing Countries. 

                                                             
103 Assistant Professor, School of Urban Planning, University of Tehran, Iran, Email: parsaarbab@ut.ac.ir. 
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İTTİFAKLARIN SOSYOLOJİSİ: HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ GENEL 

SEÇİMLERİ ADAYLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ 

Mehmet Arı104, Ender Akyol105 

 

Siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisi disiplini içerisinde parlamento üyelerinin toplumsal 

özelliklerinin incelenmesi önemli bir çalışma alanı olarak kabul edilmektedir. Genel olarak 

parlamentolar toplumların tarihsel süreçte ekonomik, siyasal ve kültürel nitelikleriyle ortaya 

çıkarttıkları yapılardır. Parlamentolar içerisinde yer alan siyasal elitlerin çeşitli sosyolojik 

yönlerden incelenmesi siyasal ve sosyo-ekonomik gelişmelerin niteliği açısından da önemli 

veri sunmaktadır. Bu çalışmada 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem 

Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı içerisinde yer alan siyasal 

partiler tarafından aday olarak gösterilen milletvekili adayları yaş, cinsiyet, meslek ve eğitim 

gibi sosyolojik nitelikler yönünden karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Milletvekili 

adaylarının sosyolojik profilleri yönünden karşılaştırmalı olarak analiz edilmesinin, siyasal 

elitlerin değişen profillerini tespit etmek açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Bu 

çalışma Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan seçim istatistiklerinin yanı sıra 

milletvekili adaylarının özgeçmişlerinde belirttikleri bilgiler nitel araştırma yöntemi 

benimsenerek içerik analizi tekniği ile gerçekleştirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Elitler, Seçimler, Siyasal Partiler. 
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TÜRKİYE KAPİTALİZMİNİN “ÜST AKLI”: YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME 

KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) 

Dr.Mustafa Kemal Doğru106 

 

Kapitalist devlet teorisinde ve tartışmalarında kapitalist devlet ile sermaye sınıfı arasındaki 

ilişkilerin niteliği, kapitalizmin devletin biçimlenişine ve politikalarına etkisi sıklıkla tartışma 

konusu olmuştur. Bu biçimlenmeyi açıklama biçimi, sermaye birikimi ve seçilen sermaye 

birikimi rejiminin gereklerine göre kapitalist devletin işlev üstlendiği görüşü ile sermaye-

emek arasındaki sınıf mücadelesinin belirleyiciliğine ağırlık veren görüş arasında büyük iki 

gruba ayrılmaktadır. 

Bu çerçevede, biz bu iki sürecin, sermaye birikim süreci ile sınıf mücadelesi sürecinin aynı 

sürecin farklı görünümü olduğundan hareketle, neoliberal çağda kapitalist devletin 

dönüşümünün temel özellikleri belirtilerek, oluşan yeni yapılanmaların özelliklerine yer 

verilecektir. Neoliberal dönem, 2008 krizinin etkisiyle belirli bakımlardan hem kesintiye 

uğrama işaretleri vermekte hem de emek karşıtı yönüyle kendini sürdürme eğilimi 

göstermektedir. 

Sermayenin 1960’lardan itibaren hem finansal hem de doğrudan yatırım olarak küreselleşmesi 

(hareket hızı ve hacim olarak genişlemesi) ile birlikte, özellikle tasarruf açığı veren ülkelerde, 

devletlerin dış sermayeyi ülkeye çekme ve/veya ülke içindeki sermayeyi içerde tutma çabaları 

artmıştır. Sermaye çekme veya sermayeyi içerde tutma baskısı, devletleri bu konuda aktif bir 

müdahalede bulunmaya ve buna göre bir yapılanmaya maruz bırakmıştır.  Bu yapılanma ve 

müdahaleler, ekonomik içerikli olduğu kadar siyasal, toplumsal ve hatta kültürel-ideolojik bir 

boyut kazanmıştır. Uygun ekonomi politikası ve siyasal istikrar bulunmayan ülkelere karşı, 

sermayenin, literatürde “sermaye grevi” veya “yatırım grevi” uygulayabileceği, Przewoski ve 

Wallerstein, Gill ve Law ve Cox’un çalışmalarında “sermayenin yapısal gücü” başlığında 

incelenmiştir.  

Türkiye’de de ve sekretayasını Ekonomi Bakanlığının yürüttüğü Yatırım Ortamını İyileştirme 

Koordinasyon Kurulu (YOİKK), yukarıda yer verilen bağlamda Türkiye’nin yatırım çekme 
                                                             
106 Maliye Bakanlığı, e-posta: mkemaldogru01@gmail.com. 
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ve/veya ülke içinde yeniden yatırım yapılabilmesini sağlayabilmek amacıyla 2001 yılında bir 

idari kararla kurulmuş, güncel deyimle “üst akıl” olarak yapılanmış bir kurumsallıktır. Bu 

kurumsallıkta, Dünya Bankası, IMF gibi uluslararası sermaye kurumları, Türkiye’nin önemli 

sermaye örgütleri, büyük uluslararası şirketler ve devletin üst düzey ekonomi bürokrasisinin 

temsilcileri bulunmakta ve bu kurum yasal, kurumsal, idari düzenlemelere yönelik 

politikaların oluşumunda çok önemli bir rol üstlenmektedir. 

Çalışmamız, yukarıda yer verilen tarihsel gelişim içinde ve teorik yaklaşımlardan hareketle, 

sermaye grevi veya yatırım grevine karşı oluşturulmuş bulunan YOİKK’i analiz edecek ve 16 

Nisan 2017 tarihinde oluşturulan ve 24 Haziran 2018’de uygulamaya geçirilen yeni devlet 

rejiminde alacağı biçimi ortaya koyacaktır. Bu çalışmada, Türkiye’de yatırım ortamını 

iyileştirmeye yönelik çabalar, dünya kapitalizminin tarihsel gelişimi, buna ilişkin kapitalist 

devlet teorileri, Türkiye’nin özgül gelişimi ve yapılanması bağlamında tartışılmış olacaktır. 

2001 krizinden sonra, Türkiye’nin izlediği ekonomik ve sosyal politikalarda olduğu kadar 

devlet yapılanmasının dönüşümünde de bu gelişim ve yapılanmanın etkileri gösterilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Üst Akıl, YOİKK, Sermaye Grevi, Sermayenin Yapısal Gücü. 
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“ZİHNİYET” MESELESİ: OSMANLI İKTİSADİ ZİHNİYETİ BAĞLAMINDA BİR 

DEĞERLENDİRME 

Cumali Bozpinar107 

 

Osmanlı Devleti’nin kendine özgü bir iktisadi zihniyeti olmuştur. Kapitalizm öncesi bir 

iktisadi yapıya sahip olan Osmanlı Devleti için yaptığı analizde Mehmet Genç; iaşe, 

gelenekçilik ve fiskalizm olmak üzere üç iktisadi zihniyet ilkesi bulunduğunu ortaya 

koymuştur. Söz konusu ilkeler Osmanlı yönetiminin iktisadi faaliyetlerinde referans 

çerçevesini oluşturmuştur. Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nde geçerli iktisadi zihniyetin 

rasyonalite bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Rasyonelite, Zihniyet. 
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HALKÇILIK FİKRİNİN CUMHURİYET ÖNCESİ TEMELLERİ 

Mustafa Cem Oğuz108 

 

Halkçılık düşüncesi Türk Siyasi hayatında oldukça yeni bir kavramdır. Bir aydın hareketi 

olarak niteleyebileceğimiz bu ideoloji, meşrutiyet dönemi ile ortaya çıkmış ve günümüze 

kadar her fikir hareketinin hâkim çatısını oluşturmuştur. Öncelikle kapitalistleşme ve bunun 

doğurduğu mülksüzleşmeye bir tepki olarak doğan düşünce, dönemin mevcut koşullarında 

milliyetçilik ile özdeşleşmiş (zira, ülkede neredeyse iki sınıf oluşmuştu ve bu sınıflar pekâlâ 

müslüm ve gayri-müslüm olarak birbirinden ayrılabiliyordu) ve daha somut, daha tepkisel bir 

mahiyet almıştır. Ancak halkçılık düşüncesi Türk Siyasi hayatında sırf milliyetçilik içinde 

eritilmiş bir düşünce olmamıştır. Türk aydını bu kavramı neredeyse bir bohça olarak 

kullanmıştır. Oldukça “nötr” ve “haklı” duran kavram hiçbir zaman tepki çekmemiş ve az 

önce de belirttiğim gibi hemen hemen her siyasi fikrin içinde farklı anlamlarla kullanılmıştır. 

M. Kemal’in Kurtuluş savaşı boyunca kullandığı halkçılık, onun diğer uzak hedeflerini 

örtmede oldukça işlevsel olmuştur; savaş sonunda kurulan ülkede ise halkçılık bohçası açılmış 

içinden cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve devletçilik çıkmıştır. Bir meşrutiyet simgesi olarak 

da sık sık kullanılan bu düşünce bizce Osmanlı aydınının inşa edici ve hükmedici zihniyetinin 

saklı tutulduğu ve geleneğin yeniden üretildiği bir düşünce olarak Kemalizm’e hâkim rengini 

vermiştir. 

Biz de bu çalışmamızda, Halkçılık düşüncesini bu boyutu ile alıp, geleneğin izini sürmeye 

çalışacağız. Burada çıkış noktamız ise halkçılığın vatandaş yaratıcı boyutudur. Osmanlı 

aydının nasıl bir halk görmek istediği, ondan neler beklediği çalışmamızın temel problemidir, 

çalışmanın üst sınırı ise Kemalizmdir. Bu nedenle ilk önce, düşüncenin ilk ortaya çıktığı II. 

Meşrutiyet dönemi ele alınacak ve hâkim siyasi hava tespit edilecek, hemen ardından 

düşüncenin somut olarak göründüğü Selanik çevresi incelenecektir. Daha sonra ise Halkçılık 

ve milliyetçilik ilişkisi Türk yurdu, Genç Kalemler ve Halka doğru dergileri etrafında ele 

alınacak ve buradan düşüncenin daha iktisadi, daha pratik boyutu olan Tesanütçülüğe 

geçilecektir. Çalışma kısa bir değerlendirme ile sonlandırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Halkçılık, Milliyetçilik, Meşrutiyet, Cumhuriyet. 
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YAYILMACI KRİZ: EĞİTİM-ÖĞRETİM YOLUYLA OLUŞTURULAN SOSYAL 

MESAFE 

Faruk Bartan109 

 

İmparatorluk(Osmanlı) bakiyesi mirasın çok çeşitliliğinin (ırk, din, dil) yol açtığı problemleri 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ulus projesiyle aşmayı amaçlarken ideoloji olarak Türklüğü ve 

ideolojik aygıt olarak ta eğitim kurumunu merkeze almıştır. Cumhuriyetin ilk yükseköğretim 

kurumu olan ve dini devre dışı bırakarak ismini Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi olarak 

seçmesi dikkate değerdir. İlgili dönemin şartları ve Atatürk’ün kararlı tutumuyla kısmı başarı 

sağlanmakla birlikte Atatürk’ün erken ölümü, İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeler “öznel 

şartların değişmesi” sonucu ulus projesinin kuşatıcı olmadığı bu paradigmada ısrar 

edilmesinin günümüze kadar gelen krizlerin temel sebebini oluşturduğunu söylemek 

mümkündür. Bu çalışma;  Eğitim (etki-tercih) ve Din(aidiyet) merkezli oluşturulan sosyal 

mesafeyi (eğitim yoluyla oluşan anomi- yabancılaşma ve dini farklılıklardan kaynaklanan 

ötekileştirme/çatışma sorununu)  vatan/vatandaşlık paradigmasıyla çözme iddiası 

çerçevesinde,  Din/Dini ve Irk/Millet aidiyetini etkileyen vatan/vatandaşlık bilincini 

belirleyen öncelikli aidiyet olarak “otoriter adaleti/kuşatıcı devleti hayatın her alanına 

özellikle ve öncelikli olarak ta sorun/kriz kaynağı olan yapay “aykırılıkları  ”(paralı-parasız, 

din ve laik eğitim-Alevi-Sünni ) bilimsel yollarla ve toplumun genelinin menfaati bağlamında 

hukuki zemine oturtarak ortadan kaldırılabileceğini bilimsel verilerle temellendirme 

iddiasındadır. Güncel veriler bağlamında sorunun etkisi ve çözüm önerileriyle ilgili 

çalışmalara katkı sunması ve tartışma oluşturması çalışmanın bir başka amacını 

oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sosyal Mesafe, Eğitim Öğretim. 
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REKABETÇİ DEVLET MODELİNİN MALİYE POLİTİKASINA İLİŞKİN TEORİK 

DEĞERLENDİRMESİ 

Mustafa Alpin Gülşen110, Ali Gökhan Gölçek111 

 

Küreselleşmeyle birlikte toplumsal, siyasal ve iktisadi yapı bir bütün olarak değişiklik 

göstermiştir. Firmaların ulusal piyasadaki kar maksimizasyonuna yönelik rekabetçi davranışı, 

bireylerin sosyal hayattaki fayda maksimizasyonuna yönelik rasyonel davranışları ve kamu 

kesiminin uzlaştırıcı ve/veya düzenleyici politikaları günümüzde artık geleneksel kavramlarla 

açıklanamamaktadır. Küreselleşmenin söz konusu aktörlerde oluşturduğu değişim ve bu 

değişimin etkileri üzerine, siyaset bilimi, sosyoloji ve politik iktisat literatüründe birçok 

çalışma bulunmaktadır. Mevcut çalışma ise bu hususlara değinmemekte, küreselleşme ile 

birlikte hızlanan ve gittikçe güçlenen rekabet anlayışının maliye politikalarını nasıl 

şekillendirdiğini açıklamayı hedeflemektedir. Bu açıdan çalışmada küreselleşmenin derin ve 

geniş boyutları ile iktisat literatüründe yer alan Schumpeterci rekabet devleti gibi hususlara 

geniş bir yer verilmemektedir. Ek olarak mevcut çalışmanın konusuyla ilgili yapılan niceliksel 

çalışmalara kısaca değinilmektedir. Çalışmada söz konusu maliye politikaları rekabetçi devlet 

kuramı çerçevesinde ele alınmakta ve mali rekabet, içsel devalüasyon, mali devalüasyon ile 

inovasyona yönelik maliye politikaları kapsamında değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Rekabetçi Devlet, Maliye Politikaları, Devalüasyon, İnovasyon. 
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İKTİDAR PARTİLERİNİN LATİN AMERİKA 

MÜDAHALELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Şeyda Güdek Gölçek112 

 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dış politikası genel anlamda, içinde bulunduğu bağlama 

göre değişiklik göstermekle birlikte, söz konusu Latin Amerika olduğunda tam bir süreklilik 

içermektedir. Zira ABD, kıta üzerinden Avrupa etkisinin çekildiği erken dönemlerden 

başlayarak günümüze kadar, sık sık Latin Amerika’ya müdahale etmiştir. ABD’nin bu 

müdahaleleri, genellikle kendi çıkarları ile uyuşmazlık içerisinde olan yönetimleri 

değiştirmek, ABD’ye ekonomik ve askeri imtiyaz sağlayacak yerleri ele geçirmek veya ABD 

menşeli şirketleri ve yatırımların güvence altına almak amacıyla yapılmıştır. Partiler bazında 

bakıldığında ise, ABD dış politikasında, Demokratik Parti’nin ılımlı ve idealist, Cumhuriyetçi 

Parti’nin ise revizyonist ve şahin kanadı oluşturduğu şeklinde bir algı bulunmaktadır. Ancak 

Latin Amerika için, Demokratik Parti ve Cumhuriyetçi Parti arasında, askeri müdahalenin bir 

yöntem olarak benimsenmesinde niceliksel bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim 

1846’dan başlayıp 1994’e gelene kadar devam eden 56 açık askeri müdahalenin, 25’i 

Demokratik Parti’den gelen başkan, 30’unun ise Cumhuriyetçi Parti’den gelen bir başkan 

döneminde yapıldığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ABD, Latin Amerika, Müdahale. 
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GENEL İŞLEM KOŞULLARININ TACİRLER BAKIMINDAN UYGULANMASI VE İÇERİK 

DENETİMİ 

Halis Karademir113 

 

Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ilerde çok sayıdaki benzer sözleşmede 

kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleri olarak 

tanımlanabilir. Genel işlem koşullarına ilişkin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin, 

sözleşmenin tarafları bakımından uygulama alanının ve hangi tür sözleşmelere uygulanacağının tespit 

edilmesi önem arz etmektedir. İlkinde genel işlem koşullarının sübjektif uygulama alanı, ikincisinde 

ise objektif uygulama alanı gündeme gelecektir.  Genel işlem koşullarının sübjektif ve objektif 

uygulama alanının belirlenmesi tacirler bakımından ve dolayısıyla ticari sözleşmeler bakımından 

gereklidir.  

Genel işlem koşullarına ilişkin hükümlerin sübjektif ve objektif uygulama alanı belirlendikten sonra 

genel işlem koşulu kullanılarak hazırlanan bir sözleşmenin içerik denetimi konusunda tacirler 

bakımından özellik gösteren durumlar açıklanacaktır. Tacirler arasında yapılan ve genel işlem 

koşulları içeren bir sözleşmenin yürürlük denetiminden geçirilmesi gereksiz olup işlem hayatının 

hızına aykırı olduğundan, tacirler arasındaki ticari sözleşmelerdeki genel işlem koşulları karşısında asıl 

koruma içerik denetimi yoluyla gerçekleşecektir. Dolayısıyla tacirler arasında meydana gelen ve genel 

işlem koşulları içeren bir sözleşmede içerik denetimi yapılmasının önemi ortaya çıkacaktır.   

Çalışmada genel işlem koşullarının tacirler bakımından uygulanması ve içerik denetimi Kanun ve 

doktrindeki görüşler değerlendirilerek açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Genel işlem koşulu, Tacir, İçerik denetimi 
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AB’NİN GELECEĞİ: BREXIT SONRASI AVRUPA ŞÜPHECİLİĞİNİN YÜKSELİŞİ 

VE MUHTEMEL ETKİLERİ 

Şeyda Güdek Gölçek114, Ali Gökhan Gölçek115 

 

Avrupa Birliği bütünleşmesini, kurumlarını ve fikirlerini eleştirmek veya tamamen bunlara 

taraf olmamak anlamlarında olan Avrupa şüpheciliği (Eurosceptism), özünde kuruluşundan 

itibaren devam eden süreçte AB’yi etkilemiştir. Üye ve aday ülkelerin pek çoğunda varlık 

gösteren Avrupa şüpheciliği, konjonktürel şartların da etkisi ile zaman zaman, özellikle de 

kriz dönemlerinde, yoğunlaşarak dalgalı bir seyir izlemiştir. Ağırlıklı olarak Birleşik 

Krallık’ın birliğe karşı tutumu ile anılan bu kavram, yine son zamanlarda Birleşik Krallık 

nedeniyle sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Uluslararası ajandanın son zamanlarda gündem 

maddelerinden birini oluşturan Brexit kararı, bu şüpheciliği üye ve üye olmayan ülkelere 

doğru genişleterek, AB açısından yeni tehdit alanları ortaya çıkarmıştır. Brexit bazında 

yaşanan hareketlilik birliğin geleceğine ve AB ile ekonomik ve siyasi ilişkileri olan diğer 

aktörlere etki etmektedir. Bu bağlamda AB’nin güvenilirliğinin azalmasında ve birlik alanının 

riskli bir yapı haline gelmesinde etkili olan unsurlardan birini Avrupa şüpheciliği teşkil 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: AB, Brexit, Avrupa Şüpheciliği. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
114  Arş. Gör., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İİBF, SBUİ, seydagudek@gmail.com 
115  Arş. Gör., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, aligokhangolcek@gmail.com 
 

mailto:seydagudek@gmail.com
mailto:aligokhangolcek@gmail.com


 QUO VADIS SOCIAL SCIENCES  
Book of Abstracts 

FSCONGRESS 2018 
 

96 
 

 

FULLY ABLED NATION: INCLUSION OF THE DIFFERENTLY ABLED PERSON 

IN THE PHILIPPINE SOCIETY 

Franz Joshua E. Merida116 

 

As Defined by the United Nations; Persons with disabilities include those who have long-term 

physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various 

barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with 

others. World Health Organization and the World Bank found out that more than a billion 

people in the world today experience disability. People with disabilities have generally poorer 

health, lower education achievements, fewer economic opportunities and higher rates of 

poverty than people without disabilities. This is largely due to the lack of services available to 

them and the many obstacles they face in their everyday lives. The Philippines as one of the 

signatory of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities is 

responsible in following the general purpose of the convention which states: The purpose of 

the present Convention is to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all 

human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote 

respect for their inherent dignity. This paper aims take a closer look in the lives of The 

Differently Abled Persons in the Philippines. Are the programs for this particular sector being 

implemented, what is the government doing to withstand to continuing challenges faced by 

the differently Abled Persons using the theory of John Dewey’s “Social Reconstruction” is a 

philosophy focused on achieving social change. As a practice, it strives to achieve social 

justice and equity by altering the various social systems upon which society rests. 

Furthermore this paper uses a mixture of quantitative and qualitative data and even a case 

study in a particular LGU in the Philippines. The researcher hopes to open the eyes of the 

readers that The Differently Abled Persons exists in our society, and it is the responsibility of 

the government to implement laws that are provided in accordance with the laws in the 

Philippines, for them to have equal opportunities as the other. 

Key words: Differently Abled Person, Inclusion, Philippine Government.   
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GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN TAMAMLAYICI SUÇ OLMASI 

SORUNU 

Recep Kahraman117 

 

Görevi kötüye kullanma suçu ceza kanunlarında kamu idaresine karşı işlenen suçlar arasında 

düzenlenmiştir. Suçla korunan hukuki yarar kamu idaresine duyulan güven ile birlikte kamusal 

faaliyetlerin işleyişidir. Faaliyetlerin düzenli ve hukuka uygun olmasının sonucunda bireyin veya 

kamunun zarar görmemesinin yanında haksız menfaatlerin sağlanmasının engellenmesi amaçlanır. 

Görevi kötüye kullanma suçuyla aynı başlık altında yer alan zimmet, irtikap, rüşvet suçlarında kamu 

görevlisi görevini kötüye kullanmaktadır. Görevi kötüye kullanma suçundan dolayı sorumluluğun 

doğması için benzer suçlar olan zimmet, rüşvet, irtikap suçlarının somut olayda oluşmaması gerekir. 

Aksi halde görevi kötüye kullanma suçundan dolayı değil bu suçlardan dolayı sorumluluk doğar. 

Görüldüğü üzere görevi kötüye kullanma suçuyla kamu idaresine karşı işlenen diğer suçların unsurları 

benzerlik gösterir. Görevi kötüye kullanma suçuna tamamlayıcı suç özelliğini katan unsur ise zimmet, 

rüşvet irtikap suçlarının yanında ayrıca cezalandırılmamasıdır. Görevi kötüye kullanma suçunun 

tamamlayıcı suç özelliği kanunilik ilkesine aykırı görülerek doktrinde eleştirilmektedir. Oysa kanun 

koyucunun görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmasının sebebi kamu görevlisinin her ihlalini 

cezalandırmak değildir. Suçun oluşması için görevin gereklerine uygun ya da aykırı hareketin 

sonucunda kamunun ya da bireyin mağdur olması veya ilgili kamu görevlisinin ya da bireyin haksız 

menfaatler elde etmesi gerekir. Görüldüğü üzere suçun kendisine özgü unsurları bulunur.   

Anahtar Sözcükler: Kamu İdaresi, Görev, Kötüye Kullanma, Tamamlayıcı Suç 
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KATILIM BANKACILIĞI VE TÜRK EKONOMİSİNE KATKISI 

Zübeyir Turan118 & Merve Levent119 

 

Katılım bankacılığı son 30 yılda hızla gelişen bir süreç olarak bankacılık tarihinde yerini 

almaya başlamıştır. Ayrıca faizsiz bankacılık insanlık için büyük önem taşımaktadır. Özellikle 

Müslüman ülkelerde yaygın halde görülmesi ve bunun dünyada da kullanılmaya başlaması 

faizli bankaların alanının genişlediğini göstermektedir. Katılım bankaları özellikle faizsiz 

bankacılık ve İslami bankacılığın uygulamalarının sıklıkla karşılaşıldığı, yatırımların ve 

sermayelerin İslami bir şekilde yapıldığı, başta İngiltere ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 

Türkiye’de de bankacılığın seyrini değiştirmeye başlamıştır. Türkiye’de bazı katılım bankaları 

kurulmaya başlanmış, atıl fonların bu yollarla değerlendirilmesinin kullanım alanı gittikçe 

genişlemeye başlamıştır. 

Çalışmada katılım bankacılığının Türkiye bankacılık sistemine etkisi incelenmiş, buna bağlı 

olarak Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi açıklanmıştır. Ayrıca Türkiye’de katılım 

bankasının olma amaçları ve uygulama alanlarına yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Katılım Bankacılığı, Türkiye, Faizsiz Bankacılık 
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ENFLASYON VE FAİZ ORANI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE 

BİR İNCELEME 

Şükrü Apaydın120, İbrahim Başaran121 

 

Enflasyon ile faiz oranları arasındaki ilişki hem iktisatçılar hem de politika yapıcılarının 

üzerinde en çok tartıştığı konular arasındadır. Zira enflasyonun önlenmesi, genelde iktisat 

politikası özelde para politikasının en temel amaçları arasında yer alırken, enflasyonla 

mücadelede öne çıkan para politikası aracı faiz oranlarıdır. Bu bağlamda iki değişken arasında 

bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığı, varsa eğer, bu ilişkinin hangi yönde gerçekleştiği ya 

da yüksek enflasyonun faizlerdeki artışın nedeni mi yoksa sonucu mu olduğu öteden beri en 

temel tartışma konusu olmuştur. Nitekim söz konusu olgu, son dönemlerde enflasyonun 

yeniden yükselmeye başlamasıyla birlikte Türkiye’de de bir kez daha önemli bir gündem 

konusu olmuştur.  

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de enflasyonla faiz oranları arasında nasıl bir ilişkinin 

olduğunu araştırmaktır. Zaman serisi teknikleri kullanılarak gerçekleştirilecek çalışmada, 

Türkiye’nin 2000 sonrası dönemine ilişkin veriler kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Faiz, Türkiye, Zaman Serisi Analizi. 
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DO INTRA-INDUSTRY TRADE AND IMPORT DEPENDENCY AFFECT THE 

EXCHANGE RATE SENSITIVITY OF TRADE BALANCE: EVIDENCE FROM 

EMERGING ECONOMIES WITH PERSISTENT TRADE DEFICITS 

Mehmet Demiral122 

 

Exploring the impact of the exchange rate on the trade balance is a longstanding concern of 

both scholars and practitioners in the field of international trade. Conventional wisdom 

predicts that the depreciation of the national currency is an efficient stabilizer adjusting the 

trade balance. In this orthodox view, currencies of countries facing large trade deficits 

depreciate automatically and trade deficits are subsequently offset by the depreciation. 

However, this premised mechanism has been weakened by empirical studies documenting 

national currency depreciations without exports. These inconclusive and even contradictory 

findings highlight two different ways that globalization has affected the exchange rate 

sensitivity of trade balance. Firstly, the growth of intra-industry trade (IIT) which represents 

international trade within industries rather than between industries makes the trade balance 

more sensitive to exchange rate movements. Secondly, the rapid increase of globalization has 

led to an increase in cross-country linkages through global value chains in which the 

participation of developing countries has increased considerably and exports of many 

developing countries have become heavily dependent on the imported inputs which is called 

import dependency (ID) that reduces the exchange rate sensitivity of trade balance. The 

present study deals with the extent to which the relative importance of these two adverse 

effects varies across five emerging countries (Turkey, Brazil, India, South Africa, and 

Indonesia) that are sometimes referred to as the ‘fragile five’ for their persistent trade deficits. 

Using an annual panel dataset covering the post-1990 period, the study estimates the 

influences of the exchange rate fluctuations on trade balance adjustments focusing on how IIT 

and ID alter the relationship. Results reveal that higher ID reduces the exchange rate 

sensitivity of trade balance while IIT has no significant impacts on the relationship. Overall 

evidence indicates that high ID can explain the currency depreciation without exports and 

why trade deficits are persistent in some emerging economies. Therefore, future research 
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should take ID into consideration when analyzing the exchange rate-trade balance nexus and 

policy-makers need to be aware of the potential of adverse effects of ID when implementing 

policies to reduce the large trade deficits.   

Keywords: Exchange rate, Trade balance, Trade deficit, Intra-industry trade, Import dependency. 
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THE HISTORICAL ROOTS OF THE MODERN GROWTH THEORIES  

L. Gizem Eren123 

 

The two events that took place in England in the dawn of the industrial revolution have 

facilitated economic development. The first of these is the abolition of the Poor Laws. The 

second is the enclosure movement. Both served for the same purpose. 

This paper uses the Malthusian theory of population and accordingly Malthusian growth 

model. We know that Malthusian Model derived from his work: In Essay on the Principle of 

Population in 1798. Malthus proposes the principle that human populations grow 

exponentially while food production grows at an arithmetic rate. Then the means of 

subsistence will be inadequate in the future according to Malthus’s population theory. The 

second reason for the abolition of poverty laws is that laws hamper the mobilization of labour. 

Poor laws have caused wages to remain at a high level due to the additional incomes they 

have provided and, on the other hand, the obstacles to mobility. Removal of these laws will 

reduce wages. 

The enclosure movement is like the abolition of poor laws. Peasants have been deprived of 

their land, so their means of subsistence, under the enclosure movement. The enclosure 

movement has created a mass of workers who must sell their labour to live. While it was 

necessary to pay a high wage to operate people in the factory before the law, after the law, 

peasants that lost their lands have accepted to work at low wages. 

Key Words: The Enclosure Movement, The Poor Laws, Malthus, The Industrial Revolution 
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FİNANSAL GELİŞME, TİCARİ AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Fındık Özlem Alper124 

 

Ekonomik büyüme olgusu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin üzerinde durduğu en önemli 

ekonomik ve sosyal konulardan biridir. Ekonomik büyüme alanında yapılan çalışmalar 

1980’lerin ortalarından başlayarak yeni bir canlanma dönemine girmiş ve yapılan 

çalışmalarda uzun dönemde ekonomik büyümeyi nelerin belirlediği sorusuna cevap aranmaya 

çalışılmıştır. Bu çerçevede ekonomik sistemin temel aktörlerinden olan finansal sektörün ve 

uluslararası ticaretin, ekonomik gelişme ve büyüme açışından önemi literatürde oldukça 

tartışılmaktadır. Ampirik çalışmalar incelendiğinde, genellikle ticari açıklığın ekonomik 

büyümeyi olumlu yönde etkilediği; finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi nasıl etkilediği 

konusunda ise tam bir uzlaşının sağlanamadığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, 

Türkiye’de 1968-2017 yıllarını kapsayan dönemde finansal gelişme, ticari açıklık ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmektir.  Çalışmada kullanılan veri seti Dünya 

Bankası veri tabanından yıllık olarak elde edilmiştir. Finansal gelişmenin göstergesi olarak 

özel sektöre verilen yurt içi kredilerin nominal GSYİH’ya oranının kullanıldığı çalışmada, 

ticari açıklık ithalat ve ihracat toplamının nominal GSYİH’ya oranı, ekonomik büyüme ise 

yıllık GSYİH büyümesi ile temsil edilmiştir. Pesaran vd. (2001)125 tarafından geliştirilen 

ARDL yöntemi kullanıldığı çalışmadan elde edilen bulgular, değişkenler arasında uzun 

dönemli bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Uzun dönem katsayılarına göre finansal 

gelişmedeki %1 birimlik artış ekonomik büyümeyi %0.03 arttırırken; ticari açıklıktaki %1 

birimlik artış ekonomik büyümeyi uzun dönemde %0.02 azaltmaktadır. Ticari açıklıktaki 

artışın uzun dönemde ekonomik büyümeyi azaltmasının temel sebebi, Türkiye’de ihracatın 

daha çok aramalı, hammadde ve enerji ithalatına bağımlı olması ve uzun dönemde ihracattan 

çok ithalatın artmasıdır. Bunun sonucunda da ticaret dengesinde yaşanan bozulma ve döviz 

rezervlerindeki azalma büyümeyi sınırlandırmaktadır.   

 Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişme, Ticari Açıklık, Ekonomik Büyüme 
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TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ TİCARET DENGESİ: J EĞRİSİ ETKİSİNİN 

ASİMETRİK ANALİZİ 

Ali Eren Alper126 

 

J eğrisi etkisini araştıran birçok çalışma her bir ülkenin, dünyanın geri kalanı ile ticaretini reel 

efektif döviz kurlarının yardımıyla ve döviz kuru dalgalanmalarına karşı aktörlerin 

tepkilerinin simetrik olacağı varsayımı altında incelemektedir. Ancak Bahmani-Oskooee ve 

Fariditavana (2016)127 çalışmasında da belirttiği gibi döviz kurlarındaki değişime karşı piyasa 

aktörlerinin cevabı, farklı beklentilere ve risk algılarına sahip olduklarından dolayı her zaman 

simetrik olmayabilir. Homojen olmayan piyasa aktörlerinin varlığı, döviz kurlarının 

yükseldiği (ulusal paranın değer kaybettiği) veya döviz kurlarının düştüğü (ulusal paranın 

değer kazandığı) durumlarda ticaret dengesinde oluşabilecek asimetrik hareketlerin temel 

sebebidir. Bu amaçla çalışmanın temel amacı 1994-2017 dönemi için Türkiye ile Avrupa 

Birliği (AB) arasındaki ticarette J eğrisi etkisini ARDL ve asimetrik ARDL yöntemleriyle 

araştırmaktır. ARDL test sonuçları Türkiye ile AB arasındaki ticarette reel efektif döviz 

kurundaki %1 birimlik yükselişin ticaret dengesini %0.2 birim Türkiye’nin aleyhine 

bozduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Türkiye ile AB arasındaki ticaret dengesinde J eğrisi 

etkisi tespit edilememiştir. Asimetrik ARDL analizi için çalışmada Shin vd. (2014)128 

çalışmasında belirttiği yöntemle reel efektif döviz kuru pozitif ve negatif bileşenlerine 

ayrılmıştır. Pozitif bileşen reel efektif döviz kurunun yükseldiği dönemlerin kısmi 

toplamlarını, negatif bileşen ise reel efektif döviz kurunun düştüğü dönemlerin kısmi 

toplamlarını ifade etmektedir. Asimetrik ARDL analiz sonuçları reel efektif döviz kurundaki 

hem yükselişin hem de düşüşün Türkiye ile AB arasındaki ticaret dengesini Türkiye’nin 

aleyhine bozduğunu göstermektedir. Bu da analize dahil edilen ülkeler arasındaki ticarette 

asimetrik bir etkinin varlığını kanıtlamaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Asimetrik J eğrisi, dış ticaret, ARDL.  
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TÜRKIYE’DE YEREL YÖNETIMLERIN MALI DURUMU ÜZERINE BIR 

DEĞERLENDIRME 

Altuğ Murat Köktaş129, Zeki Doğan130, Ali Gökhan Gölçek131  

 

Ülkemizde yerel yönetimler tarihsel olarak çok eski yıllara dayanmamakla birlikte, son 

yıllarda geçirdiği değişiklikler göz önüne alındığında, eriştiği konum ve ulaştığı etkinlik 

noktasında yadsınamaz bir mesafe kat etmiştir. Özellikle gelişen belediyecilik ile sunulan 

hizmet ağlarının genişliği, yerel yönetimlerin günümüzdeki önemini göstermektedir. Bu 

noktada yerel yönetimlerin finansman yapıları, sunulan hizmet kalitesini ve boyutunu 

belirleyen en önemli unsurdur. Yerel nitelikli gelirler, merkezi yönetimden aktarılan 

transferler ve edinilen borçlanmalar; yerel yönetimlerin kaynak büyüklüğünü oluşturmakta 

iken harcama kalemlerinin çeşitlilik göstermesi, mali yapıyı doğrudan etkilemektedir. Sosyal 

devlet anlayışı, hızlı şehirleşme, artan nüfus gibi etkenler, yerel yönetimlerin bütçeleri 

üzerinde yoğun baskı oluşturmaktadır. Yerel yönetimlerin mali yapısını belirleyen gelir, gider 

ve bütçe olmak üzere üç temel faktör bulunmaktadır. Çalışma kapsamında yerel yönetimlerin 

borçlanma yapıları da inceleneceğinden dolayı, belediye gelirleri ayrı bir yer tutmaktadır. Bu 

bağlamda belediyelerin öz gelirleri, merkezden aktarılan pay ve yardımlar ile borçlanmalar, 

yerel yönetimlerin gelir kalemlerini; personel giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler 

ile sermaye giderleri gibi kalemler de gider unsurunu oluşturmaktadır. Çalışmada yerel 

yönetim birimleri olan belediyelerin harcama ve gelirleri bağlamında, bütçe gelişmeleri ve 

borçluluk durumları analiz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, Mali Yapı, Yerel Yönetim Bütçesi, Türkiye. 
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TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE KİRACININ GÜVENCE VERME BORCUNA 

İLİŞKİN HÜKMÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Halis Karademir132 

Kiracının güvence vermesi, ilk defa 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 342’nci 

maddesi ile konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından hüküm altına alınmıştır. TBK’nın 

342’nci maddesi İsviçre Borçlar Kanunu’nun (İBK) 257/e maddesi göz önünde 

bulundurularak şekillenmiştir. TBK öncesi dönemde uygulamada depozito olarak 

nitelendirilen ve sözleşme özgürlüğü çerçevesinde kabul edilen kurum, Yargıtay kararları ile 

şekillenmiş ve uygulanmıştır.  

TBK’nın 342’nci maddesinde kiracının güvence vermesi yasal bir borç olarak 

düzenlenmemiştir, güvence verme sözleşmeyle kararlaştırılmışsa kiracının borcu haline 

gelecektir. Güvence vermeye ilişkin bu hüküm nispi emredici olarak düzenlemiştir. Hükmün 

emredici birtakım şartlar öngörmesi, hükme aykırı güvence verme borcuna ilişkin 

anlaşmaların geçersiz kılınması, hükmün uygulanma alanını daraltmıştır. Güvence olarak 

paranın ya da kıymetli evrakın kira bedelinin üç katını aşamayacağı ve güvencenin bankaya 

depo edileceğine ilişkin emredici düzenleme, hükmü adeta uygulanamaz hale getirmiştir.  

Çalışmada TBK’nın 342’nci maddesinde düzenlenen kiracının güvence verme borcuna ilişkin 

hükmün uygulama alanı ve niteliği, güvence kavramı ve güvencenin sona ermesi, Kanun, 

doktrin ve Yargıtay kararları ışığında incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Konut ve çatılı iş yeri, Kiracı, Güvence verme borcu 
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AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI ÇERÇEVESİNDE MALİ 

ÖZERKLİĞİN TÜRKİYE İÇİN UYGULANABİLİRLİĞİ 

Altuğ Murat Köktaş133, Zeki Doğan134, Işıl Şirin Selçuk135  

 

 

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan hızlı şehirleşme, teknolojik gelişim, demokratikleşme, 

küreselleşme, ademimerkezileşme, yerelleşme gibi kavramlar; yerel yönetimler noktasında 

yeni arayışların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özünde yerelleşme, küreselleşme ile aynı 

tarihselliği taşımakta ve bir değişim ve gelişim neticesinin ürünü olarak dikkat çekmektedir. 

Söz konusu değişiminin bir sonucu olan özerklik kavramı, hukuki manada kendi kendini ve 

kendine has kanunlar çerçevesinde yöneten bölge veya ülkelerin durumunu anlatmak için 

kullanılmaktadır. Bu bağlamda yerel yönetimlerin kendi varlıklarını sürdürebilmeleri ve 

hizmet sunmaya devam edebilmeleri, mali anlamda güçlü kaynaklara sahip olmaları ile 

doğrudan ilgilidir. Bu noktada mali anlamda özerklik kavramı ön plana çıkmaktadır. Özerk 

kuruluşların ayrı mal varlığına ve gelir kaynaklarına sahip olmaları ve bunları kanunlar 

çerçevesinde, sahip oldukları kurum ve organlarca kullanmaları, mali özerklik kavramı ile 

mümkün olabilmektedir. Avrupa Konseyi’nin 1957 yılında yapmış olduğu, Yerel yönetimler 

Konferansı’nda, yerel yönetimlerin özerkliği konusunda bazı hususlar belirlenmiştir. Söz 

konusu hususların ülkemizde ne ölçüde uygulandığı/uygulanabildiği çalışmanın odak 

noktasını oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucunda mali özerkliğin Türkiye’de son derece 

düşük seviyelerde olduğu tespit edilmiştir. Özellikle vergilendirme noktasında çok düşük 

seviyelerde olan yerel yönetimler, genel olarak merkezi yönetimden gelecek olan paylara göre 

finansman yapılarını şekillendirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Mali Özerklik, Yerel Yönetimler, Avrupa Birliği, 

Türkiye. 
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