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19. Yüzyıl Amerikan Ekonomisinde Emek Kıtlığı ve Teknoloji İlişkisi: Habakkuk 
Tezi 

Anıl Başaran1 

Özet 

19. yüzyıl Amerikan ekonomisini emek ve teknoloji bağlamında ele alan İngiliz iktisat tarihçisi John 
Habakkuk, teknolojik ilerlemenin bilimsel bir nitelikten ziyade deneysel birnitelik taşıdığını ortaya 
koymuştur. Bir faktörün bol veya kıt olmasının teknolojik gelişmeleri nasıl etkilediğini araştıran 
Habakkuk, özellikle emek faktörü üzerine odaklanmıştır. Bol ve bereketli Amerikan topraklarına 
nispeten kıt olan emek, Amerikan ekonomisini emekten tasarruf etmeyi amaçlayan icatlara 
yönlendirmiştir. Habakkuk’un tezine göre bu durum hem tarım sektörü hem de sanayi sektöründe 
kendisini göstermiştir. Emek maliyetlerindeki yükselmeye bağlı olarak, emeğin verimliliğini artırmaya 
dönük teknolojilerin hızlanması tezin iddialarından birisidir. Habakkuk, ileri sürdüğü fikirleri ve tezini 
Amerika ve İngiltere’deki faktör ve teknik gelişmeleri mukayese ederek desteklemeye çalışmıştır. 
Amerikan imalat sisteminin ortaya çıkışına dair vurguları da içeren bu tez, önemli tartışma ve 
eleştirilere de konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı Habakkuk Tezinin iktisat teorisindeki yerini 
incelemek ve tezin geçerliliği ile dayandığı argümanları izah etmektir. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, İcat, Emek kıtlığı, Amerikan Ekonomisi, John Habakkuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 Dr. Öğr. Üyesi, Yalova Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, anil.basaran@yalova.edu.tr 
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Neoliberalizmin Toplumsal Tezahürleri: Byung Chul Han’da Yorgunluk ve 
Şeffaflık Toplumu 

Candaş Can1 

Özet 

1990’lardan günümüze değin iktisadi, sosyokültürel, siyasal anlamda devrimsel nitelikte değişimler 
yaşandı ve bu değişimler yeni tanımlamaları da beraberinde getirdi. Bu minvalde içerisinde 
bulunduğumuz çağ; neoliberalizm çağı, postmodernizm çağı, küreselleşme çağı ve çok daha farklı 
biçimlerde tanımlanmaktadır. Bunlardan neoliberalizm değişimin daha çok iktisadi yönünü, post-
modernizm değişimin daha çok sosyo-kültürel yönünü, küreselleşmeyse değişimin daha çok siyasal 
yönünü vurgulama noktası oldukça işlevseldir. Hangi şekilde tanımlanırsa tanımlansın, bu çağa yönelik 
iki temel yaklaşımın olduğu görülmektedir. Basitçe ifade edilecek olursa; bunlardan ilki değişimi 
olumlayan ve dolayısıyla bir “gelişme” olarak değerlendirenler, diğeri ise değişime şüpheyle ve kaygıyla 
yaklaşanlar tarafından temsil edilmektedir. İkinci yaklaşıma dahil edilebilecek bir düşünür olan Byung-
Chul Han, insanların çok hızlı bir biçimde yaşamlarına uyarladıkları gündelik pratiklerin ardındaki 
ideolojik yönlendirmelerin izini sürerek, birbirleriyle ilişkili farklı toplum tanımlamaları yapmaktadır. 
Neoliberalizm bağlamında, bu tanımlamalardan en göze çarpanlarının “yorgunluk toplumu” ve 
“şeffaflık toplumu” olduğu ifade edilebilir. Han, yaşadığımız çağın insanlarının “başarı”, “performans” 
vb. ilkelerden hareket ederek, dışsal bir etkiden ziyade kendi kendisini sömüren, tüketen ve bitkin 
düşenlerden oluşan bir “yorgunluk toplumu” inşa ettiğini ileri sürmektedir. Yine Han’a göre bu çağ, 
sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla anlamdan daha çok görünmenin ve teşhirin kutsallaştırıldığı bir 
“şeffaflık toplumu”na karşılık gelmektedir. Han’ın düşüncesinde hem yorgunluk hem de şeffaflık 
toplumunun arkasındaki ideolojik saikin neoliberalizm olduğu söylenebilir. Neoliberalizm çağının daha 
ne kadar süreceğine cevap vermek güç olsa da bu çağın getirdikleri nesnel dünyayı giderek sanal 
dünyanın içine hapsetmiş ve belki de geri dönülemez bir süreci başlatmıştır. Bu bağlamda günümüzün 
sosyal teorisyenleri; çağın getirdiği değişimleri anlamak ve bundan kaynaklı sorunlara bir çözüm 
bulmak için salt nesnel dünyaya yönelik klasik kavram ve kuramların ötesinde yeni kavram ve kuramlara 
ihtiyaç duymaktadır. Yaşadığımız çağın toplumsal pratiklerini sorunsallaştıran Han gibi düşünürlerin 
sosyal teorinin geleceği noktasındaki önemi de burada yatmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Neoliberalizm, Küreselleşme, Postmodernizm, Byung- Chul Han, Yorgunluk 
Toplumu, Şeffaflık Toplumu.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
1 Dr., Sinop Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
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Düşünsel Kaleler İçerisinde Gedik Açmanın İmkanı Üzerine: Devlet Fikrinin 
Katılığı ve Ortak Olanın Keşfi 

Metehan Cömert 

Öz 

Özet: Bu çalışma, post-kapitalizm tartışmalarının sosyal bilimlerin sınırları çizili evrenindeki 
kavramsallaştırılma pratiklerini eleştirmekte ve olası meydan okumaları ‘devlet’ fikrinin açmazları 
üzerinden irdelemeyi amaçlamaktadır. Kapitalizmin ötesinde hayal etmenin mümkün sınırlar içerisinde 
görülmediği ve olası alternatiflerin serbest piyasa ve devlet müdahalesi ikiliği içerisinde katılaştığı ve 
nihayetinde kapitalizmin rasyonalitesine insani bir çehre kazandırdığı ‘bu zaman’ların dönüştürücü 
söylemlerinin karşısında durmak, bir tür “en baştan başlayarak düşünme”nin gerekliliği ortaya koyar. 
Mevcut anlatının yerleşik ve kırılmaz bir bütünlük olarak tarif edildiği anlarda radikal ve alternatif 
düşünme şekillerini reddetmek, “aklama” ya da “öze dokunmadan mücadele etme” şekline bürünerek 
‘ilerici’ pratikler olmakla yetinir ve bir ölçüde ilerici olarak tarif edilen pratikler dahi ‘eleştirilen’e 
eklemlenerek varlığını yitirmeye başlar. Baştan başlama çağrısı bu açıdan kaçınılmazdır; düşünsel ve 
kuramsal kalelerin içerisinde gedikler açmaya çağırır ve tartışmanın yönünü geri dönülemez bir 
radikalliğe çevirir. Çok yönlü tartışmaların bu yeni dünyasında, teorik ve pratik ‘normal’i inşa eden 
toplumsal bilinç yapılarının ötesine geçilerek yeni ve radikal düşünme ve eyleme ihtimalleri 
filizlenmeye başlar: ‘kamusal’ın karşısında ‘ortak’ olanın keşfi, otonom fikrinin imkanı, özerkleşen özne 
ve ‘çokluk’ demokrasisi. 

Ana çerçevesini kapitalizmin açmazları ve radikal düşüncenin imkanı üzerinden somutlaştıran bu 
çalışma, ‘medet umulan’ devlet müdahalesi-serbest piyasa evrenine ilişkin bir sorgulamaya 
girişmektedir. Ancak, karşıtlığın farklı düşünme ve eylemenin mümkün kıldığı imkan alanları ile ileriye 
taşınmadığında yetersiz kalacağını imleyen çalışma, yazarın 2021 yılının sonu ve 2022 yılının başında 
gerçekleştirdiği “imece”ya da bölge halkının deyimiyle “meci” kültürünün çok yönlü incelenmesini 
gaye edinen alan çalışmasından ayrıca kesitler sunmaktadır. Böylelikle çalışma, bölgenin ortak 
çalışmaya dayalı karşılık(sız)lılık pratiklerinden oluşan dayanışma temelli kadim “meci” kültürünün 
2019 yerel seçimleri ile birlikte yenilenen politik içeriğini ve toplumsal yansımalarını da konu edinerek 
kuramdan ayrık ve kendi gerçekliği içerisinde devam eden ‘gündelik yaşam’ın açtığı imkan alanlarını 
izlemekte ve nihayetinde post-kapitalizm ve devlet temalarını alternatif biçimlerde düşünmeye 
çağırmaktadır. Çalışmanın vardığı nokta ise sosyal bilimlerin pozitivist keskinliğine meydan okumakta 
ve yeniden inşa edilendeki ‘kesin olmayış’a övgüde bulunmaktadır. 
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The Political Economy of Green Industrial Policy 
Mustafa Yağcı1 

Abstract 

The Covid-19 pandemic has exacerbated existing challenges in the global development landscape, and 
the struggle to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) has become even more strenuous. 
The most challenging SDG target for many emerging and developing countries is SDG 9 (Industry, 
Innovation, Infrastructure). Since SDG 9 can be considered the SDGs' prosperity dimension and is an 
underlying critical factor to achieve the other SDGs, many countries may direct their limited resources 
to improving sectors related to SDG 9. Achieving sustainable economic growth would pave the way for 
significant progress in SDG 9 and other SDGs. Since green growth requires green technologies, green 
industrial policy is a key ingredient of achieving the green growth objective by lowering the social costs 
in the green growth transition and helping achieve satisfactory material progress under this transition. 
Green growth is a multi-faceted objective and requires the prioritization of several environmental, 

economic, and social goals. By its nature, a green growth strategy implies that diverse developmental 
objectives should be reconciled with environmental sustainability, and this may create conflicts 
because short-term adjustment costs might be incurred for long-term gains. Thus, to minimize the 
costs associated with implementing a green industrial policy and green growth strategy, an analytical 
tool might be helpful to contextualize sustainable development challenges. In this quest, the political 
economy analysis framework can be helpful in identifying the global and domestic level bottlenecks, 
opportunities, and challenges in diverse contexts. 

Keywords: Political Economy, Green Industrial Policy, Green Growth, SDGs 
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Next Generation EU as A Response to Covid 19, Climate Change and Refugee 
Crises in the EU 

Özlem Genç 

The budget of the European Union is based on multi annual financial framework to achieve common 
objectives of the Union. Revenue side of the budget is formed through import duties, gross national 
income and value added tax contributions of member states. Those revenue items are called own 
resources. As for spending, priority areas are determined considering the needs of the Union with the 
common accord of the European Commission, Council and the Parliament. The current multi annual 
financial framework that is planned to prevail in the period 2021-2027 has been drafted in the 
atmosphere of devastating effects of COVID 19 and accompanied with a new mechanism called Next 
Generation EU. Together they offer a financial facility worth roughly 2018 billion Euros in current 
prices.  

The 2021-2027 multi annual financial framework has brought about a number of interrelated changes 
concerning the revenue side of the budget. To start with, Next Generation EU created to combat the 
effects of COVID 19 has brought a new practice in which the Commission raises funds by borrowing in 
financial markets. This practice is used to finance Recovery and Resilience Facility component of the 
Next Generation EU. In addition, the need to generate new funds has led the Union to create a new 
revenue item called new own resource.  

In terms of expenditure side, spending items have been determined taking into account the priority 
areas related to COVID 19, climate change and refugee crisis. Thus, spending side of the budget reflects 
circumstances under which the budget has been drafted. To achieve goals of the Union compatible 
with those priority areas, half of the budget has been allocated to green and digital investments. In the 
context of this study, Next Generation EU will be analysed in terms of changes brought to revenue side 
of the budget and the implementation of the funds so far considering their effects on the single market 
and the Union.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences 
FSCONGRESS 2022 

Economics, Climate Change, Globalization 
16-17 December 2022 

 

6 
 

Is Green Transformation Really the Key to Development? 
Mert Can Duman1 

Abstract 

As the climate change threatens all of humanity, combat with climate change is no longer a choice but 
a necessity. The green transition process, which is defined as the key to sustainable development, must 
take place primarily in the energy sector, that accounts for more than 70 percent of global greenhouse 
gas emissions. 

However, countries that cause the most to the climate change, especially the developed countries are 
not that much successful in realizing the process. In this study, reasons behind this behavior of 
countries are tried to be examined within the context of the relationship between the green transition 
process in terms of wealth and welfare. In the first part of the study, the relationship between green 
transition adaptation of European cities on income levels, and that between the renewable energy 
potential and competitiveness is evaluated in the second part. 

As a result of the study, policy proposals will be developed on how the green transition process can 
develop in a way that takes into account the interests of the parties as well as the benefit of humanity. 

Keywords: Green Transition, Sustainable Development, Renewable Energy, Competitiveness, Carbon 
Trade 
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Understanding the Transition 
Mert Can Duman1 

Abstract 

Green transition which is seen as the key to the concept of sustainable development points to a radical 
change in lifestyle and growth policies. The Earth, which is on the verge of turning a new page, has to 
quickly implement the requirements of the green transformation process as the effects of climate 
change deepen. 

Issues at stake reveal how a sustainable and renewable transformation can be realized in industry, 
trade, energy, waste management etc. However, the world continues to lose its natural resources 
rapidly. 

Studies show that green transition is not fully understood, especially in SMEs, which are the driving 
force of trade. Initiatives are faced with uncertainty about the effects of the post-green transition 
process. 

In this study, policy recommendations for the future will be developed by discussing how realistically 
the actors in fields such as industry, trade and energy, where the green transition is considered a 
necessity, should be shaped for the realization of the transition process, and how the financing 
elements of vital importance should be shaped. 

Keywords: Green Transformation, Sustainable Development, Renewable Energy, Green Finance, 
Sustainability 
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Davranışsal Finans’a Bourdieu Perspektifiyle Bakmak 
Duygu Çeri1 

Özet 

Finans alanındaki çalışmalar incelendiğinde, uzun yıllar boyunca yatırımcıları faydasını maksimize 
etmek için her zaman doğru kararlar veren mükemmel ekonomik eyleyenler (homo economicus) olarak 
görme eğilimi göze çarpmaktadır. Davranışsal finans alanındaki çalışmalar, karar verirken bilişsel 
yanlılıklarımızın rolünü ve bunların sonuçlarını ortaya koyarak bu eğilimin yıkılmasına yol açmıştır. 
Davranışsal finans alanı yatırımcıları bilişsel yanlılıkları açısından değerlendirirken yatırımcının aynı 
zamanda onu çevreleyen dışsal etmenlerden de etkilendiğini çoğunlukla göz ardı etmektedir. Bu dar 
bakış açısını genişletmek için başka disiplinlerden de yararlanılması, özellikle sosyoloji ile davranışsal 
finans arasında bir köprü/bağ kurulması gerekmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan bu çalışma 
ekonomik eyleyenleri hem bilişsel yanlılıkları olan hem de sosyal alanda inşa edilen varlıklar olarak 
anlayabilmek için davranışsal finans alanına ve onun ampirik bulgularına sosyolojik bir mercekle 
bakmaya çalışmakta ve bunu yaparken Pierre Bourdieu’nun teorisinden faydalanmaktadır. 
Bourdieu’nun alan ve habitus kavramlarını, finansal kararlarında irrasyonel davranan bireyi yalnızca 
psikolojik (bilişsel) düzeyde değil sosyal olarak yapılandırılmış bir düzeyde de değerlendirilmesine 
yardımcı olacak bir araç olarak kullanılacaktır. Özellikle habitus kavramından sosyal ve bilişsel yapının 
birbirini nasıl oluşturduğunu göstermek için alternatif bir bakış açısı olarak faydalanılacaktır. Bu 
çalışma, Pierre Bourdieu'nün fikirlerini finans araştırmalarına entegre ederek finans disiplininin 
sosyolojisine mütevazi bir katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Bourdieu, Davranışsal finans, Habitus 
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Ana-Akım İktisat, Öteki İktisat ve Çevre Kirliliği  
Ebru Işık1 

Özet 

Çevre kirliliği hem yerel hem de küresel ölçekte en önemli sorunlardan biridir. Denizlerin kirlenmesi, 
hava kirliliği, iklim koşullarındaki değişiklikler gibi sonuçları olan çevre kirliliği, sürdürülebilir 
kalkınmanın önündeki en önemli engellerden biridir. Çevre kirliliği nedeniyle yaşanan olumsuzlukların 
başında gıda arzının tehlikeye girmesi ve yaşanabilir bir çevrenin giderek yok olması gelmektedir. Tüm 
bu olumsuzluklarla baş edebilmek için tüm disiplinlere büyük görev düşmektedir. Çevre kirliliğinin 
önlenmesi ve yaşanan olumsuz etkilerin azaltılması için gerekli politikaların üretilmesinde iktisat 
disiplinin de rol oynadığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Ekonomiyi üretim ve tüketim faaliyetleri olarak ele aldığımızda çevre kirliliğinin üretici ve tüketici olmak 
üzere iki iktisadi eyleyen tarafından üretildiğini söylemek mümkündür. Egemen iktisat olarak da 
niteleyebileceğimiz neo-klasik (ana akım) iktisat yaklaşımı, çevre kirliliğinin çok sınırlı ölçüde ve sadece 
üretim kanalıyla çözülmesi için çeşitli politikaların uygulanmasını önermektedir. Ancak çevre kirliliğinde 
üreticiler kadar tüketicilerin de payı bulunmaktadır. 

Bu çalışmada öncelikle anaakım iktisat perspektifinden çevre kirliliği sorunu ve bu soruna yönelik 
çözüm önerileri sunulacak, ardından davranışsal iktisat ve feminist iktisat perspektifinden çevre 
sorunlarının çözüm önerilerine yer verilecektir. Öteki iktisat olarak da adlandırılabilecek heterodoks 
yaklaşımlar arasında yer alan feminist iktisat ve davranışsal iktisadın neo-klasik iktisada yönelttiği 
eleştrilere de yine bu bağlamda yer verilmeye çalışılacak ve sonuç olarak çevre kirliliğinin çözümüne 
ilişkin sunulan öneriler karşılaştırmalı biçimde ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Feminist İktisat, Neo-Klasik İktisat, Çevre Sorunları  
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The Impact of Institutions on Environmental Damage: Evidence from Turkey 
Muhammet Bahri Kırıkçı1 

Abstract 

The desire of the country's economies for continuous growth and the production activities they carry 
out without considering the environmental destruction led to the deterioration of the climate. The 
structures of climates from global perspective are deteriorating and droughts are becoming a problem 
that restricts and threatens the habitats of sellers and living things. In this context, countries aim to 
carry out their production activities without harming the texture of the environment. In order to 
reduce environmental damage from a global perspective, policy recommendations on a country basis 
are important as well as collective solution proposals belonging to countries. In this context, country-
specific policy recommendations should be put forward, taking into account the internal dynamics of 
each country. On the other hand, the doctrine of institutional economics emphasizes that institutions 
play an important role in economic activities. Institutional economics examines the effects of 
institutions on the environment and lists policy recommendations in this context. This study is based 
on two main motivations. The first is to examine the impact of institutions on environmental 
degradation. The second is to empirically test this effect on Turkey in order to present a country-
specific policy proposal. In line with these objectives, the relationship between institutions and the 
environment will be empirically tested for Turkey with the time series analysis technique. Policy 
recommendations will be listed in line with the findings. 

Keywords: Environmental Destruction, Institutional Structure, Time Series 

 

Kurumların Çevresel Tahribat Üzerindeki Etkisi: Türkiye'den Kanıtlar 
Özet 

Ülke ekonomilerinin sürekli büyüme arzuları, çevresel tahribatı göz önüne almadan gerçekleştirdikleri 
üretim faaliyetleri beraberinde iklimlerin bozulmasına yol açmaktadır.  Küresel açıdan iklimlerin yapıları 
bozulmakta, kuraklıklar, seller ve canlılığın yaşam alanlarını kısıtlayan ve tehdit eden bir sorun 
oluşmaktadır. Bu bağlamda ülkeler üretim faaliyetlerini çevrenin dokusuna zarar vermeden 
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Küresel açıdan çevresel tahribatın azaltılmasında ülkelere ait 
kolektif çözüm önerilerin yanı sıra ülke bazında da politika önerileri önem arz etmektedir. Bu bağlamda 
her ülkenin iç dinamikleri dikkate alınarak ülkelere özgü politika önerileri ileri sürülmelidir. Diğer 
yandan kurumsal iktisat öğretisi kurumların ekonomik faaliyetler üzerinde önemli bir rol oynadığını 
vurgulamaktadır. Kurumcu iktisat kurumların çevre üzerindeki etkilerini incelemek ve bu bağlamda 
politika önerileri sıralamaktadır. Bu çalışmanın temel motivasyonu iki temel üzerine kurulmaktadır. İlk 
olarak kurumların çevresel bozulma üzerindeki etkisinin incelenmesidir. İkinci olarak ülkeye özgü bir 
politika önerisi sunulması amacıyla Türkiye üzerinde bu etkinin ampirik olarak test edilmesidir. Bu 
hedefler doğrultusunda kurumlar ve çevre arasındaki ilişki Türkiye için zaman serisi analiz tekniği ile 
ampirik olarak test edilecektir. Elde edilen bulgular doğrultusunda politika önerileri sıralanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çevresel Tahribat, Kurumsal Yapı, Zaman Serisi 
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Climate Crisis, Carbon Democracy, and Capitalism: Marxist Approaches to the 
Climate Crisis-II 
İbrahim Özmen1 

Abstract 

This study aims to describe the climate crisis from a critical political economy perspective that deals 
with democracy and the state. It is strenuous to gather the thoughts of Marxist approaches to the 
climate crisis under a single model. I have used the World Ecology approach, which synthesizes the 
Marxist approach with World Systems Analysis, to describe the climate crisis in this study. I focused on 
Marxist state theories to reinterpret fossil democracy and add the state to the climate crisis and 
democratic debate. The World Ecology approach argues that modernity is a capitalist world ecology. 
Capitalism as world ecology is not the world’s ecology but a dialectically unified history of power, 
capital, and nature. From this point of view, regime tools or structures can be discussed. We can see 
that regime types are articulated in this theoretical field in the debates on fossil democracy and climate 
crisis. But I suggest that Marxist state theories, based on class relations and capital accumulation, also 
can contribute to this debate. 

Keywords: Climate crisis, fossil democracy, hybrid democracies, Marxist state theories 

 

İklim Krizi, Karbon Demokrasi ve Kapitalizm: İklim Krizine Marksist 
Yaklaşımlar-II 

Özet 

Bu çalışma iklim krizini, demokrasi ve devleti de ele alan, eleştirel ekonomi politik perspektifinden 
betimlemeyi amaçlar. İklim krizine yönelik Marksist yaklaşımları tek bir model altında toplamak zordur. 
Ben burada iklim krizini betimlemek için Dünya Sistemleri Analizi ile Marksist yaklaşımı sentezleyen 
Dünya Ekolojisi yaklaşımından faydalandım. Fosil demokrasiyi yeniden anlamlandırmak ve bu 
tartışmaya devleti eklemlemek için Marksist devlet kuramlarına odaklandım. Dünya Ekolojisi yaklaşımı, 
modernitenin kapitalist bir dünya ekolojisi olduğunu ileri sürer. Dünya ekolojisi olarak kapitalizm, 
dünyanın ekolojisi değil, diyalektik olarak birleştirilmiş bir iktidar, sermaye ve doğa tarihidir. Buradan 
hareketle rejim araçları veya yapıları tartışılabilir. Demokrasi ve iklim tartışmalarında rejim tiplerinin 
bu kuramsal alana eklemlendiğini söyleyebilirim. Fakat sınıf ilişkileri ve sermaye birikimini temel alan 
Marksist devlet kuramlarının da bu alana katkı sağlayabileceğini ileri sürüyorum.  

Anahtar Kelimeler: İklim krizi, karbon demokrasi, melez demokrasiler, Marksist devlet kuramları 
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Causality Relations Between CDS Risk Premium, VIX Index and Exchange Rate 
with BIST100 

Mehmet Songur1 

Abstract 

With the globalization of financial markets, global developments cause significant effects on financial 
markets. The aim of this study is to examine the causal relationships between the Borsa Istanbul 100 
index and Turkey's CDS Risk Premium, the Volatility Index (VIX), which measures the degree of fear in 
the markets and uses the S&P 500 stock option prices, and the exchange rate. In this context, daily 
data for the period 02/24/2011 – 12/30/2021 were used in the study. Both symmetric and asymmetric 
causality tests were used in the analysis. In this context, the Boostrapt-Based Toda-Yamamoto 
causality test developed by Hacker and Hatemi-J (2006) was used in the symmetric analysis, and the 
Hatemi-J (2012) Asymmetric causality test was used in the asymmetric analysis. In addition, both 
symmetrical and asymmetrical causality relationships may change over time due to economic and 
political events. For this reason, time-varying causality analysis was also used in the study. The findings 
show that there is a mutual causality relationship both symmetrically and asymmetrically between 
Borsa Istanbul 100 index and CDS Risk Premium, Volatility Index and exchange rate in Turkey. In 
addition, it is seen that causality relations intensify in periods that can be considered important over 
time. 

Keywords: BIST100, CDS Risk Premium, VIX, Exchange Rate, Causality. 

 

BIST100 ile CDS Risk Primi, VIX Endeksi ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik 
İlişkileri 

Özet 

Finansal piyasaların küreselleşmesi ile birlikte küresel gelişmeler finansal piyasalar üzerinde önemli 
etkilere yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul 100 endeksi ile, Türkiye’nin CDS Risk Primi, 
piyasalardaki korkunun derecesini ölçen ve S&P 500 hisse opsiyon fiyatlarını kullanan Volatilite Endeksi 
(VIX) ve döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkilerini incelemektir. Bu kapsamda çalışmada 24/02/2011 
– 30/12/2021 dönemine ait günlük veri kullanılmıştır. Analizlerin gerçekleştirilmesinde hem simetrik 
hem de asimetrik nedensellik testlerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda simetrik analizde Hacker ve 
Hatemi-J (2006) tarafından geliştirilen Boostrapt Temelli Toda-Yamamoto nedensellik testi, asimetrik 
analizde ise Hatemi-J (2012) Asimetrik nedensellik testi kullanılmıştır. Ayrıca hem simetrik hem de 
asimetrik nedensellik ilişkisinin ekonomik ve politik olaylar nedeni ile zamanla değişebilir. Bu nedenle 
çalışmada zamanla değişen nedensellik analizinden de yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular, Türkiye’de 
Borsa İstanbul 100 endeksi ile CDS Risk Primi, Volatilite Endeksi ve döviz kuru arasında hem simetrik 
hem de asimetrik olarak karşılıklı nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca nedensellik 
ilişkilerinin zaman içerisinde önemli sayılabilecek dönemlerde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: BIST100, CDS Risk Primi, VIX, Döviz Kuru, Nedensellik. 
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The Impact of Exchange Rate Volatility on Foreign Trade 
İpek Kurt1 

Abstract 
Real exchange rates are accepted as one of the important indicators of international competitiveness. 
International trade prices and volumes are affected by changes in exchange rates. The change in the real 
exchange rate affects the foreign demand for domestic goods. In the periods when the exchange rate increases, 
the price of goods produced domestically becomes more competitive than the goods produced abroad, leading 
to an increase in exports. On the other hand, the increase in the exchange rate increases the costs of imported 
raw materials and has a decreasing effect on the production volume realized with imported inputs. As a result, 
it causes a decrease in exports made with imported inputs. A decrease in the exchange rate has the opposite 
effect. There are many studies that analyze the relationship between exchange rate changes and foreign trade. 
In these studies, it is seen that the results of the analysis differ according to the period, countries and variables 
included in the analysis. For this reason, it is important to examine the effect of exchange rate uncertainty on 
foreign trade and emerges as a topic that remains up-to-date.  

The aim of this study is to analyze how the volatility of the real exchange rate changes imports and exports over 
time. For this purpose, the relationship between real exchange rate, import and export variables will be analyzed 
with monthly frequency data for the period January 2005 - October 2022. In this study, the date when 6 zeros 
were deleted from the Turkish lira was accepted as the starting period. As the relevant period covers the 2008 
Global Financial Crisis, the 2010 European Debt Crisis, unconventional monetary policy practices and finally the 
2020 Covid-19 pandemic process, the findings will contribute to the literature. G7 and BRICST members were 
chosen as the country sample. The analysis will be performed with the Dynamic Conditional Correlation - 
Generalized Autoregressive Conditional Variance (DCC-GARCH) method. The DCC-GARCH method differs from 
the studies in the literature as it reflects the change of conditional correlation with time. 
Keywords: Exchange Rate, International Trade, DCC-GARCH 

Döviz Kuru Oynaklığının Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi 
Özet 

Reel döviz kurları, uluslararası rekabet gücünün önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
Uluslararası ticaret fiyatları ve hacimleri döviz kurundaki değişikliklerden etkilenmektedir. Reel döviz kurundaki 
değişim yurtiçi mallara olan yurtdışı talebi etkilemektedir. Döviz kurunun arttığı dönemlerde yurtiçinde üretilen 
malların fiyatı yurtdışında üretilen mallara kıyasla daha rekabetçi olmakta ve ihracatta artışa yol açmaktadır. Öte 
yandan, döviz kurunun artması ithal olarak sağlanan hammadde maliyetlerini artırmakta ve ithal girdi ile 
gerçekleştirilen üretim hacmini azaltıcı bir etki yaratmaktadır. Bunun sonucunda ithal girdi ile gerçekleştirilen 
ihracatta azalışa neden olmaktadır. Döviz kurunun azalması ise ters yönde bir etki meydana getirmektedir. Döviz 
kuru değişimleri ve dış ticaret değişkenleri arasındaki ilişkiyi analiz eden birçok çalışma mevcuttur. Bu 
çalışmalarda analize dahil edilen döneme, ülkelere ve değişkenlere göre analiz sonuçlarının farklılaştığı 
görülmektedir. Bu nedenle döviz kuru belirsizliğinin dış ticaret üzerindeki etkisinin incelenmesi önem arz etmekte 
ve güncelliğini koruyan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı reel döviz kurundaki belirsizliğin ithalatı ve ihracatı zaman içerisinde nasıl değiştirdiğini analiz 
etmektir. Bu amaçla reel döviz kuru, ithalat ve ihracat değişkenleri arasındaki ilişki Ocak 2005 - Ekim 2022 dönemi 
için aylık frekanstaki verilerle analiz edilecektir. Bu çalışmada Türk lirasından 6 sıfırın silindiği tarih başlangıç 
dönemi olarak kabul edilmiştir. İlgili dönem, 2008 Küresel Finans Krizini, 2010 Avrupa Borç Krizini, geleneksel 
olmayan para politikası uygulamalarını ve son olarak 2020 Covid-19 pandemi sürecini kapsadığından elde 
edilecek bulgular literatüre katkı sağlayacaktır. Ülke örneklemi olarak G7 ve BRICST üyeleri tercih edilmiştir. Analiz 
Dinamik Koşullu Korelasyon - Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (DCC-GARCH) yöntemiyle 
gerçekleştirilecektir. DCC-GARCH yöntemi koşullu korelasyonun zamana göre değişimini yansıttığından 
literatürdeki çalışmalardan yöntem olarak ayrışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Dış Ticaret, DCC-GARCH 
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Dynamic Correlation Between US Dollar Exchange Rate and BIST-100 Index in Turkey: DCC-
MIDAS Model 

Yağmur Tokatlıoğlu1 
Abstract 

In recent years, uncertainty in the markets has increased in the world and rise to a large number of studies on 
risk measurement. In order to market actors to take position against risk, it is necessary modeling volatility. The 
foundation of volatility models is ARCH model introduced by Engle (1982) and then Bollerslev (1986) proposed 
GARCH model; and volatility models that allow the time-varying conditional variances continued to evolve in the 
literature.  
This paper employs the DCC-MIDAS model (Colacito et al., 2011) and aims to investigate dynamic conditional 
correlations between the US Dollar Exchange Rate and BIST-100 index in Turkey. The DCC-MIDAS model is a 
multivariate extension to the GARCH-MIDAS (Engle et. Al., 2013) model with dynamic correlations. US Dollar 
Exchange Rate (Buying) and Borsa Istanbul Stocks (BIST-100) (According to Closing Price) taken from The 
Electronic Data Delivery System of The Central Bank of the Republic of Türkiye, from 05.01.1988 to 24.11.2022. 
In the first step DCC-MIDAS model, conditional variances are estimated by the GARCH-MIDAS model and, in the 
second step the DCC-MIDAS parameters are estimated. According to the GARCH-MIDAS findings, short-term 
parameters are statistically significant in both the Dollar exchange rate and the BIST-100 index and the 
stationarity conditions (𝛼 + 𝛽<1) are met which suggests that there is a volatility persistence. In addition, the 
long-term components of the volatility of these series are positive and statistically significant. DCC-MIDAS results 
indicate that the exchange rate-BIST-100 correlation is persistent (𝑏 = 0.9723, 𝑝 < 0.01) and the past shock 
exerts a small impact (𝑎 = 0.0198, 𝑝 < 0.01) on this correlation. DCC-MIDAS parameter estimates are positive 
and statistically significant. The fact that the sum of the parameters is close to 1 indicating that there is a 
significant and persistent long-run correlation between exchange rate and BIST-100. These results indicate that 
the correlation trend of the series is persistent and the probability of change due to external shocks is low. These 
results can be interpreted as the US Dollar exchange rate and BIST-100 index series have a significant impact on 
each other's risk management in the long-run. 
Keywords: Exchange Rate, BIST-100 Index, Dynamic Correlation, DCC-MIDAS 

Türkiye’de ABD Dolar Kuru ve BIST-100 Endeksi Arasındaki Dinamik Koşullu Korelasyon: 
DCC-MIDAS Modeli 

Özet 
Dünyada son yıllarda piyasalarda belirsizlik artmakta ve riskin ölçülmesi üzerine yapılan çalışmalar çeşitlenmektedir. 
Piyasa aktörlerinin riske karşı pozisyon alabilmesinin yolu oynaklığın modellenmesinden geçmektedir. Oynaklık 
modellerinin temelleri, Engle (1982) tarafından geliştirilen ARCH modeli ile atılmış, Bollerslev (1986)'in ortaya koyduğu 
GARCH modeli ile devam etmiş ve varyansın zamana bağlı değişmesine izin veren oynaklık modelleri gelişmeyi 
sürdürmüştür. 
Bu çalışmada Türkiye’de ABD Dolar kuru ve BIST-100 endeksi arasındaki dinamik koşullu korelasyon Colacito vd. (2011) 
tarafından geliştirilen DCC-MIDAS yöntemi ile araştırılmıştır. DCC-MIDAS modeli, dinamik korelasyonlarla oluşturulan 
GARCH-MIDAS (Engle vd., 2013) modelinin çok değişkenli uzantısıdır. Çalışmada, 05.01.1988-24.11.2022 dönemi arası 
TCMB EVDS’den alınan ABD Dolar kuru (Alış) ve BIST-100 endeks (Kapanış Fiyatları) serilerinin yüzde değişim değerleri 
kullanılmıştır. 
DCC-MIDAS yönteminde, önce GARCH-MIDAS daha sonra DCC-MIDAS parametreleri tahmin edilmektedir. GARCH-
MIDAS bulgularına göre hem Dolar kuru hem de BIST-100 endeksinde kısa dönem parametrelerinin istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu ve 𝛼 + 𝛽<1 şeklindeki durağanlık koşullunun sağlandığı tespit edilmiştir. GARCH-MIDAS modellerinde 
kısa dönem oynaklıkların kalıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca serilerin oynaklıklarının uzun dönemli bileşenleri 
pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. DCC-MIDAS parametre tahminleri incelendiğinde kur-BIST-100 
korelasyonunun istikrarlı olduğu (𝑏 = 0.9723, 𝑝 < 0.01) ve geçmiş şokların bu korelasyonun hareketi üzerinde küçük 
bir etkiye (𝑎 = 0.0198, 𝑝 < 0.01) sahip olduğu ulaşılan sonuçlar arasındadır. DCC-MIDAS parametreleri pozitif ve 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Bunun yanında, parametrelerin toplamının 1’e yakın olması, kur-BIST-100 arasında 
önemli ve kalıcı uzun vadeli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, serilerin korelasyon eğiliminin kalıcı 
olduğuna ve dış şoklar nedeniyle değişme olasılığının düşük olduğuna işaret etmektedir. Bu sonuçlar, ABD Dolar kuru 
ve BIST-100 endeksi serilerinin uzun vadede birbirlerinin risk yönetimlerinde önemli bir etkiye sahip olduğu şeklinde 
yorumlanabilir.  
Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, BIST-100 Endeksi, Dinamik Korelasyon, DCC-MIDAS 
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuruda Önemli Zarar Kriteri 
ve Adalete Erişim 

Fatih Süngü1 

Özet 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek Protokol 14, bireysel başvuru için yeni bir kabul edilebilirlik 
kriteri öngörmektedir. Buna göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) önemli bir zarara 
uğranılmadığına karar verdiği başvurular bu kabul edilebilirlik kriterine takılacaktır. Bununla birlikte bu 
kabul edilebilirlik kriterine bir güvence de eklenmiştir; insan haklarına saygının başvurunun 
incelenmesine devam edilmesini gerektirmesi hali. 

Bu kriter AİHM’in artan iş yükü ile başa çıkma yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkmakta ve 
temellerini “de minimis non curat praetor” ilkesinde bulmaktadır. Kriterin uygulamasına baktığımızda 
ise AİHM’in bu kriteri her olayın kendi şartlarına göre incelediği görülmektedir. Bununla AİHM’in 
önemsiz sayılabilecek başvuruları esasa girmeden kabul edilebilirlik aşamasında sonuca erdirebilmesi 
amaçlanmaktadır. AİHM, ihlal iddiasında bulunulan olayın ciddiyetini de dikkate alarak burada önemli 
zarar eşiğinin aşılıp aşılmadığını değerlendirecektir. Bu eşik, bireyin uğradığı zarara bağlı olarak maddi 
ve manevi açıdan aşılabilir. 

AİHM’in, bireyin önemli bir zarara uğramadığı gerekçesiyle bireysel başvuruyu kabul edilemez bulması 
bireyin adalete erişimi hususunda sorunlara yol açabilmektedir. Çünkü başvuruya konu olan olayda 
aslında bir ihlal olma ihtimali doğrudan reddedilmemekle birlikte bireyin ihlal iddiasında bulunduğu 
durumun mahkeme tarafından esasa girilmeyecek kadar küçük, değersiz olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır. Bu durum AİHM’in iş yükü sorununa çözüm getirme amacıyla gerçekleşmektedir. Sonuç 
olarak, her ne kadar AİHM’in iş yükünü azaltarak daha önemli, acil ve insan haklarına saygı açısından 
mahkeme tarafından “kabul edilebilir” görülen başvuruların incelenmesi amacıyla önemli zarar kriteri 
kabul edilmiş olsa da bu kriterin bireyin adalete erişimi hususunda ortaya koyduğu tehlike de göz ardı 
edilemez. 

Anahtar kelimeler: AİHM ek Protokol 14, kabul edilebilirlik kriteri, AİHM iş yükü, önemli zarar, adalete 
erişim. 
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Anayasa Hukukunda Küreselleşmenin Kavramsal Bir Göstergesi: “Anayasal 
Ödünç Alma” 

Hikmet Berk Turhan1 

Özet 

Anayasa hukuku; kavram, kurum, ilkeleriyle giderek küreselleşmekte olan bir hukuk disiplinidir. Artık 
herhangi bir anayasanın içerik, kurduğu sistem, kurumlar yönünden özgün ve tam anlamıyla ulusal bir 
kimliğe sahip olduğunu söylemek güçtür.  

Mevcut anayasal düzenlerin gün geçtikçe uluslararası ölçütlerin etkisine girmesiyle birlikte anayasalar, 
bu ölçütlerden etkilenen nesneler konumuna gelmektedir. Anayasalar, bir yandan da uluslararası 
ölçütlerle kurulan bağları yönetme, diğer anayasal düzenleri belirleme-etkileme güçleri oranında özne 
konumundadır. İşte, Wallerstein’ın dünya sistemler analizi üzerinden de açıklanabilecek bir durum 
olan, “özne” anayasalara ve “prestijli” mahkemelere sahip anayasal düzenlerden “nesne” anayasalara 
ve “takipçi” mahkemelere sahip anayasal düzenlere yönelen; anayasa hukukunun çeşitli kavram, 
kurum, ilkelerinin transferini mündemiç ilişki, Amerikan hukuku kökenli “anayasal ödünç alma” 
kavramını ortaya çıkarmıştır.  

Bir sistemin, anayasa maddesinin, modelin, kurumun, mahkeme kararının başka bir ülkeye 
uyarlanması, taşınması şeklinde tanımlanabilecek olan anayasal ödünç alma; anayasa hukukunun tüm 
temel kavram, kurum, ilkeleri açısından düşünülmesi gereken, kapsamı oldukça geniş olan bir 
kavramdır. Bu yönüyle yargısal karşılaştırmacılığın taşıyıcısı konumunda olan ve yargısal diyalogu da 
kapsayan ödünç alma, özünde, anayasa hukuku alanında gerçekleşen resepsiyon faaliyetidir.  

Ekonomik küreselleşmeden ulusötesi anayasacılığa geçiş sürecinde, özellikle demokratik ülkeler 
açısından, mevcut küresel anayasal birikimin reddedilemeyeceği olgusu karşısında ödünç almaların 
kaçınılmaz; hatta gerekli, faydalı olduğu ileri sürülmektedir. Bunun karşısında ödünç alan düzenin özgü 
koşulları dikkate alınmaksızın yapılan ödünç almaların taklitten öteye geçemeyeceği, olumsuz sonuçlar 
doğuracağı; ödünç almaların yeni bir emperyalizm türü olduğu yönünde eleştiriler mevcuttur. Bu 
doğrultuda kavramın, Amerikan karşılaştırmalı anayasa hukuku çalışmalarının merkez kavramı 
konumuna gelmesini, Amerika’nın sosyal, kültürel, ekonomik alandaki hegemonyasını günümüzde 
hukuka da teşmil etme eğiliminin bir yansıması olarak açıklamak mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Anayasal Ödünç Alma, Anayasal Resepsiyon, Anayasal Taklit, Anayasal 
Öykünmecilik, Küreselleşme. 
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Bir Küresel Anayasacılık Kuramı: Ordo-Anayasacılık 
Murat Erdoğan 

Özet 

Bu çalışma, Almanya’da Freiburg Hukuk ve İktisat Okulu’nun düşünceleriyle 1930’larda başlayarak 
1950’lerde olgunlaşan ordoliberalizm anlayışının günümüzde anayasacılığın içerdiğini iddia ettiği değer 
yargılarının küreselleşmesinde bir araç olarak kullanıldığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada 
İngiliz hukukçu Loughlin tarafından ortaya atılan ve ordoliberalizmin anayasa hukuku boyutunu ifade 
eden ordo-anayasacılık kavramının günümüzde anayasacılığın küreselleşmesinde oynadığı rol 
aydınlatılacaktır. 

Ordoliberalizm; BM, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, DTÖ, artan sayıda bağımsız merkez 
bankaları, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması gibi organizasyonlar vasıtasıyla 
serbest piyasa ilkelerinin belirlenmesini ve ulusal anayasalar ile koruma altına alınmasını hedefleyen 
bir anlayıştır. Ordoliberal anlayış, Batı ülkeleri dışında kalan ülkelerde piyasaların kendiliğinden 
gelişmediğini kabul ederek, kamu gücü kullanan tüm kurum ve kuruluşların piyasayı destekleyecek ve 
regüle edecek aktif bir rol oynamasını öngörmektedir. Bu da çok farklı bir liberalizm anlayışını 
beraberinde getirir: Ordoliberalizmde klasik liberalizmden farklı olarak etkin serbest piyasa düzeni 
güçlü bir devlet anlayışıyla desteklenir. Böylece serbest piyasa, devletin temel organlarının 
güçlendirildiği bir sistemle birlikte var olur. Bu güçlü devletin hukukun üstünlüğünü kendisine rehber 
olarak alması beklenir. Böylece ordo-anayasacılığın amacı da ordoliberal düzenin tesisi için evrensel 
hukuk ilkelerine dayalı bir devlet düzeninin yaratılması haline gelir. 

Çalışmada öncelikli olarak anayasacılığın 18. yüzyılda modern bir kavram olarak ortaya çıkışı ele 
alınacak, bunun ardından İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gittikçe evrensellik yönüyle öne çıkarılmaya 
başlanan ordo-anayasacılığın temel edindiği değer yargıları açıklanacaktır. Ordo-anayasacılık 
anlayışının güçlü bir devleti öne çıkarmasının, teknokrasiyi beraberinde getirdiği ve günümüzde gittikçe 
yaygınlaşan popülist tepkilerle karşılaştığı belirtilerek ordo-anayasacılık kavramının anayasa 
hukukunda gördüğü işlev ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ordo-Anayasacılık, Ordoliberalizm, Neoliberalizm, Küresel Anayasacılık, Freiburg 
Hukuk ve İktisat Okulu 
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Examination of Climate Change Activities of Metropolitan Municipalities on 
Corporate Reports 

Fatma Nalbant1 

Abstract 

Climate change, which ranks first among the most important environmental and economic problems on a global 
scale, is a multidimensional and complex problem. Climate change negatively affects all aspects of life, including 
the physical and natural environment, urban life, agriculture, economy, clean water and energy. Regarding these 
negative results expressed, international organizations, non-governmental organizations on a global scale; At the 
national level, central and local governments had to increase their efforts for a solution. In Turkey, considering 
that 85% of the population lives in cities, it is seen that metropolitan municipalities come to the fore in this regard 
within the scope of local governments, it is noteworthy that metropolitan municipalities are included in this issue 
indirectly, not directly, in the legal legislation. In this context, it is aimed to reveal the activities of metropolitan 
municipalities to combat the negative effects of climate change through the activities of metropolitan 
municipalities that gained the status of metropolitan municipalities after the Law Number 6360. For this purpose, 
in the study, answers were sought to questions such as what measures were taken to combat climate change in 
fourteen metropolitan municipalities, the existence of an institutional structure to combat climate change, and 
whether there were climate change local action plans. Using the document analysis method, one of the 
qualitative research methods, the corporate documents of the fourteen metropolitan municipalities, which were 
included in the scope of the evaluation, the 2020-2024 strategic plans, activity reports and action plans were 
examined with the descriptive analysis method. As a result of the study, it has been found that institutional 
structures related to combating climate change are made, activities are carried out in cooperation to achieve 
targets such as reducing air pollution, afforestation and zero waste, but action plans are not prepared by all 
municipalities because there is no obligation in the legislation. 

Keywords: City, Climate Change, Metropolitan Municipalities, Strategic Plan. 

Büyükşehir Belediyelerinin İklim Değişikliği ile İlgili Faaliyetlerinin Kurumsal 
Raporlar Üzerinden İncelenmesi 

Özet 

Günümüzde küresel ölçekte en önemli çevresel ve ekonomik sorunlar arasında ilk sırada yer alan iklim değişikliği; 
çok boyutlu ve karmaşık bir sorundur. İklim değişikliği bugün gelinen süreçte fiziksel ve doğal çevre, kent hayatı, 
tarım, ekonomi, temiz su ve enerji olmak üzere yaşamın tüm yönlerini olumsuz etkilemektedir. İfade edilen bu 
olumsuz sonuçlara ilişkin küresel boyutta uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri; ulusal boyutta ise merkezi 
ve yerel yönetimler çözüm çabalarını artırmak zorunda kalmışlardır. Türkiye’de ise nüfusun %85’inin kentlerde 
yaşadığı düşünüldüğünde bu konuda yerel yönetimler kapsamında ilk olarak büyükşehir belediyelerinin ön plana 
çıktığı görülmekle birlikte, yasal mevzuatta büyükşehir belediyelerine bu konuda doğrudan değil, dolaylı olarak 
yer verilmesi dikkat çekmektedir. Bu bağlamda çalışmada; büyükşehir belediyelerinin iklim değişikliğinin olumsuz 
etkileri ile mücadele faaliyetleri, 6360 Sayılı Kanun sonrası büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşan büyükşehir 
belediyelerinin faaliyetleri üzerinden ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada on dört 
büyükşehir belediyesinde; iklim değişikliği ile mücadele edilmesine yönelik hangi önlemlerin alındığı, mücadeleye 
yönelik kurumsal yapının varlığı ve iklim değişikliği yerel eylem planlarının bulunup bulunmadığı gibi sorulara 
cevap aranmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılarak değerlendirme 
kapsamına alınan on dört büyükşehir belediyesinin kurumsal dokümanlarından 2020-2024 stratejik planları, 
faaliyet raporları ve eylem planları betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda iklim değişikliği 
ile mücadeleye ilişkin kurumsal yapılanmalara gidildiği, hava kirliliğinin azaltılması, ağaçlandırma ve sıfır atık gibi 
hedeflerin gerçekleştirilmesi için iş birliği içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirildiği ancak mevzuatta da zorunluluk 
bulunmaması nedeni ile eylem planlarının tüm belediyeler tarafından hazırlanmadığı bulgularına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kent, İklim Değişikliği, Büyükşehir Belediyeleri, Stratejik Plan. 
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The Impact of Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) as a Terrorist Organization on the 
Economic Transformation in Idlib 

Fahrettin Gök1 

Abstract 

The economic impact of the terrorist group Hayat Tahrir Al Sham (HTS), formerly known as the Al Nusra 
Front, on the region is often neglected, despite the fact that the majority of research on HTS have been 
based on military, ideological, and security factors. For about five years, HTS, the biggest and most 
powerful group in the northwest Syrian province of Idlib, has shaped the region's economy in as well 
as maintained its political and military dominance. The most obvious evidence of this is how regularly 
HTS has transformed Idlib's economic outlook to serve its own interests. In this regard, in its early 
years, HTS made the majority of its money through smuggling historical treasures and other illegal 
income, seizing the assets of people with ties to the resistance and the regime, and entering into 
ransom deals with the regime and foreign governments. In recent years, its sources of income have 
included fees levied at border checkpoints, tax revenues from the purchase and sale of foreign 
currency through the Sham Bank established by HTS, "zakat" and other taxes gathered from 
entrepreneurs and the public in general, and oil revenues from the Watad Petroluem Company. Based 
on all of these, the mentioned economic transition became the focus of this study and the demand for 
a situation assessment. As a result, the effect of the HTS terrorist organization's dominance over Idlib's 
economic and financial order on the area will be examined in this study. 

Keywords: Hay’at Tahrir Al Sham (HTS), Idlib, the Sham Bank, the Watad Petroluem Company. 

 

Bir Terör Örgütü Olarak Heyet Tahrir El Şam’ın (HTŞ) İdlib’deki Ekonomik 
Dönüşüme Etkisi 

Özet 

Her ne kadar terör örgütü Heyet Tahrir El Şam (HTŞ), eski adıyla El Nusra Cephesi, üzerine gerçekleşmiş 
çalışmaların önemli bir çoğunluğu askeri, ideolojik ve güvenlik olguları üzerinden inşa edilmiş olsa da 
bu HTŞ’nin bölge üzerindeki ekonomik etkisini görmezden gelmemize engel değildir. Suriye’nin 
kuzeybatısındaki İdlib bölgesinin en büyük ve en etkili grubu konumunda bulunan HTŞ, yaklaşık beş 
yıldır bölgeyi askeri ve siyasi olarak kontrolü altında tutmanın yanı sıra ekonomik olarak da bölgeye 
şekil vermektedir. Bunun en açık kanıtı, HTŞ istikrarlı bir şekilde İdlib’deki ekonomik yapıyı kendi 
çıkarları doğrultusunda dönüştürmesinde yatmaktadır. Bu bağlamda, HTŞ ilk yıllarında gelirinin büyük 
çoğunluğunu, muhalif ve rejimle bağlantılı kişilerin mal varlıklarına el koyarak, rejimle ve yabancı 
devletlerle yapılan fidye anlaşmaları yaparak, tarihi eser kaçakçılığı ve diğer yasadışı gelirler aracılığıyla 
sağlamıştır. Son zamanlarda gelirini ise sınır kontrol noktaları geçişlerinden alınan harçlar, HTŞ’nin 
kurduğu Şam Bankası aracılığıyla döviz alışı ve satışı üzerinden alınan vergi gelirler, esnaftan ve halktan 
alınan “zekat” ve diğer vergiler ve Watad Petrol Şirketinden gelen petrol gelirleri oluşturmaktadır. Tüm 
bunlardan hareketle, söz konusu ekonomik dönüşüm bu çalışma için itici bir güç haline gelmiş ve bir 
durum değerlendirmesi ihtiyacını doğurmuştur. Dolayısıyla bu çalışmada, HTŞ terör örgütünün 
kontrolünde bulunan İdlib’de kurduğu ekonomik ve finansal düzenin bölge üzerindeki etkisi analiz 
edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Heyet Tahrir El Şam (HTŞ), İdlib, Şam Bankası, Watad Petrol Şirketi. 
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A Return to the Perception of Poverty: Discourse of Work Ethics 
Şeyda Güdek Gölçek1 

Abstract 

There is a symbiotic relationship between the perception of poverty and the poor and policies to 
reduce poverty. The causes of poverty differ according to the perception of poverty, and this situation 
is also reflected in the policy making process. Likewise, policies in the fight against poverty determine 
the main strategy areas according to these reasons and affect the perceptions of poverty. When 
poverty perceptions are evaluated since the modern era, when poverty emerged as a field of study 
and the struggle against poverty became one of the main agenda items of governments, it is seen that 
there are basically two perceptions. The first perception stems from the work ethics that was born in 
Britain with the development of industrial capitalism. In this period, when poverty was directly 
associated with work, the causes of poverty were reduced to behavioral defects. Poor aids were 
limited, and a distinction was made between the deserving and undeserving poor according to their 
working status. The second perception that poverty is associated with the causes arising from the 
economic system has been effective in the welfare state period. In this period, aid was expanded, and 
work ethics remained in the background in the fight against poverty. Today, it is seen that there is a 
return to work ethics in the perception of poverty and in the fight against poverty. This turnaround is 
evident in poverty studies and policy making. In these years when poverty doesn’t fall on the 
international agenda, the temporal reversal in the perception of poverty is effective in the expansion 
and deepening of poverty. 

 

Yoksulluk Algılamasında Bir Geri Dönüş: Çalışma Etiği Söylemi 
Özet 

Yoksulluğun ve yoksulların algılanma biçimi ile yoksullukla mücadele politikaları arasında sembiyotik 
bir ilişki bulunmaktadır. Yoksulluk algılamasına göre yoksulluğun nedenleri farklılaşmakta ve bu durum 
politika yapım sürecine de yansımaktadır. Aynı şekilde, yoksullukla mücadelede politikaları temel 
strateji alanlarını bu nedenlere göre belirleyerek, yoksulluk algılamalarına etki etmektedir. Yoksulluğun 
bir çalışma alanı olarak ortaya çıktığı ve yoksullukla mücadelenin hükümetlerin temel gündem 
maddeleri arasına girdiği modern dönemden itibaren yoksulluk algılamalarına bakıldığında ise temelde 
iki algının olduğu görülmektedir. İlk algı, sanayi kapitalizminin gelişimiyle birlikte Britanya’da doğmuş 
olan çalışma etiğinden kaynaklanmaktadır. Yoksulluğun doğrudan çalışma ile ilişkilendirildiği bu 
dönemde, yoksulluğun nedenleri davranışsal kusurlara indirgenmiştir. Yoksul yardımları sınırlandırılmış 
ve çalışma durumuna göre hak eden ve etmeyen yoksul ayrımına gidilmiştir. Yoksulluğun ekonomik 
sistemden kaynaklanan nedenlerle ilişkilendirildiği ikinci algı refah devleti döneminde etkili olmuştur. 
Bu dönemde yardımlar genişletilmiş ve çalışma etiği yoksullukla mücadelede arka planda kalmıştır. 
Günümüzde ise yoksulluk algılamasında ve yoksullukla mücadelede yeniden çalışma etiğine dönüldüğü 
görülmektedir. Bu geri dönüş yoksulluk çalışmalarında ve stratejilerde kendini göstermektedir. 
Yoksulluğun uluslararası gündemden düşmediği bu yıllarda, yoksulluk algısındaki zamansal geri dönüş 
yoksulluğun genişlemesinde ve derinleşmesinde etkili olmaktadır. 
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The Asymmetric Relationship between Financial Development and Economic 
Growth in Turkish Economy  

Bekir Aşık1 

Abstract 

Financial development is one of the most important variables for economic growth. Therefore, the 
relationship between financial development and economic growth has been widely investigated both 
theoretically and empirically in the literature. With this study, asymmetric relationship between 
financial development and economic growth is investigated for Turkish economy over the period 
2003.Q1-2021.Q4. The ratio of total credit to GDP, the ratio of private credit to GDP, and the ratio of 
broad money to GDP is selected as a proxy for financial development and Autoregressive Distributed 
Lag (ARDL) method is employed to investigate long-run relation and Non-linear Autoregressive 
Distributed Lag (NARDL) method is used to capture the existence of asymmetric relation between 
financial development and economic growth. In addition to these methods, the causality relationship 
between financial development and economic growth is investigated using Granger causality test 
based on error correction model. According to the results, there is a positive and significant 
relationship both in the long-run and in the short-run between financial development and economic 
growth. Furthermore, changes in total credit and broad money supply has asymmetric effect on 
economic growth. Granger causality test results indicate that ‘the supply-leading hypotheses’ is valid 
in the long-run for Turkish economy.  

Keywords: Financial Development, Economic Growth, ARDL, NARDL 
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Sağlık Harcamalarının Finansmanı ve Analizi: Türkiye ve OECD Ülkeleri 
Karşılaştırması 
Derya Tabiloğlu1 

Özet 

Hızlı nüfus artışı, ortalama yaşam süresinin artışı ve tüm dünyada baş gösteren salgınlar nedeniyle 
sağlık hizmetlerine olan talep her geçen gün artış göstermektedir. Her sektörde olduğu gibi sağlık 
sektöründe de hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulması önem arz eden bir konudur. Bununla 
birlikte artan sağlık hizmetlerinde etkinliğin sağlanması için yeterli finansman kaynağına ihtiyaç vardır. 
Günümüzde sağlık hizmetlerinin finansmanı her ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal yapısına göre 
değişen bir seyir izlemektedir. Bazı ülkelerde sağlık hizmetlerinin finansmanı, kamu sektörü tarafından 
karşılanmakta iken; bazı ülkelerde ise özel sektör tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca buna ek olarak 
bazı ülkelerde hem kamunun hem de özel sektörün yer aldığı karma bir sistem uygulanmaktadır. 

Bu çalışmada öncelikle sağlık hizmetlerinin sunumuna ve finansman yöntemlerine ilişkin teorik bilgiler 
verilecek olup ardından Türkiye ve OECD ülkelerindeki sağlık hizmetlerinin finansmanı 2011-2021 yılları 
arasındaki on yıllık dönem için Muhasebat Genel Müdürlüğü, TÜİK ve OECD’den elde edilen verilerle 
oluşturulan grafik ve tablolar yardımıyla analiz edilmeye çalışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı, Sağlık Harcamaları, Türkiye ve OECD ülkeleri 
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The Relationship Between Structural Reforms and Economic Growth: The 
Case of Transition Economy Countries1 

İbrahim Çütcü2, Osman Şaki3 
Abstract 

Countries that declared their independence after the disintegration of the socialist regime are called 
transition economies because they have separated from the socialist structure economically and put 
forward policies towards free market economies. The main problem of transition economies is 
structural reforms. It is very difficult to reach the level of economic growth and prosperity before the 
structural reforms are completed. In this context, the aim of the study is to investigate the relationship 
between structural reforms and economic growth in transition economies. In the analyses, eight 
transitional economy countries were included in the model due to data constraints. These countries 
are Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Georgia, Kyrgyzstan and Ukraine. In the model 
established to test the hypothesis, Structural reform index is used as the dependent variable, and 
Economic Growth is used as the independent variable. Inflation and Trade Openness variables were 
included in the model as control variables. As a result of the panel data analysis, it was concluded that 
there is a long-term relationship between structural reforms and economic growth. In addition, it has 
been observed that there is a one-way causality relationship from structural reforms to trade 
openness. 

Key Words: Structural Reforms, Economic Growth, Trade Openness, Inflation 

 

Yapısal Reformlar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Geçiş Ekonomisi 
Ülkeleri Örneği 

Özet 

Sosyalist rejimin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden ülkeler, ekonomik olarak sosyalist 
yapıdan koptukları ve serbest piyasa ekonomilerine yönelik politikalar sergiledikleri için geçiş 
ekonomileri olarak adlandırılmaktadır. Geçiş ekonomilerinin temel sorunu ise yapısal reformlardır. 
Yapısal reformlar tamamlanmadan ekonomik büyüme ve refah seviyesine ulaşılması çok zordur. Bu 
kapsamda çalışmanın amacı, geçiş ekonomilerinde yapısal reformlar ile ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkiyi araştırmaktır. Analizlerde, veri kısıtından dolayı sekiz geçiş ekomisi ülkesi modele dahil 
edilmiştir. Bu ülkeler Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Moldova, Rusya, Gürcistan, Kırgızistan ve 
Ukrayna'dır. Hipotezin test edilmesi için kurulan modelde yapısal reform endeksi bağımlı değişken 
(REF), Ekonomik Büyüme (EB) bağımsız değişken olarak kullanılmaktadır. Enflasyon (ENF) ve Dışa Açıklık 
(DA) değişkenleri ise kontrol değişken olarak modele dahil edilmiştir. Gerçekleştirilen panel veri 
analizleri sonucunda yapısal reformlar ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişki olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yapısal reformlardan dışa açıklığa doğru ise tek yönlü nedensellik ilişkisi 
olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yapısal Reformlar, Ekonomik Büyüme, Dışa Açıklık, Enflasyon 
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The Effects of Defense Expenditures on Economic Growth in Turkey 
Mehmet Aslan1 

Abstract 

In the economic growth literature, the relationship between defense expenditures and economic 
growth has been analyzed using different methods and techniques. Findings were different from each 
other and were either neutral, positive, or negative. The aim of this article is to explain the effects of 
defense expenditures on economic growth, and the relations between defense expenditures, arms 
imports and economic growth in Turkey using the distributed lag autoregressive frontier test (ARDL) 
technique. The data of the variables were handled to cover the years between 1961 and 2020. The 
results show that there is a "positive" relationship between Turkey's defense expenditures and 
economic growth in the long run, and a "negative" relationship with arms imports. This shows that 
focusing on cost reduction in defense expenditures can benefit economic growth. It has been revealed 
that the error correction coefficient is negative and statistically significant in the short run. In addition, 
the Toda Yamamoto causality test was applied to the variables. According to the causality test results, 
a one-way causality relationship from arms imports to economic growth has been determined. Based 
on these findings, the article offers some critical recommendations for policy makers. 

Keywords: Military expenditure, economic growth, ARDL, error correction term 

 

Türkiye’de Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri 
Özet 

Ekonomik büyüme literatüründe savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, farklı 
yöntem ve teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Ulaşılan bulgular birbirinden farklı olup ya nötr ya 
pozitif ya da negatif olarak bulunmuştur. Bu makalenin amacı, savunma harcamalarının ekonomik 
büyüme üzerindeki etkilerini, gecikmesi dağıtılmış otoregresif sınır testi (ARDL) tekniğini kullanarak 
Türkiye'deki savunma harcamaları, silah ithalatı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri 
açıklayabilmektir. Değişkenlere ait veriler 1961-2020 arasındaki yılları kapsayacak şekilde ele alınmıştır. 
Sonuçlar, Türkiye’nin savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde “pozitif”, 
silah ithalatı ile ise “negatif” bir ilişkinin olduğu, tespit edilmiştir. Bu durum savunma harcamalarında 
maliyeti düşürmeye odaklanmanın ekonomik büyümeye fayda sağlayabileceğini göstermektedir. Kısa 
dönemde hata düzeltme katsayısının eksi işaretli ve istatistiki olarak anlamlı olduğu ortaya 
konulmuştur. Ayrıca değişkenlere Toda Yamamoto nedensellik testi uygulanmıştır. Nedensellik testi 
sonuçlarına göre silah ithalatından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. Bu bulgulara dayanarak, makale politika yapıcılar için bazı kritik öneriler sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Savunma Harcamaları, Ekonomik Büyüme, ARDL, Hata Düzeltme Terimi 
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The Inflation and Interest Rate Nexus Revisited: Evidence from Turkey 
Fatma Özgü Serttaş1, Momodou Jallow2 

Abstract 

This paper investigates the relationship between inflation and interest rates – short-term and long-
term interest rates– in Turkey. The study employs monthly data between 2005M12 – 2022M09 on 
Central Bank policy rate, 10-year government bond rate and expected inflation rate based on the CPI 
in Turkey. 

We apply bivariate cointegration and weak exogeneity tests to the inflation and interest rate pairs. As 
a result, we obtain long term cointegrating relationships between the short-term interest rate and 
inflation rate; long-term interest rate and inflation rate; short-term interest rate and long-term interest 
rate. Weak exogeneity test results show that expected inflation is weakly exogenous for both short-
term and long-term interest rates, and there exists a two-way causality between the short-term and 
long-term interest rates in Turkey. Weak exogeneity test results imply that short-term interest rates 
are determined by the expected inflation rate in the long run. We also observe that monetary policy 
can affect long-term interest rates. Since, particularly private investment is influenced by the long-
term interest rates, following the Keynesian tradition, Central Bank has power to induce the aggregate 
demand through the long-term interest rates. We also confirm the Fisher Hypothesis for Turkey (only 
in weak form) through FMOLS and DOLS estimations.  

Keywords: Fisher Hypothesis, Cointegration, Inflation, Interest rates, FMOLS, DOLS. 
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AB Ülkeleri için Ekonomik Büyüme, Kalkınma ve Vergi Gelirleri İlişkisi: Panel 
Veri Analizi Yönteminden Bulgular1 

Onur Polat2, Selim Can Çakır 3 

Özet 

Ülkelerin gelir kaynakları içerisinde en yüksek payı oluşturan vergiler; ülkeler tarafından mali, ekonomik 
ve sosyal amaçlarlarla toplanmakta ve maliye politikasının önemli bir aracı olarak kullanılmaktadır. 
Bununla birlikte yazındaki çalışmalar ekonomik büyüme ve vergi gelirleri arasındaki niteliksel/niceliksel 
ilişki üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda çalışma 26 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için 1990-2020 
döneminde ekonomik büyüme (GSYİH), vergi gelirleri (tax revenues) ve kalkınma (sürdürülebilirlik 
endeksi) arasındaki ilişkiyi panel veri analizi yöntemiyle incelemektedir. Veriler arasında uzun dönemli 
bir ilişkinin varlığı Westerlund eşbütünleşme testi ile tespit edilmektedir. Değişkenler arasındaki 
nedensellik ilişkisi ve etki-tepki analizi Panel Vektör Otoregresyon (PVAR) yöntemi ile incelenmektedir. 
Etki-tepki analizinin sonuçları yazınla uyumlu olarak Kuznetz hipotezi çerçevesinde ekonomik büyüme 
ve vergi gelirleri arasında bir ters U ilişkisinin varlığına dikkat çekmektedir. Çalışmanın son aşamasında, 
GSYİH’nin bağımlı değişken olarak kullanıldığı dinamik panel analizi, Arellano-Bond 2 adımlı (two step) 
Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) tahminleri ile yapılmaktadır. Analiz sonuçları, ekonomik 
büyümenin bir dönem gecikmeli değerinin ve sürdürülebilirlik endeksinin GSYİH’yi pozitif ve anlamlı 
olarak etkilediğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, vergi gelirleri, sürdürülebilirlik, PVAR, dinamik panel 
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The Relationship Sectoral Credit Concentration and Growth in Turkey Analysis 
by VAR Method  

Sultan Sarı1, Aziz Konukman2 

Abstract 

Banks are systematically important institutions in Turkey and the most important function of banks is 
acting as intermediaries and their basic operation is crediting. As crediting is simply financing of 
consumption and production, it directly affects macroeconomy and gets affected by it. Sectorial credit 
concentration is not only important for banks ‘risk and returns but also important for financial stability 
and macro economy by the financing of production and consumption. For example, sectorial credit 
concentration affects the growth rate as well. Therefore, the relationship between sectorial credit 
concentration and growth in the Turkish banking sector is analyzed in this study. In this study, it is 
preferred VAR method with the quarterly data between 2007 – 2021. Because VAR analysis can reflect 
all dynamic relationship without any restriction over model and so it is used commonly as time series. 
According to the analysis results, there is a positive relationship between sectorial credit concentration 
and growth. Moreover, this relationship that confirmed by Granger Causality test is bidirectional. 
Furthermore, the impulse-response functions and variance decomposition results support this finding. 
In the literature, because there are not the studies which consider the relationship between growth 
and measure of the development in financial functions as diversification and concentration, it is 
expected this study to contribute to the literature.   

Keywords: Sectoral credit concentration, growth, Herfindahl-Hirschman Index (HHI), VAR method, 
Granger causality test 

 

Türkiye’de Sektörel Kredi Yoğunlaşması ve Büyüme İlişkisinin Var Analizi ile 
İncelenmesi 

Özet 

Sistemik önemli kurumlar olan bankaların en önemli faaliyeti olan mali aracılık ya da kısaca kredi 
faaliyetleri üretimin ve tüketimin finansmanı olduğu için karşılıklı olarak makroekonomiden etkilenir 
ve etkiler. Dolayısıyla, kredilerin hangi alanlarda yoğunlaştığı yalnızca bankaların risk ve kârlılığı için 
önemli değildir. Finansal istikrar ve üretim-tüketimin finansmanı yoluyla tüm makroekonomi için de 
önemlidir. Örneğin, kredilerin hangi sektörlerde yoğunlaştığı büyümeyi de etkiler. Bu nedenle, bu 
çalışmada, Türkiye bankacılık sektöründe sektörel kredi yoğunlaşması ve büyüme ilişkisi incelenmiştir.  
2007-2021 dönemi 3’er aylık verilerden yararlanılan çalışmada yöntem olarak VAR analizi tercih 
edilmiştir. Çünkü VAR analizi, model üzerinde herhangi bir kısıtlama getirmeksizin dinamik ilişkileri 
verebilmekte ve bu sebeple zaman serileri için sıklıkla kullanılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, 
sektörel kredi yoğunlaşması ile büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Granger Nedensellik testi 
ile de teyit edilen bu ilişki çift yönlüdür. Modelin tahmininden elde edilen etki-tepki ve varyans 
ayrıştırması da bu sonucu desteklemektedir. Alanyazında, çeşitlendirme ve yoğunlaşma gibi finansal 
işlevlerdeki gelişmeleri ölçerek büyüme ilişkisini inceleyen çalışmalara rastlanılmadığından, bu 
çalışmanın alanyazına katkıda bulunması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sektörel kredi yoğunlaşması, büyüme, Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI), VAR 
Analizi, Granger nedensellik testi 
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Oil Prices Uncertainty and Monetary Policy 
Yusuf Yalçınkaya1 

Abstract 
Uncertainty is a phenomenon observed in every economy. The future is uncertain and no one knows what 
is uncertain. However, the risks created by uncertainty can be minimized by using historical data. 
Uncertainties in commodity prices have a significant impact on production and inflation. One of the global 
commodities involved in production is oil. Uncertainty in oil price causes volatility in output level. Therefore, 
this volatility affects inflation. As a result, monetary policy makers closely monitor the uncertainty in oil 
prices.  
There are many studies in the literature focusing on the connection between commodity markets 
(especially oil prices), macroeconomic variables and monetary policy. The results obtained from these 
studies show that oil prices affect the real exchange rate. Exchange rates also affect oil prices. In addition, 
this interaction can change over time. It is mentioned in the literature that central banks resort to 
expansionary monetary policy when the uncertainty in oil prices increases. At this point, the information to 
be obtained with historical data will increase the effectiveness of the decisions to be taken, both in 
minimizing the risk for the industrial sector and in inflation targeting for monetary policy makers. In this 
study, the link between the uncertainty in oil prices and monetary policy will be analyzed using oil prices, 
real exchange rate, industrial production index and money supply variables. The period that is the subject 
of the analysis extends to September 2022, by accepting the beginning of January 2001 after the Dot-com 
Crisis. G7 and BRICST members were chosen as the country sample. Series are prepared on a monthly 
frequency. As the method, Dynamic Conditional Correlation - Generalized Autoregressive Conditional 
Variance (DCC-GARCH) is preferred. 
Keywords: Central Bank and Monetary Policy, Commodity Prices, Exchange Rate 

 
Petrol Fiyatlarındaki Belirsizlik ve Para Politikası 

Özet 
Belirsizlik her ekonomide gözlenen bir olgudur. Gelecek belirsizdir ve belirsiz olan bir şeyi kimse bilemez. 
Bununla birlikte belirsizliğin yaratmış olduğu riskler geçmiş veriler kullanılarak minimize edilebilmektedir. 
Emtia fiyatlarındaki belirsizlikler üretim ve enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Üretimde yer alan 
küresel emtialardan biri petroldür. Petrol fiyatındaki belirsizlik çıktı seviyesinde volatiliteye yol açmaktadır. 
Dolayısıyla bu volatilite enflasyonu etkilemektedir. Bunun bir sonucu olarak para politikası yapıcılar petrol 
fiyatlarındaki belirsizliği yakından takip etmektedirler.   
Literatürde emtia piyasaları (özellikle petrol fiyatları), makroekonomik değişkenler ve para politikası 
arasındaki bağlantıya odaklanan birçok çalışma vardır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar petrol 
fiyatlarının reel döviz kurunu etkilediğini göstermektedir. Aynı zamanda döviz kurları da petrol fiyatlarını 
etkilemektedir. Ayrıca bu etkileşim zaman içinde değişebilmektedir. Petrol fiyatlarındaki belirsizliğin arttığı 
zamanlarda merkez bankalarının genişleyici para politikasına başvurdukları literatürde yer almaktadır. 
Bu aşamada gerek sanayi sektörü için riskin minimize edilmesinde gerek para politikası yapıcılar için 
enflasyon hedeflemesinde geçmiş verilerle elde edilecek bilgiler alınacak kararların etkinliğini arttıracaktır. 
Bu çalışmada petrol fiyatlarındaki belirsizlik ve para politikası arasındaki bağlantı petrol fiyatları, reel döviz 
kuru, sanayi üretim endeksi ve para arzı değişkenleri kullanılarak analiz edilecektir. Analize konu olan dönem 
Dot-com Krizi sonrası Ocak 2001 başlangıç kabul edilerek, Eylül 2022’ye dek uzanmaktadır. Ülke örneklemi 
olarak G7 ve BRICST üyeleri tercih edilmiştir. Seriler aylık frekansta hazırlanmaktadır. Yöntem olarak 
Dinamik Koşullu Korelasyon- Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (DCC-GARCH) tercih 
edilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Merkez Bankası ve Para Politikası, Emtia Fiyatları, Döviz Kuru 
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An Evaluation of the Reflections of Digital Manufacturing on the New 
Economy 
Ela Oğan1 

Abstract 

Businesses produce products and services in order to make profit and benefit society. However, with the 
developing technology and business understanding, the market area has grown, making the competition more 
challenging. Therefore, it is not enough to manufacture only products and services, it is necessary to reveal 
valuable products and services that can provide competitive advantage. Today, the development of information 
and communication technologies has brought a different direction to economic activities by spreading electronic 
trade. Digitization has also brought digital manufacturing to the agenda by affecting manufacturing activities. 
With the development of technologies that are the subject of Industry 4.0, it becomes possible to adapt 
technologies such as 3D printing, internet of things, horizontal and vertical integration, and blockchain to 
manufacturing processes, adding depth to digital manufacturing. It aims to create products and services faster 
and in a short time by applying new generation technologies in digital manufacturing, systems and processes. 
Thus, the manufacturing function turns into agile and flexible structures. From this point of view, in the study, 
the effects of the digital manufacturing function on the economic structure in the digital transformation process 
are tried to be determined. In this context, secondary data were used by scanning the literature on digitalization, 
digital economy and digital manufacturing. The digitalized economic structuring is expected to reveal some 
opportunities for both institutions and organizations and customers. In this context, differentiation in value-
oriented products and services creates a competitive advantage; the emergence of new business lines and the 
acquisition of new talents are also seen as economic opportunities. At the same time, digitalized manufacturing 
processes reduce costs and increase efficiency, making significant economic contributions. In order to reveal the 
opportunities of the digital economy, stakeholders are recommended to adapt to the changing market conditions 
and integrate with the system. 

Keywords: Digitalization, Digital Economy, Digital Manufacturing, Digital Transformation. 

Dijital Üretimin Yeni Ekonomiye Yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme 
Özet 

İşletmeler, kar elde etmek ve topluma fayda sağlamak amacıyla ürün ve hizmet üretmektedir. Ancak gelişen 
teknoloji ve işletmecilik anlayışıyla birlikte pazar alanı büyüyerek rekabeti daha zorlu bir hale getirmektedir. 
Dolayısıyla sadece ürün ve hizmetleri üretmek yeterli olmamakta, rekabet avantajı sağlayabilecek değerli ürün ve 
hizmetleri ortaya çıkarmak gerekmektedir. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, elektronik 
ticaret uygulamalarını yaygınlaştırarak ekonomik faaliyetlere farklı bir yön kazandırmıştır. Dijitalleşme de üretim 
faaliyetlerini etkileyerek dijital üretimi gündeme getirmiştir. Endüstri 4.0’a konu olan teknolojilerin gelişmesiyle 
3D baskı, nesnelerin interneti, yatay ve dikey entegrasyon, blockchain gibi teknolojilerin üretim süreçlerine 
adaptasyonu mümkün hale gelerek dijital üretime derinlik kazandırmaktadır. Dijital üretim, sistem ve 
süreçlerinde yeni nesil teknolojileri uygulayarak daha hızlı biçimde ve kısa zamanda ürün ve hizmetler ortaya 
çıkarmayı amaç edinmektedir. Böylece üretim işlevi, çevik ve esnek yapılara dönüşmektedir. Bu noktadan 
hareketle çalışmada, dijital dönüşüm sürecinde dijital üretim fonksiyonunun ekonomik yapı üzerindeki etkileri 
tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda dijitalleşme, dijital ekonomi ve dijital üretim ile ilgili literatür 
taraması yapılarak ikincil verilerden yararlanılmıştır. Dijitalleşen ekonomik yapılanmanın hem kurum ve 
kuruluşlar hem de müşteriler açısından bazı fırsatları ortaya çıkarması beklenmektedir. Bu bağlamda değer odaklı 
ürün ve hizmetlerde farklılaşmak rekabet avantajı yaratırken; yeni iş kollarının ortaya çıkması, yeni yeteneklere 
sahip olunması da ekonomik fırsatlar olarak görülmektedir. Aynı zamanda dijitalleşen üretim süreçlerinin, 
maliyetleri azaltırken verimliliği artırması da ekonomik anlamda önemli katkılar sağlamaktadır. Dijital ekonominin 
fırsatlarını ortaya çıkarabilmeleri açısından paydaşlara, değişen pazar koşullarına adapte olmaları ve sistemle 
bütünleşmeleri önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Dijital Ekonomi, Dijital Üretim, Dijital Dönüşüm. 
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An Analysis of the Validity of the Material Kuznets Curve in China 
Esra Koçak1, Yeliz Sarıöz Gökten2 

Abstract 

One of the main pillars of orthodox theory is undoubtedly economic growth. Especially after 1945, 
economic growth has become the main goal of many countries and the economic policies to be 
implemented have begun to be determined in accordance with the growth purpose. Since the 1980s, 
many criticisms have been directed against the growth fetish, especially by A. Escobar and W. Sachs. 
In today's world, where environmental pollution has reached unignorable dimensions, the necessity 
of reviewing the growth purpose has been emphasized. The relationship between growth and 
environmental pollution is demonstrated by the Environmental Kuznets Curve. Accordingly, growth 
increases environmental pollution up to a certain level. The increase in growth rate creates a reducing 
effect on environmental pollution after a point. The Environmental Kuznets Curve was developed by 
Focacci in 2005 as the Material Kuznets Curve, and the relationship between growth and environment 
was tested by placing the Material Footprint (MF) on the vertical axis. From this point of view, in this 
study, the relationship between MF, which is determined as an indicator of environmental pollution, 
and Gross Domestic Product (GDP), GDP2 and GDP3 is examined. Since the analysis will be carried out 
to test the necessity of the growth objective, China, which has the highest growth rate in the IMF's 
2021 report, was preferred. The country's data between 1990-2019 was used. As a result of the 
analysis, it has been determined that GDP and GDP2 increase MF in the long run and GDP3 decreases 
MF at a very low level. As a result, it was concluded that the Material Kuznets Curve was not valid for 
China in the mentioned period. 

Keywords: Material Footprint, Environmental Pollution, Time Series Analysis 

 

Çin’de Malzeme Kuznets Eğrisinin Geçerliliği Üzerine Bir Analiz 
Özet 

Ortodoks teorinin en büyük dayanak noktalarından biri kuşkusuz iktisadi büyümedir. Özellikle 1945 
sonrası iktisadi büyüme pek çok ülkenin temel hedefi haline gelmiş ve uygulanacak iktisat politikaları 
büyüme amacına uygun bir biçimde belirlenmeye başlamıştır. Bu büyüme fetişine 1980’lerden itibaren 
A. Escobar ve W. Sachs başta olmak üzere pek çok eleştiri yöneltilmiştir. Çevre kirliliğinin artık göz ardı 
edilemez boyutlara ulaştığı günümüzde büyüme amacının gözden geçirilmesi gerekliliğine vurgu 
yapılmıştır. Büyüme ve çevre kirliliği arasındaki ilişki Çevresel Kuznets Eğrisi ile ortaya konulmaktadır. 
Buna göre büyüme belli bir düzeye kadar çevre kirliğini arttırır. Büyüme oranındaki artış bir noktadan 
sonra çevre kirliliğini azaltıcı etki yaratır. Çevresel Kuznets Eğrisi 2005’te Focacci tarafından Malzeme 
Kuznets Eğrisi şeklinde geliştirilmiş, dikey eksene Malzeme Ayak İzi (MF) konularak büyüme ile çevre 
ilişkisi test edilmiştir. Buradan hareketle bu çalışmada çevre kirliliğinin göstergesi olarak belirlenen MF 
ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDP), GDP2 ve GDP3 arasındaki ilişki incelenmiştir. Büyüme amacının 
gerekliliğini test etmek amacıyla analiz yapılacağı için IMF’in 2021 raporunda en yüksek büyüme 
oranına sahip olan Çin tercih edilmiştir. Ülkenin 1990-2019 yılları arasındaki verilerinden 
yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda uzun dönemde GDP ve GDP2’nin MF’yi artırdığı ve 
GDP3’nün MF’yi çok düşük bir düzeyde azalttığı tespit edilmiştir. Sonuçta Malzeme Kuznets Eğrisinin 
söz konusu dönemde Çin için geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Malzeme Ayak İzi, Çevre Kirliliği, Zaman Serisi Analizi 
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The Effects of Petroleum Products and Fossil Fuel Consumption on 
Greenhouse Gas Emissions: “Example of European Union Countries” 

Mesut Fenkli1, Ayşe Nur Çırak2 

Abstract 

One of the biggest problems of our age is climate change. It is known that the consumption of 
petroleum products and solid fossil fuels increases greenhouse gas emissions in the atmosphere and 
accelerates the climate change process. As of February 2022, Russia's annexation of Ukraine forced 
the European Union to take a natural gas sanction decision against Russia, the largest gas supplier. This 
bottleneck in energy supply seems likely to lead the European Union to fossil fuels in the short term. 
In addition to the negative effects of this process on the world economy, it is thought that climate 
change will also trigger global externalities. In this study, the effects of the consumption of petroleum 
products and solid fossil fuel products of 27 member countries of the European Union on greenhouse 
gas emissions were estimated using the multiple regression model, based on the data of 2019, which 
includes the most up-to-date data before the natural gas sanction. According to the findings, it was 
determined that the use of fossil fuels in the European Union countries increased the greenhouse gas 
emission rate even before the sanction, and that there was a strong correlation between all the 
variables used in the model, supporting the idea that this rate will increase even more after the 
sanction. 

Keywords: Greenhouse gas emission, fossil fuel, European Union, Regression 
 

Petrol Ürünleri ve Fosil Yakıt Tüketiminin Sera Gazı Emisyonuna Etkileri: 
“Avrupa Birliği Ülkeleri Örneği” 

Özet 

Çağımızın en büyük sorunlarından biri iklim değişikliğidir. Petrol ürünleri ve katı fosil yakıt tüketiminin 
atmosferdeki sera gazı emisyonunu arttırdığı ve iklim değişikliği sürecini hızlandırdığı bilinmektedir. 
Şubat 2022 itibariyle Rusya’nın Ukrayna’yı ilhak etmesi sonucunda Avrupa Birliği’ni en büyük gaz 
tedarikçisi olan Rusya’ya karşı doğal gaz yaptırımı kararı almak zorunda bırakmıştır. Enerji tedarikinde 
yaşanan bu dar boğazın kısa vadede Avrupa Birliği’ni fosil yakıtlara yöneltmesi muhtemel 
görülmektedir. Bu sürecin dünya ekonomisini olumsuz etkilemesinin yanı sıra iklim değişikliği küresel 
dışsallıkları da tetikleyeceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, doğal gaz yaptırımı öncesindeki en güncel 
verilerin bulunduğu 2019 yılı verileri baz alınarak Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkeye ait petrol ürünleri ve 
katı fosil yakıt ürünleri tüketiminin sera gazı emisyonu üzerindeki etkileri çoklu regresyon modeli 
kullanılarak tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre yaptırım öncesi de bile Avrupa Birliği 
ülkelerinde fosil yakıt kullanımının sera gazı emisyon oranını arttırdığı ve modelde kullanılan tüm 
değişkenlerin arasında güçlü korelasyon ilişkisi olduğu tespit edilerek yaptırım sonrasında bu oranın 
daha da yükseleceği fikrini desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sera gazı emisyonu, fosil yakıt, Avrupa Birliği, Regresyon 
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Innovation and Economic Growth: New Evidence from Fourier Approach 

Tuğay Günel, Mehmet Fatih Çapanoğlu 

Abstract 

This study examines the causal relationship between innovation and economic growth in 6 countries 
(Canada, France, Germany, Japan, United Kingdom, and United States) for the period 1998-2020. 
Previous studies have used homogeneous (Granger causality) and heterogeneous (Dumitrescu-Hurlin 
(2012) and causality tests based on the vector correction model to examine the causal relationship 
between two variables. This study uses a different test, called the Panel Fourier Toda Yamamoto, which 
takes into account gradual or smoothing shifts in the variables. Traditional causality tests are unable 
to account for gradual structural changes. Overall, the results show that innovation does not cause 
economic growth in these countries. However, economic growth does promote innovation in some 
countries. Indeed, the causal effect of economic growth on innovation changes across countries. 
Moreover, the effect of economic growth on innovation may depend on the variables used as 
indicators of innovation. In other words, economic growth per capita leads to innovation, which 
supports the demand-driven hypothesis of the innovation-growth nexus in most countries. Therefore, 
governments should increase economic growth to promote innovation.  

Keywords: Innovation, Economic Growth, Fourier Approach 
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Energy Taxes and Economic Growth in G-7 Countries 
Tuğay Günel1, Sevi Dokuzoğlu2 

Abstract 

There are many methods to reduce the effects of global warming, which is largely caused by carbon 
emissions. One of these methods is the tax policies implemented by governments. There are many 
types of taxes that are used to reduce carbon emissions. The most important of these taxes is the 
energy tax levied on energy use. While energy taxes can reduce carbon emissions, they can also 
negatively impact economic growth. Therefore, it is important to understand the impact of energy 
taxes on economic growth to determine the optimal level. This study examines the causal relationship 
between energy taxes and economic growth in the G-7 countries (Canada, France, Germany, Italy, 
Japan, the United Kingdom, and the United States) for the period 1994-2020 using a different test 
called the Panel Fourier Granger Causality Test, which accounts for gradual or smoothing shifts in the 
variables. Traditional causality tests are not able to account for these shifts. Therefore, this study 
differs from previous studies. The study concludes that energy taxes cause economic growth in 4 of 
the G-7 countries, namely Canada, Germany, Japan, and the United States. In contrast, energy taxes 
do not cause economic growth in France, Italy, and the United Kingdom. 

Keywords: Energy Taxes, Climate Change, Economic Growth, Fourier Approach 
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What Can Anthropology Tell Us About Development? 
Ercan Geçgin1 

Abstract 

Development anthropology is one of the applied sub-branches of anthropology that studies the 
cultural diversity of people. Development anthropology generally focuses on the social conditions that 
affect development plans. Anthropology, which closely examines the cultural character of the local 
people, can thus be effective in the success of development projects. Despite the fact that the centre 
of development projects is human, human culture has been pushed into the background in many 
development projects, and the projects have caused some negative results. Projects implemented with 
the active contribution of anthropology, on the other hand, have provided more efficient results in the 
long term. In the background of successful project examples, there is a close awareness of the social 
ties, cultural environment and relationship patterns of the communities that are the subject of the 
project and ensuring the social participation of local communities. Therefore, cultural contexts are an 
important dimension in sustainable development projects. 

The purpose of this paper is to make a critical assessment of the understanding of development that 
neglects human culture or sees it in the second plan, based on some case examples in development 
anthropology. Development projects that do not take into account the human factor and human's 
relationship with the environment, the social participation of local people, the cultural context and are 
implemented from the top down have led to negative consequences such as waste and damage to the 
ecosystem. The paper contains a general critical interpretation of some examples of development 
projects both in the world and in Turkey. 

Keywords: Development, Development Anthropology, Social Participation, Culture. 

Kalkınma Konusunda Antropoloji Bize Ne Söyler? 
Özet 

İnsanların kültürel çeşitliliğini araştıran antropolojinin uygulamalı alt dallarından biri kalkınma 
antropolojisidir. Kalkınma antropolojisi genel olarak kalkınma planlarını etkileyebilecek toplumsal 
koşullara yoğunlaşmaktadır. Yerelde yaşayan halkın kültürel karakterini yakından inceleyen 
antropoloji, böylelikle kalkınma projelerinin başarılı olmasında etkili olabilmektedir. Kalkınma 
projelerinin merkezini insan oluşturmasına karşın pek çok kalkınma projesinde insan kültürü ikinci 
plana itilmiş, projeler birtakım olumsuz sonuçlar doğurabilmiştir.  Antropolojinin aktif katkısıyla hayata 
geçirilen projeler ise uzun vadede daha verimli sonuçlar sunmuştur. Başarılı proje örneklerinin arka 
planında projenin konusu olan toplulukların toplumsal bağlarını, kültürel ortamını ve ilişki örüntülerini 
yakından tanımak ve yereldeki toplulukların sosyal katılımını sağlamak vardır. Dolayısıyla sürdürülebilir 
kalkınma projelerinde kültürel bağlamlar önemli bir boyut olmaktadır.  

Bu bildiri, kalkınma antropolojisinde bazı vaka örneklerinden hareketle insan kültürünü ihmal eden 
veya ikinci planda gören kalkınma anlayışına yönelik eleştirel bir değerlendirme yapmak amacındadır. 
İnsan faktörünü ve insanın çevreyle olan ilişkisini, yerel halkın sosyal katılımını, kültürel bağlamı dikkate 
almayan ve yukarıdan aşağıya doğru uygulanan kalkınma projeleri israf ve ekosisteme zarar gibi 
olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Bildiri gerek dünyadaki gerekse Türkiye’deki kalkınma projeleri 
örneklerinden yola çıkarak genel bir eleştirel değerlendirmeye dayanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Kalkınma Antropolojisi, Sosyal Katılım, Kültür.  
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Nation State, Development and Class Transformation 
Z. Eray Eser1 

Abstract 

The pace of development and change in the last 200 years in human history has been much higher 
than in the past thousands of years. Capitalism, the collapse of empires and the formation of nation 
states, and the industrial revolution have been the locomotive of this change. With the concept of 
development that emerged with industrialization, the formation of nation-states simultaneously 
caused the development process and the formation of nation-states to take place in parallel. While 
the nation-state, industrialization and development feed each other, this process has brought social 
class transformations. Social class transformations took place at the most critical point in this process. 
The success of the nation-state building process and development processes has emerged depending 
on the success of the class transformation. 

Keywords: Nation State, Development, Industrialization, Social Classes 

 

Ulus Devlet, Kalkınma ve Sınıfsal Dönüşüm 
Özet 

İnsanlık tarihinde son 200 yılda gerçekleşen gelişme ve değişim hızı geçmiş binlerce yıla göre çok daha 
fazla olmuştur. Kapitalizm, imparatorlukların yıkılıp ulus devletlerin oluşması ve sanayi devrimi bu 
değişimin lokomotifi olmuştur. Sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan kalkınma kavramı ile birlikte eş 
zamanlı olarak ulus devletlerin oluşması kalkınma süreciyle ulus devlet oluşumunun paralel olarak 
gerçekleşmesine neden olmuştur. Ulus devlet ve sanayileşme ile kalkınma birbirlerini beslerken bu 
süreç toplumsal sınıf dönüşümlerini de beraberinde getirmiştir. Toplumsal sınıf dönüşümleri, söz 
konusu süreçteki yeri en kritik noktada yer almıştır. Ulus devletin inşa süreci ve kalkınma süreçlerinin 
başarısı sınıfsal dönüşümün başarısına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ulus Devlet, Kalkınma, Sanayileşme, Toplumsal Sınıflar 
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Culture and Development 
Z. Eray Eser1 

Abstract 

The concept of culture is used in many different senses. However, when it comes to its relationship 
with economics, it would be appropriate to use it in the context of production and consumption 
relations. It is inevitable for a society to change its culture with the modernization process, especially 
after industrialization. The industrial revolution is the second largest revolution in human history after 
the agricultural revolution. The industrial revolution, like the agricultural revolution, changed people's 
lifestyles and cultures. After the industrial revolution, people living mostly in rural areas began to live 
in cities, and the production center moved from rural areas to urban centers. This has caused a radical 
change in the class structure, lifestyle and cultural structure. However, this change did not always occur 
“as it should be”. Therefore, the effect on the development goal, which has become a necessity with 
industrialization, has been positive in some examples and negative in others. 

Keywords: Culture, Development, Social Classes, Industrialization 

Kültür ve Kalkınma 
Özet 

Kültür kavramı pek çok farklı anlamda kullanılmaktadır. Ancak söz konusu iktisat bilimi ile olan ilişkisi 
olunca üretim ve tüketim ilişkileri bağlamında kullanılması uygun olacaktır. Bir toplumun özellikle 
sanayileşme sonrası meydana gelen modernleşme süreciyle birlikte kültürü de değişime uğraması 
kaçınılmazdır. Sanayi devrimi, tarım devriminden sonra insanlık tarihindeki en büyük ikinci devrimdir. 
Sanayi devrimi de tıpkı tarım devrimi gibi insanların yaşam biçimlerini ve kültürlerini değiştirmiştir. 
Sanayi devriminden sonra çoğunlukla kırsal bölgede yaşayan insanlar artık kentlerde yaşamaya 
başlamış, üretim merkezi kırsal bölgelerden kent merkezlerine taşınmıştır. Bu da sınıf yapısında ve 
yaşam biçimi ve kültürel yapıda köklü bir değişime neden olmuştur. Ancak bu değişim her zaman 
“olması gerektiği gibi” meydana gelmemiştir. Dolayısıyla sanayileşme ile birlikte gereklilik halini alan 
kalkınma hedefine etkisi bazı örneklerde olumlu olurken bazı örneklerde olumsuz olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kalkınma, Toplumsal Sınıflar, Sanayileşme 
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Understanding Australia-China Relations in the Post Global Economy 
Kerem Gökten1 

Abstract 

The liberal international order is facing challenges that intensified, especially after the 2008 global 
financial crisis. Global capitalism has been struggling for 10 years in coming out of the Great Recession, 
which is drifting into a new recession in a difficult conjuncture created by trade wars, the Covid-19 
pandemic and the Russia-Ukraine War. Transformations in the economic sphere, the decreasing 
capacity of the neoliberal order to solve global problems, increase the quest for shifting power 
between states. Tensions between the countries which ruled by authoritarian governments that aim 
to increase their influence in the international order and the Western alliance are frequent, and the 
concept of deglobalization is broadly used to explain these developments. 

The Asia-Pacific is one geography where the power struggle shows itself strongly. Seventy-five years 
of the “Asia-Pacific order” built under the US-determination has questioned, especially because of the 
power shift that emerged with the rise of China. The possibility of the evolving relations between the 
USA and China from rivalry to hostility is a fact, which confronts the decision makers of a group of 
countries with various selection problems. These countries have well-established alliance with the USA 
and also have important economic ties with China. Australia is one of these countries. This paper aims 
to reveal the economic relationship between China and Australia with a special emphasis on the 
dimensions of foreign trade and direct investments. Considering of Australia’s current economic 
relations, the paper also aims to examine the policy options of Australia in front of the changing 
regional conditions and to trace the level of its relationship with China. 

 

Post Global Ekonomide Avustralya-Çin İlişkilerini Anlamak 
Özet 

Liberal uluslararası düzen özellikle 2008 küresel finansal krizi sonrası yoğunlaşan meydan okumalar ile 
karşı karşıyadır. Büyük Durgunluk’tan çıkmakta 10 yıl boyunca güçlük çeken küresel kapitalizm; ticaret 
savaşları, Covid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yarattığı çetin bir konjonktürde yeni bir 
resesyona sürüklenmektedir. İktisadi alanda gerçekleşen dönüşümler, neoliberal düzenin küresel 
sorunlara çözüm getirme kapasitesinin giderek azalması devletler arası güç transferlerini de içeren 
arayışlara neden olmaktadır. Otoriter hükümetlerce yönetilen, uluslararası düzendeki etkilerini 
arttırmak amacındaki ülkeler ile Batı ittifakı arasındaki gerginlikler sıklıkla gündeme gelmekte, 
gelişmeleri açıklamak için deglobalizasyon kavramına yoğun biçimde başvurulmaktadır. 

Yukarıda sözü edilen güç mücadelesinin kendini güçlü biçimde gösterdiği coğrafyalardan biri Asya-
Pasifiktir. ABD belirleyiciliğinde inşa edilmiş olan yetmiş beş yıllık “Asya-Pasifik düzeni” özellikle Çin’in 
yükselişi sonucu ortaya çıkan güç kayması nedeniyle sorgulanmaktadır. ABD ile Çin arasındaki 
mücadelenin rekabetten hasımlığa doğru evrilme olasılığı gündemdedir. Bu gelişme ABD ile köklü 
müttefiklik ilişkileri olan, aynı zamanda Çin ile önemli iktisadi bağlara sahip bir grup ülkenin karar 
alıcılarını çeşitli seçim sorunları ile karşı karşıya bırakmaktadır. Avustralya bu ülkelerden biridir. Bu 
bildiri ilk olarak Çin ile Avustralya arasındaki iktisadi ilişkiyi dış ticaret ve dolaysız yatırımlar boyutuna 
özel bir önem verecek biçimde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Mevcut iktisadi ilişkiler ışığında, 
Avustralya’nın değişen bölgesel koşullar karşısındaki politika seçeneklerinin ele alınması ve Çin ile olan 
ilişkisinin hangi düzlemde kurulduğunun izinin sürülmesi çalışmanın diğer amaçlarıdır. 
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Evaluation of Social Expenditures in Turkey from the Perspective of the Social 
State: The Case of OECD Countries 

Seher Suluk1 

Abstract 

In the classical liberal period, which opposed intervention in the market, the activities of the state 
remained limited. Although the origins of the social state phenomenon go back to the old periods of 
history, especially with the emergence of the Great Depression in 1929, the debates on the view that 
the state should intervene in the economy intensified and began to dominate. After the Second World 
War, the understanding of the social state became more widespread and thus the activities of the state 
increased. People encountering various risks and dangers is also emerging today as it was in the past 
and will continue in the future. Providing assurance to people in the face of such situations that may 
occur is the most important element of the social state. In this context, the aim of this study is to 
compare and evaluate Turkey’s social expenditures in the context of social state with other OECD 
countries. For this purpose, the status of social expenditures made by the public in these countries was 
examined by making use of current data, then the position of Turkey among OECD countries was 
determined and various suggestions were tried to be made. When the results obtained are evaluated 
in general, it is seen that Turkey’s expenditures are not sufficient compared to many other OECD 
countries.  

Keywords: Social State, Social Expenditures, OECD Countries 

 

Türkiye’de Sosyal Harcamaların Sosyal Devlet Perspektifinden 
Değerlendirilmesi: OECD Ülkeleri Örneği 

Özet 

Piyasaya müdahale edilmesine karşı çıkan klasik liberal dönemde devletin faaliyetleri sınırlı 
olarak kalmıştır. Sosyal devlet olgusunun kökenleri tarihin eski dönemlerine dayansa da 
özellikle 1929 yılında Büyük Buhran’ın ortaya çıkmasıyla devlet tarafından ekonomiye 
müdahale edilmesi gerektiği görüşü üzerine tartışmalar yoğunlaşmış ve hâkim olmaya 
başlamıştır. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ise sosyal devlet anlayışı daha da yaygınlaşmış ve 
böylece devletin faaliyetleri artmıştır. İnsanların çeşitli risk ve tehlikelerle karşılaşmaları 
geçmişte olduğu gibi günümüzde de ortaya çıkmakta ve gelecekte de devam edecektir. 
Meydana gelebilecek bu tür durumlar karşısında insanlara güvence sağlamak sosyal devletin 
en önemli unsurudur. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, sosyal devlet bağlamında Türkiye’nin 
sosyal harcamalarını diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırıp değerlendirmektir. Bu amaçla, güncel 
verilerden yararlanarak ele alınan bu ülkelerde kamunun yaptığı sosyal harcamalarının 
durumuna bakılmış ardından OECD ülkeleri arasında Türkiye’nin pozisyonu belirlenmeye ve 
çeşitli öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, 
Türkiye’nin yaptığı harcamalarında diğer pek çok OECD ülkesine göre yeterli olmadığı 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Devlet, Sosyal Harcamalar, OECD Ülkeleri  
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Energy Use Intensity in Sectoral Production: The Case of Turkey 
Şahin Nas1 

Abstract 

Since the Industrial Revolution, energy has been used extensively in industrial activities. After the 1973 
Oil Shock, energy gained a different dimension in the world and energy consumption became an 
important dynamic. In the meantime, energy has started to play a decisive role in sectoral production 
activities and economic growth. Therefore, today, energy has been an important factor in determining 
both national and international economic policies. In this context, the main purpose of the study is to 
analyse the size of the energy use intensity in sectoral production activities in the Turkish economy. 
For this purpose, in the study with a demand-side perspective, the energy use intensities in sectoral 
activities were analysed with input-output models. In the analyses, Turkey’s Input-Output Tables and 
Gross Energy Calculations in the WIOD for the period of 2000-2014 were used. According to the 
findings, the main sector with the highest total energy use in the 2000-2014 period is the 
manufacturing industry. The rate of energy use in the manufacturing industry was 50% in 2000 and 
38% in 2014. There has been a significant decrease in the intensity of energy use in production 
activities in this sector. In 2000, the energy usage intensity in the production activities of other main 
sectors was 5% in agriculture, 12% in service sectors and 32% in the industry sector (excluding 
manufacturing). In 2014, energy usage intensity was 5% in agriculture, 19% in service sectors and 37% 
in the industry sector (excluding manufacturing), respectively. 

Key Words: Turkish Economy, Manufacturing Industry, Energy, Input-Output Models 
 

Sektörel Üretimde Enerji Kullanım Yoğunluğu: Türkiye Örneği 
Özet 

Sanayi Devrimi’nden beri sınai faaliyetlerde yoğun bir şekilde enerji kullanılmaya başlanmıştır. 1973 
Petrol Krizi’nden sonra ise dünyada enerji farklı bir boyut kazanmış ve enerji tüketimi önemli bir 
dinamik haline gelmiştir. Bununla birlikte, sektörel üretim faaliyetlerinde ve ekonomik büyümede 
enerji belirleyici bir rol oynamaya başlamıştır. Dolayısıyla günümüzde gerek ulusal gerekse uluslararası 
ekonomi politikaların belirlenmesinde enerji önemli bir faktör olmuştur. Bu bağlamda çalışmanın temel 
amacı Türkiye ekonomisinde sektörel üretim faaliyetlerinde enerji tüketim yoğunluğunun hangi 
boyutta olduğunu analiz etmektir. Bu amaçla talep yanlı yaklaşım ile çalışmada sektörel üretim 
faaliyetlerinde enerji kullanımım yoğunlukları girdi-çıktı modelleri ile analiz edilmiştir. Analizlerde 
Türkiye’nin 2000-2014 dönemine ait WIOD’ta yer alan Girdi-Çıktı tabloları ve bürüt enerji hesapları 
kullanılmıştır. Elde edilen bulgular göre, 2000-2014 döneminde toplam enerji kullanımının en yoğun 
olduğu ana sektör imalat sanayidir. İmalat sanayide enerji kullanım oranı 2000 yılında %50, 2014 yılında 
ise %38 olmuştur. Bu sektörde üretim faaliyetlerinde enerji kullanım yoğunluğunda belirgin bir azalma 
gerçekleşmiştir. 2000 yılında diğer ana sektörlerin üretim faaliyetlerinde enerji kullanım yoğunluğu 
sırasıyla tarımda %5, hizmet sektörlerinde %12 ve imalat hariç sanayi sektöründe %32’dir. 2014 yılında 
ise enerji kullanım yoğunluğu sırasıyla tarımda %5, hizmet sektörlerinde %19 ve imalat hariç sanayi 
sektöründe %37’dir. 
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Ecogamification and Sustainable Behavior in Service Systems-An Exploratory 
Study 

Osman S. Sesliokuyucu1 

Abstract 

Consumption-oriented behaviors, which have multifaceted effects in terms of sustainability, play an 
active role in increasing economic, social and ecological concerns, especially in recent years. 
Sustainability, which is directly and/or indirectly added to the plans of many actors in the markets, is 
tried to be shaped through the behaviors of the actors in the service systems. Gamification processes, 
which offer motivational resources to users with game-like mechanisms, have led to the consideration 
of more environmentalist approaches in the context of ecogamification in line with sustainability goals. 
Ecogamification, a gamification approach built on increasing ecological awareness, focuses on 
increasing the motivation of users by emphasizing on making their behavior more sustainable. In this 
context, the study aims to evaluate the relationship between ecogamification and sustainable behavior 
in the context of studies in the literature and current practices. In what ways ecogamification, a new 
concept in the literature, affects sustainable behaviors will be examined. Effective and efficient usage 
areas will be examined by presenting how the ecogamification approach shapes behaviors and through 
which game mechanisms and elements it achieves this effect. It is expected that the findings to be 
obtained will provide important perspectives especially for market actors in achieving their 
sustainability goals. 

Keywords: Ecogamification, Sustainable Behavior, Gamification, Service Systems. 
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Analysis of Future Trends in the Agricultural Sector from the Food Security 
Perspective 

Nadide Yiğiteli1 

Abstract 

The share of added value in the agriculture, forestry and fisheries sector in the gross domestic product is, 
on average, 5.1% in 1990 and 4.3% in 2021 in the world. This ratio is 17.5% and 5.6% for Turkey, respectively. 
With economic development, it is usual for the share of agriculture in the total product to decrease. 
However, depending on the global changes, the industry's employment potential, and the effects of forward 
and backward links, the sector and policy sets in this area are essential for economic growth and 
development. Within the scope of the study, the agricultural sector is considered in terms of sustainable 
agricultural production and food security. At the World Food Summit in 1974, food security was defined by 
an approach aimed at balancing fluctuations in production and prices and maintaining a steady increase in 
food consumption. Global developments have caused food security to be restructured in a balanced way of 
supply and demand. At this stage, most broadly, food security refers to a situation in which all people, at all 
times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their 
dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Food security has a fragile structure 
depending on structural or temporary dynamics. Addressing the current dynamics and potential risks 
related to food security with a multidimensional perspective is vital in planning the basic policy framework 
for the future. The study includes an analysis of climatic, geopolitical, economic, demographic, and social 
trends that guide the agricultural sector and food security on a global scale within the framework of the 
basic principles of economics. International trends are evaluated with up-to-date data and a comparative 
approach, and policy recommendations are presented at the end of the study. 

Keywords: Food Security, Agricultural Policy, Climate Change. 
 

Tarım Sektöründe Gelecek Eğilimlerinin Gıda Güvencesi Perspektifinden 
Analizi 

Özet 
Tarım, orman ve balıkçılık sektöründe yaratılan katma değerin gayrisafi yurtiçi hâsıla içindeki payı, dünyada 
ortalama olarak, 1990 yılında %5,1, 2021 yılında %4,3’tür. Bu oran, Türkiye için sırasıyla %17,5 ve %5,6’dır. 
Ekonomik gelişmişlikle birlikte, tarımın toplam hâsıla içerisindeki payının azalması olağandır. Ancak, küresel 
ölçekte yaşanan gelişmelere, sahip olduğu ileri ve geri bağlantı etkilerine ve istihdam potansiyeline bağlı 
olarak sektör ve bu alandaki politika setleri, ekonomik büyüme ve kalkınma açısından önemini 
korumaktadır. Çalışma kapsamında, tarım sektörü, sürdürülebilir tarımsal üretim ve gıda güvencesi 
açısından ele alınmaktadır. 1974 yılı Dünya Gıda Zirvesi'nde, gıda güvencesi, üretim ve fiyatlardaki 
dalgalanmaları dengelemeyi ve gıda tüketimindeki istikrarlı artışı sürdürmeyi amaç edinen bir yaklaşımla 
tanımlanmıştır. Küresel gelişmeler, gıda güvencesi kavramının, arz ve talep dengeli bir şekilde yeniden 
yapılandırılmasına neden olmuştur. Gelinen aşamada, en geniş tanımı ile kavram, tüm insanların her zaman 
aktif ve sağlıklı bir yaşam için besin ihtiyaçlarını ve gıda tercihlerini karşılayan yeterli, güvenli ve besleyici 
gıdaya fiziksel, sosyal ve ekonomik erişimini ifade etmektedir. Gıda güvencesi, yapısal veya geçici 
dinamiklere bağlı olarak kırılgan hale gelmektedir. Gıda güvencesine ilişkin mevcut dinamiklerin ve 
potansiyel risklerin, çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınması, geleceğin planlanması açısından hayati 
önemdedir. Çalışma, ekonominin temel ilkeleri çerçevesinde, küresel ölçekte, tarım sektörünü ve gıda 
güvencesini yönlendiren iklimsel, jeopolitik, ekonomik, demografik ve sosyal eğilimler üzerine bir 
incelemeyi içermektedir. Uluslararası eğilimler, güncel veriler ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla 
değerlendirilmekte ve politika önerileri sunulmaktadır. 
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The Ideological Basis of Economic Policies for Capital Flows: An Evaluation 
from the Perspective of International Political Economy 

Ömer Demir1 

Abstract 

Economic policies are designed on the basis of economic theories which are produced in an ideological 
atmosphere. This also applies to policies designed and implemented on a cost-benefit basis in the 
macro plan for international capital flows. The aim of this study is to evaluate the ideological basis of 
economic policies toward international capital flows in the context of international political economy. 
As the disciplinary framework of this study International Political Economy (UPE), investigates the 
interaction of states and markets on a global scale. UPE is important in terms of handling the 
international finance structure from a holistic perspective within various global economic-political 
structures. The evaluation is limited to the current forms of Mercantilism, Liberalism, and Marxism, 
which are the main theoretical approaches of the UPE. As a result of the evaluation, it is concluded 
that the economic policies towards international capital flows can be classified as periodic financial 
pressure and financial liberalization, and the state-centered Mercantilist approach considers free 
capital flows as a threat to economic stability, the Individual-centered Liberal approach proposes the 
full free movement of capital between states through financial liberalization processes, and the 
Marxist approach, which is based on social class, predicts that capital controls can reduce the intensity 
of crises while not correcting the basic fragility of the system. 

Keywords: International Capital Flows, IPE, Mercantilism, Liberalism, Marxism. 

 

Sermaye Akımlarına Yönelik Ekonomik Politikaların İdeolojik Temelleri: 
Uluslararası Politik Ekonomi Perspektifinden Bir Değerlendirme 

Özet 

Ekonomik politikalar, ideolojik bir atmosferde üretilen iktisadi kuramlar temel alınarak 
tasarlanmaktadır. Bu durum uluslararası sermaye akımlarına yönelik makro planda fayda-maliyet 
esasına göre tasarlanan ve uygulanan politikalar için de geçerlidir. Bu motivasyon ekseninde çalışmanın 
amacı uluslararası sermaye akımlarına yönelik ekonomik politikaların ideolojik temellerini uluslararası 
politik ekonomi bağlamında değerlendirmektir. Çalışmanın disipliner çerçevesini oluşturan Uluslararası 
Politik Ekonomi (UPE), küresel ölçekte devletlerin ve piyasaların etkileşimini araştırmaktadır. UPE, 
çeşitli küresel ekonomi-politik yapılar içinde uluslararası finans yapısını holistik bir bakış açısıyla ele 
alması açısından önemlidir. Değerlendirme, UPE temel kuramsal yaklaşımlarından Merkantilizm, 
Liberalizm ve Marksizm’in güncel biçimleriyle sınırlıdır. Değerlendirme sonucunda, uluslararası 
sermaye akımlarına yönelik ekonomik politikaların genel anlamda dönemsel olarak uygulanan finansal 
baskı ve finansal serbestleşme olarak sınıflandırılabildiği, devlet merkezli olan Merkantilist yaklaşımın 
serbest sermaye akımlarını ekonomik istikrar için bir tehdit olarak gördüğü; birey merkezli olan Liberal 
yaklaşımın finansal serbestleşme süreçleri yoluyla devletler arasında sermayenin tam serbest 
dolaşımını önerdiği; sosyal sınıf temelli olan Marksist yaklaşımın ise, sermaye kontrollerinin sistemin 
temel kırılganlığını düzeltememekle birlikte krizlerin yoğunluğunu azaltabildiğini öngördüğü 
saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Sermaye Akımları, UPE, Merkantilizm, Liberalizm, Marksizm. 
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Sen, Ben, Lenin ve Kurak Günler Filmleri Üzerinden Türk Sinemasında 
Belediye Başkanı Temsilinin Değişimi 

Selami İnce1 

Özet 

Türk sinemasında konusu veya başrol oyuncusu belediye başkanı olan birçok film vardır. Düzenli olarak 
her dönem çekilen belediye başkanları filmleri “bize özgü” ulusal veya kültürel kimliği yansıtmış, bu 
kimliğin oluşmasına katkıda bulunmuş ve sonuçta belediye başkanı temsil biçimleri yoluyla filmler, 
Türkiye siyasi tarihinin kısa bir özetini sunmuştur.  

Hem Yeşilçam hem de içinde bulunduğumuz Yeni Türk Sineması döneminde yapılan filmlerde Belediye 
Başkanı hep dramatik veya komik bir popüler hikâye içinde anlatılmıştır. Bu hikâyelerde   Belediye 
Başkanı halktan biri, hakkaniyetli, diğer kamu kurumlarıyla iyi ve uyumlu çalışan, aile babası, yolsuz olsa 
bile kalender ve babacan tiplerdir. Belediye Başkanlarını halkın ekonomik veya toplumsal sorunlarını 
çözmek, kasabanın makus talihini yenmek, halkı dini siyasete alet eden diğer adayların elinden 
kurtarmak veya yolsuz ağalık, yozlaşmış eşraf düzenine son vermek için uğraşırken görürüz.  Belediye 
başkanları veya adaylardan en az biri samimi bir biçimde halka hizmet götürmeye çalışmaktadır. 
Belediye başkanlarının görünüşleri, giyim kuşamları, yaşam biçimleri de yönettiği yöreye özgü olmuş, 
başkanlar, halktan biri olarak gösterilmiştir. Kasabalı seçmenler, Belediye Başkanı ile yakın ilişki 
kurabilmiş, arkadaşlık, komşuluk gibi ilişkiler geliştirebilmiştir.  

Ancak Türk sinemasında en son çekilen Belediye Başkanı filmleri olan Sen, Ben, Lenin (2021) ve Susuz 
Günler (2022), Belediye Başkanı temsili açısından bu zamana kadar çekilmiş tüm filmlerden 
ayrılmaktadır.  Sen, Ben, Lenin filmindeki Belediye Başkanı kasabaya dışarıdan atanmış bir işletmeci, 
bir genel müdür gibi durmaktadır. Konuşması, giyimi, diğer insanlarla ilişkileri seçimle gelmiş belediye 
başkanında çok atanmış yönetici gibidir. Halkın ve kasabanın değerlerinden çok işletmeci mantığını 
önemsemektedir.   Susuz Günler’deki belediye başkanı ise, diğer tüm filmlerin aksine kasabada 
kurumlar arası ilişkiyi ortadan kaldırmakta hatta kasabanın savcısına ölesiye düşmanlık beslemektedir. 
Susuz Günler’deki belediye başkanı sadece kötülüklerle gündeme gelmekte, savcıyı kasabadan 
kovmaya çalışmakta en sonunda da halkı galeyana getirerek savcıya karşı ayaklandırmaktadır.   

Diğer filmlerden temelden ayrılık gösteren bu iki film, Türk Sinemasında Belediye Başkanı Filmleri 
içinde bir kopuşu temsil etmektedir. Bu kopuş hem senaryoda hem de kişilik özelliklerinde kendini 
göstermektedir.  Bu sunumda anılan filmlerin ortak özellikleri ve son iki filmin diğer filmlerden ayrılan, 
kopuşu gösteren yanları değerlendirilmeye çalışılacak ve kopuşun siyasal veya sosyolojik karşılığı olup 
olmadığı tartışılacaktır. 
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Propaganda Aracı Olarak Sanat 
Serap Akbaş1 

Özet 

Sanat, her ne kadar sanatçının dünyayı, kendini, duygularını aktarma aracı olarak algılansa da sanatın, 
toplumsal sorunlardan veya toplumdan uzak olduğu düşünülemez. Bu sebeple de sanatın toplumsal 
bir gerçeklik olan siyasetle de çok yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. Özellikle görsel anlatımın gücünün 
insanlar üzerindeki etkisi bilinmekteyken. 

Sanatın siyasi bir araç olarak kullanılması karşımıza en çok 20. yy.’da çıksa da bu ilişkinin tarihi çok daha 
eskilere uzanmaktadır.  Eski uygarlıklarda, hükümdarların güçlerini göstermek amacıyla heykelleri 
kullandığı veya ortaçağ döneminde kiliseler tarafından propaganda aracı olarak dini resimlerin 
kullanıldığı bilinmektedir. Bunların yanı sıra krallar, liderler ve yöneticiler halkı yönlendirmek, kendi 
görüşlerini dayatmak veya insanların desteğini almak için de sanatı propaganda aracı olarak 
kullanmıştır.  

Özellikle I. ve II. Dünya savaşları sırasında insanlar üzerinde yarattığı etki sebebiyle sanat, propaganda 
aracı olarak daha çok karşımıza çıkmaktadır. Nazi Almanya’sı, Sovyet komünizmi veya A.B. D. tarafından 
resim, heykel ve sinema gibi görsel sanatların birçok alanı propaganda amacıyla kullanılmıştır.  Bu 
çalışmanın amacı da sanat ve siyaset ilişkisi bağlamında propaganda aracı olarak sanatın özellikle 20. 
yy.’da nasıl kullanıldığını ele almaktır. 
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Covid-19 Pandemisi Sonrası Dünyada ve Türkiye’de Yeni Siyasal Yönelimler 
Burak İyiekici1 

Özet 

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan ve 2021 yılının sonlarına doğru etkisini 
kaybetmeye başlayan covid-19 virüsü; yalnızca sağlık politikaları ve hizmetleri, aşı ve ilaç sektörü, tıbbi 
ve medikal gelişmeler üzerinde değil, ekonomik, sosyal ve siyasal süreçler üzerinde de önemli etkilerde 
bulunmuştur. 

Pandemi ve yasakları boyunca geçim sorunlarının baş göstermesinden sosyal psikolojinin dağılmasına 
kültürel etkinliklerin neredeyse durmasından siyasal tutum ve davranışların değişmesine varıncaya 
değin birçok alanda zincirleme dönüşümler gerçekleşmiştir. Her ne kadar bu değişimler kapitalizmin 
çözülmesine ya da geniş kitlelerce tartışılmasına yol açmamış olsa da bu iktisadi sistemin doğasında var 
olan eşitsizlik ve çelişkileri derinleştirdiği yadsınamaz bir gerçektir. 

Söz konusu çerçeve içerisinde yoksul sınıfların pandemiye gerek güçlü bir bağışıklığa ve ferah sosyal 
alanlara sahip olma anlamında gerekse de çalışmadan geçirilecek süre noktasında gerekli birikime sahip 
olmamaları anlamında ‘hazırlıksız’ yakalandıkları söylenebilir. Ancak bu durumun da yukarıda 
bahsedildiği üzere ilgili kitlelerin siyasal tercih ve yönelimlerinde büyük kırımlar yarattığını iddia etmek 
doğru olmasa da birtakım değişikliklere yol açtığı ileri sürülebilir. 

Nihai olarak, covid-19 pandemisi sonrası dünya siyasetine bakıldığında, pandemi öncesi dönemle 
kıyaslandığında sosyal devlet ihtiyacı, siyasal anlamda hızlı karar alma imkânı veren siyasal sistemlerin 
talep edilmesi, yoksulluğu arttırdığı düşünülen toplum kesimlerine yönelik nefret (yabancı düşmanlığı) 
gibi unsurların yükselişe geçtiği görülebilmektedir. Bu değişimlerin izleri Amerika, İngiltere ve Almanya 
gibi gelişmiş ülkelerin seçim sonuçlarında görülebileceği gibi Türkiye de bu akım ve dönüşümlerin etkisi 
altında kalmıştır. İşte bu sunumda da anılan değişikliklerin ortak ve özgün yanları değerlendirilmeye 
çalışılacak ve “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ve “yeni normal” gibi söylemlerin siyasal karşılığı 
olup olmadığı tartışılacaktır. 
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2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Taslağının Mali Sosyolojik Bir 
Perspektiften Değerlendirilmesi 

Zeynep Ağdemir1 

Özet 

Bütçe, kamu harcamalarını ve kamu gelirlerini gösteren hukuki ve teknik bir metin olmanın çok 
ötesinde anlamlara sahiptir. Ekonomik süreçlerin mali bir biçimi olarak, gündelik hayatın her alanına 
dokunur, toplumsal ilişkiler içinde biçimlenir ve toplumsal olanı dönüştürür. Dolayısıyla bütçenin ne 
anlama geldiğini tartışabilmek için sosyolojik bir perspektif gerekir. Bu bağlamda, çalışma mali sosyoloji 
literatürünün eleştirel bir değerlendirmesini yapacak, mali sosyoloji literatüründe sıklıkla başvurulan 
kaynakları klasik sosyoloji kuramları ile zenginleştiren bir yöntem kullanacaktır.  

Diğer yandan, yıllık bütçeleri çözümleyebilmek için de toplumsal ilişkilerdeki değişimin gözlenebileceği 
tarihsel bir süreci dikkate almak önemlidir. Bu çerçevede bu çalışma 2023 Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanun Taslağının, son yirmi yılın genel ekonomik seyri içinde bütçe-toplum ilişkileri bağlamındaki 
anlamını tartışacaktır. Bu değerlendirme yapılırken, son yirmi yıl içerisinde kamu harcamalarının idari, 
ekonomik ve fonksiyonel sınıflandırılması, kamu gelir politikasının vergi tekniği açısından anlamları 
değerlendirilecektir.  

Anahtar kelimeler: Bütçe, mali sosyoloji, 2023 Bütçesi 
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Comparison of Tax Incentives in Turkey and the European Union 
Emin Efecan Aktaş1 

Abstract 

Reassurance of investment, which is one of the most critical facets of growth, is vital for all economies. 
Expansion of investments through the encouragement of domestic and foreign capital all over the 
world stretches economic capacity and ensures further employment. With the major impact of 
globalization, the rate of capital circulation has augmented exponentially over the last 20 years. 
Accordingly, governments implement a number of policies that may make foreign capital attractive. 
One of these policies is tax incentives. In general, capital owners opt to invest in countries where taxes 
are low and predictable, while those avoid investing in countries where taxation ambiguity is high or 
high taxes are levied. A new incentive system has been implemented in Turkey since 2012 and tax 
incentives constitute a significant part of the system's incentives. On the one hand, national tax 
incentives in the European Union are diminished within the scope of the restriction on state aid to 
fortify the common economic structure, on the other hand, some tax incentives strive both in eastern 
European countries that united with the latest enlargement wave and countries that joined before the 
enlargement wave. In this context, the first part of the study focused on the notion of incentives as an 
investment policy tool. The tax incentive system used in Turkey has been covered in the second part. 
The third section attempted to reveal tax incentive implementations in the EU. In the conclusion part, 
the dissimilarities in implementation between Turkey and the EU are presented and a comparison is 
effectuated. 
Keywords: Tax Incentive, Investment, Turkey, European Union 

 

Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Vergi Teşvikleri Kıyaslaması 
Özet 

Büyümenin en önemli unsurlarından olan yatırımların teşviki, tüm ekonomiler için hayati bir önem 
taşımaktadır. Tüm dünyada yerli ve yabancı sermayenin teşviki ile birlikte artan yatırımlar ekonomik 
pastayı büyütmektedir ve ilave istihdam sağlamaktadır. Küreselleşmenin de önemli ölçüde etkisiyle son 
20 yılda sermayenin dolaşım hızı önemli bir biçimde artmıştır. Buna bağlı olarak hükümetler, özellikle 
yabancı sermayeyi cazip hâle getirebilecek birtakım politikalar uygulamaktadır. Bu politikaların başında 
da vergi teşvikleri gelmektedir. Genel olarak vergilerin daha düşük oranlarda ve öngörülebilir olduğu 
ülkelerde yatırımlar artmakta, vergi düzenlemelerinde belirsizliğin arttığı ya da yüksek oranlı vergilerin 
uygulandığı ülkelerde ise sermaye sahipleri yatırım yapmaktan kaçınmaktadır. Ülkemizde 2012 yılından 
itibaren yeni bir teşvik sistemi uygulanmakta ve sistemin özendiricilerinin önemli bir bölümünü ise 
vergi teşvikleri oluşturmaktadır. Avrupa Birliği’nde bir yandan ortak ekonomik yapının 
kuvvetlendirilmesi açısından ulusal vergi teşvikleri, devlet yardımları yasağı kapsamında azaltılırken 
diğer yandan hem en son genişleme dalgasıyla üye olan doğu Avrupa ülkelerinde hem de genişleme 
dalgası öncesi üyeliği bulunan ülkelerde bir takım vergi teşviki uygulamaları sürmektedir. Bu çerçevede, 
çalışmanın birinci bölümünde bir yatırım politikası aracı olarak teşvik kavramı üzerinde durulmuş, ikinci 
bölümde Türkiye’de uygulanmakta olan vergi teşvik sistemi ele alınmış, üçüncü bölümde AB’ye üye 
ülkelerdeki vergi teşvik uygulamaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuç bölümünde ise Türkiye ve 
AB’ye üye ülkeler arasındaki uygulama farklılıkları ortaya konulmuştur ve kıyaslama yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Vergi Teşviği, Yatırım, Türkiye, Avrupa Birliği 
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