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ÖNSÖZ 

Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel kalkõnmasõnda ve kalkõnmayõ destekleyici idari 

düzenlemelerde 1960'lõ yõllardan bu yana büyük hizmetleri geçmiş bulunan Devlet Planlama 

Teşkilatõ'nõn 42. Kuruluş Yõlõnõ idrak etmiş bulunmaktayõz. 

Planlama Dergisinin 42. Yõl Özel Sayõsõnõ, Devlet Planlama Teşkilatõ mensuplarõnõn 

bilimsel ve serbest bir zeminde görüş alõşverişine vesile olmasõ, çeşitli alanlara ilişkin bilgi 

birikiminin kaybolmadan gelecek kuşaklara aktarõlmasõ ve Türkiye çapõndaki değerli 

araştõrmacõlarõmõza bir kaynak olmasõ amacõyla tüm okuyuculara sunmaktayõz.  

Planlama Dergisi kapsamõnda yer alan makalelerde ileri sürülen fikirlerin ve 

tartõşmalarõn ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel kalkõnmasõnda; yeniden yapõlanmasõnda 

yararlõ olacağõ ve bilgi toplumunun oluşum sürecinde önemli katkõ sağlayacağõna dair 

inancõmõzla bu derginin hazõrlanmasõnda emeği geçen herkese teşekkür ederiz.  

YAYIN VE TEMSİL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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TÜRKİYE�DE   DEMOKRATİK  
PLANLI   KALKINMA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi�nin 1 Mart 
1922 günü yapõlan Üçüncü Yõl Kalkõnma 
Planlama Toplantõsõ�nda Mustafa Kemal, 
�bundan sonraki iktisat siyasetimizde, tes-
pit etmiş olduğumuz temel esaslara uygun 
olarak hazõrlanacak bir plana göre Bakanlar 
Kurulu�muzun harekete geçmesini bekli-
yoruz� demekteydi.  

1914-1918 yõllarõ arasõnda Birinci 
Dünya Savaşõ�nda askeri amaçlarla gelişti-
rilmişti.  Sosyalist sistem planlamayõ 
1920�lerde kullanmaya başladõ. Dünyada 
1929 İktisadi Buhranõ�ndan sonra piyasa-
lara belli düzenleyici amaçlarla müdaha-
lede bulunabileceği görüşünün yaygõnlaş-
masõ, plan fikrinin sivil kesim tarafõndan 
alõnõp uyarlamasõna yolaçtõ; piyasa ekono-
milerine uygun planlama yöntemlerinin de 
gelişmesini teşvik etti.  

Sanayi Planõ-I : 1930�larda plan fik-
rinin teknik yöntemlerle gelişmeye başla-
masõndan sonra plan yapmaya ilk başlayan 
ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Cumhur-
başkanõ Atatürk, Başbakan İsmet İnönü ve 
Sanayi Bakanõ Celal Bayar Sanayi Planõ�nõn 
hazõrlanmasõ ve 1934-1938 arasõnda uy-
gulanmasõ ile birinci derecede meşgul ol-
muşlardõr.  

Sanayi Planõ-II�nin tasarlanmasõ 
sõrasõnda, yabancõ bir petrol uzmanõnõn, 
�Anadolunun  altõnda petrol bulunur; bü-
yük yatõrõm yaptõrmanõzõ gerektirir� önerisi, 
Atatürk�ün, �Türkiye�nin çocuklarõ, 
Batõ�nõn teknolojisinin haraçgüzarõ 
olarak değil, kendi icadettikleri tek-
niklerle değerlerimizi dünyaya çõkar-
malõlar,� görüşüyle karşõlanõr. 

Yurtiçinde bolluğun ve emniyetin, 
yurtdõşõnda gücün ve piyasalara hakimiye-
tin kilidi üretim-bilgisi/sanayi-bilgisi/tekno-
lojidir; bunun anahtarõ ise, insan bilgi ve 
deneyimininin ülke amaçlarõna hizmet ede-
cek şekilde çalõşmasõdõr. Çağõn anahtar 
kavramõna Atatürk sahipti; Türk kalkõnma 
planlamacõlõğõnõn yolu böyle çizildi: 

 

Ülkemizin dünya teknoloji üretiminde 
pay ve söz sahibi olmasõ süreklilik kazanõn-
caya kadar Türkiye�de Devlet Planlama 
Teşkilatõ�nõn çok boyutlu ve etkili yönlen-
dirmesine olan ihtiyaç devam edecektir.  

Türkiye 1960�da �planlõ kalkõnma 
kurumu�nu getirirken milletimizin isteği 
açõktõ: 

Dõş gözlemcilerin yorumlarõ ise bilinç-
liydi: �Türkiye, nihayet, ulus ve ülke inşa 
etmenin sistem kurumunu kurdu; artõk 
süreklilik beklenebilir!� 

�TEKNOLOJİ  ÜRETİMİ  ve  SAHİPLİĞİ� 

Hedef : Türkiye�nin ihtiyaç ve 
  Kaynaklarõyla uyumlu 
  �özgün sanayi toplumu� 
  haline gelmek 

Yol/Strateji : Sanayileşme 

Yöntem : Demokratik planlõ  
  kalkõnma 
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�Sanayileşme stratejimizin felsefesi 
tasarruf ve yatõrõm esasõna dayanõr. Bu-
nun için planlamanõn ve planlarõn temel 
işlevleri arasõnda: 

• İktisadi istikrar
• İşgücünün yetiştirilmesi
• Denge
• İdari teşkilatõn õslahõ

önkoşul olarak kabul edilmiştir.�  

Güçlüklerine rağmen, Türkiye �de-
mokrasi� ile �kalkõnma�yõ birlikte yürütme 
azmini ve başarõsõnõ göstermiş sayõlõ ülke-
lerdendir. 

Türkiye�de Plan Hazõrlama ve 
Plan Uygulamanõn Demokratik 
Süreci 

1961 Anayasasõ ile (Madde 41, 44) 
planlarõ �demokratik usullerle� hazõrlama 
ve uygulama görevi verilmiştir. Planlar ha-
zõrlamak ve plan uygulamasõnõn koordinas-
yonunu yürütmek üzere 30 Eylül 1960 yõ-
lõnda Devlet Planlama Teşkilatõ (DPT) ve
Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kurulmuş-
tur. Plan hazõrlama ve uygulama sürecinin
teknik birimi DPT merkez teşkilatõ, ilk ba-
samak siyasi karar organõ ise YPK�dõr.

Plan Hazõrlõğõ Sürecinde Devlet 
Planlama Teşkilatõ : 

• Tüm kesimlerin katkõ, talep ve öne-
rilerini toplayan

• Toplumun tüm kesimlerinin temsil
edildiği Özel İhtisas Komisyonlarõyla
(ÖİK) katõlõmcõ bir yöntemi kullan-
mak üzere örgütlendirilmiş

• Tüm kaynaklarõn kalkõnmaya yön-
lendirilmesini sağlayan

• Kalkõnma ve strateji seçeneklerini
hazõrlayan

• Ülke boyu plan taslaklarõnõ seçe-
nekli hazõrlayan

• Planlara dayanarak bütçe büyük-
lüklerini veren, yatõrõm bütçelerini

hazõrlayan 
• Planlarõn bölgeselleştirilmesini ya-

pan, il planlarõna çerçeve veren
bir �teknik kurum�dur. 

Kalkõnma Seçenekleri ve Demokratik 
Tercih : 

• Bakanlar Kurulu kalkõnma seçenek-
lerini DPT�ndan ister.

• Plan stratejisi Bakanlar Kurulu tara-
fõndan belirlenerek Resmi Ga-
zete�de yayõnlanõr; DPT�nin görevi
bu stratejiye göre Plan hazõrlõğõnõ
yapmaktõr.

• Hazõrlanan seçenekli plan, program
ve bütçe önerileri, seçilmiş, Bakan-
lardan oluşan siyasi bir kurul niteli-
ğindeki  Yüksek Planlama Ku-
rulu�nda teknik sorgulamaya tabi
tutularak değerlendirilir. Kurul�un
önerisi Bakanlar kurulu�na götürü-
lür.

• Seçimle gelmiş Bakanlar Ku-
rulu�nca karara bağlanõr ve Mec-
lis�e sevkedilir.

Plan�õn Yasallaşmasõ : 
Planlar ve planlara dayalõ yõllõk prog-
ramlara dayalõ bütçeler: 
• Milletvekillerinin oluşturduğu TBMM

Plan ve Bütçe Komisyonu�nda,
• Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Kurulu�nda milletvekilleri tarafõndan
yasalaştõrõlõr.

Plan ve Program Uygulamasõ : 

Plan�larõn uygulamasõnõ yürütmekle yü-
kümlü devlet teşkilatõnda gereken idari 
reform, ne yazõk ki, 1960�larda vaktinde 
yapõlamamõş, plan sürecinin, mevcut 
kamu karar ve icra düzenine belirle-
yici bir unsur olarak dahil edilmesi 
yoluna gidilmiştir. İdari düzenlemelerin 
kalkõnma ihtiyaçlarõna uygun olarak aşama 
aşama yapõlmasõ gereğinden vazgeçilme-
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yerek, hükümetçe DPT�nda �Mali ve Hukuki 
Tedbirler� birimi (bugünkü Hukuki Tedbir-
ler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi) ku-
rulmuştur. 

• Planlar ve Yõllõk Programlarõ, kamu
kesimi için emredici, özel kesim için
yol göstericidir; özel kesime yol
göstericiliğin başlõca aracõ teşvik
düzenidir.

• Plan ve Yõllõk Programlarõnõn uygu-
lanmasõ Bakanlar Kurulu�nun göre-
vidir.

• Yõllõk Programlarõn uygulanmasõ ka-
munun icracõ kurum ve kuruluşlarõ
eliyle yerine getirilir. Plan uygula-
masõnõn yõllõk sürecinde kamu ku-
ruluşlarõ dört katmanda işlev görür:

Planlama: İcra Planlarõnõn ayrõn-
tõlandõrõlmasõ ve ta-
mamlayõcõlarõ DPT isti-
şaresi ile APK�lar, İl 
planlama Müdürlükle-
rince  

Yöneltme: Makro politika araçla-
rõnõn Plan - Program 
politikalarõna göre yö-
netilmesi: Özerk Mer-
kez Bankasõ (para ve 
kur), Maliye Bakanlõğõ 
(vergi), Hazine Müs-
teşarlõğõ (paranõn akõş 
düzeni), serbest pi-
yasa düzenleyicileri 
(özerk kurullar) 

İcra         : Fiili uygulamanõn ya-
põlmasõ 
Bütün icracõ bakanlõk, 
bağõmsõz genel mü-
dürlük ve daireler; 
bütçe uygulamasõ 
(Maliye Bakanlõğõ ve 
Hazine Müsteşarlõğõ) 

Denetim : Uygulama sürecinin 
denetimi  
İcracõ kuruluş iç de-
netimi (APK�lar ve iç 
denetim örgütü) 
DPT denetimi (izleme, 
değerlendirme, rapor-
lama düzeni) 
Başbakanlõk denetimi 
(Yüksek Denetleme 
Kurulu); 
Cumhurbaşkanlõğõ 
denetimi (Devlet 
Denetleme Kurulu),  
TBMM adõna bütçe 
uygulamasõnõn dene-
timi (Sayõştay),  
TBMM denetimi (Plan 
ve Bütçe Komisyonu, 
KİT Komis.). 

• Uygulamada dengelerin korunmasõ,
Ekonomik Sosyal Konsey�e danõşa-
rak yapõlõr.

• Uygulama sõrasõnda mali konular-
daki plan politikalarõnõn yorumu ve
gerekebilecek güncel mali yönlen-
dirmeye, bakanlardan ve teknis-
yenlerden oluşan �Para ve Kredi
Koordinasyon Kurulu� destek
sunar.

• Uygulama sõrasõnda gereken her
türlü uyarlama, seçimle gelmiş Ba-
kanlardan oluşan �Yüksek Plan-
lama Kurulu�nca Plan ve Program
bütünlüğünü koruyan Kanun�a uy-
gun olarak yapõlõr.

Plan Uygulamasõ Sürecinde Devlet 
Planlama  Teşkilatõ:  

• Plan uygulamasõnõn koordinasyon-
una icra planlarõyla yön gösteren ve
işbölümü yapan (icracõ kuruluşlarõn
kurumlaşmõş Araştõrma-Planlama-
Koordinasyon Kurullarõ-APK�lar, Va-
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liler başkanlõğõndaki İl Koordi-
nasyon Kurullarõ aracõlõğõyla ayrõntõlõ 
uygulama planlarõna kavuşturulan)  

• Kesit konularda koordinasyonu yü-
rüten

• İzleyen, değerlendiren ve öneriler
sunarak plan uygulamasõnõn sevk
ve idaresinde Başbakan�a  destek
sunan

bir �üst kurum� dur. 

Plan Uygulamasõnõn Genel Denetimi : 
• Hükümet, bütün uygulamalarõnda

olduğu gibi, Plan uygulamasõ konu-
sunda da Meclis denetimine tabidir.

• Öngörülemeyen büyük olaylar
karşõsõnda Plan veya Program�da
önemli değişiklikler gerekirse,
DPT�den başlayõp TBMM�de onayla
sona eren tüm yasal süreç tekrar-
lanmak zorundadõr.

• Kamuoyu izleme ve denetimi (ba-
sõn-yayõn, bilimsel yayõnlar, sivil
toplum kuruluşlarõ)

• Hükümet�in halk tarafõndan dene-
timi genel seçimlerle yapõlmaktadõr.

Planlarõn Kapsamõ ve İçeriği 

1. Demokratik Türk Sanayi Top-
lumu Tasarõmõ: Türkiye�nin  gelişmesi ve 
dünyadaki yerinin güçlenmesi sürecinin 
yeni bir aşamasõna 1960�larda planlõ yakla-
şõmla geçilmiştir. Anayasa�da, planlõ kal-
kõnmanõn:  

boyutlarõnõ içerecek şekilde sağlanmasõ ön-
görülmüştür.  

İktisadi alanda planlamanõn iş-
levi: her aşama için Türkiye'ye uygun 
önemli iç ve dõş pazarlarõ dikkate alarak, 
bu pazarlara uygun sanayi yapõsõ oluşu-
munu öngörmek, tüm sektörlerdeki üreti-

min niceliksel ve niteliksel gelişimini yön-
lendirmek, iktisadi ortamda bununla bağ-
lantõlõ değişimi desteklemek ve piyasa eko-
nomisine geçişi adõm adõm sağlamaktõr.  

Sosyal alanda planlamanõn işlevi: 
demokratik Türk sanayi toplumu yapõsõnõ 
meydana getirecek bilginin tabana yayõl-
masõ, davranõşa dönüşmesi, gelişmeci Türk 
insanõ örneğinin yetişmesi, toplumsal ör-
gütlenme, kamu yönetimi dahil sistem 
çarklarõnõn tasarõmõ ile kurumlarõnõn yön-
lendirilmesinin verimlilik artõşõ ve demokra-
tikleşme ilkeleriyle yapõlmasõdõr.  

 Kültür alanõnda planlamanõn iş-
levi: Türk toplumunun toprak kültürü 
aşamasõndan demokratik ve sanayi kültürü 
aşamasõna üst düzeyde bütünleşerek geç-
mesine yardõmcõ bilgi ve teknoloji, sanat, 
norm, değer, tutum, kurum modelleri ve 
işleyiş kurallarõnõn geliştirilmesini ve yay-
gõnlaşmasõnõ sağlayõcõ desteklemeyi yap-
mak ve bunu daha ilerdeki sağlõklõ dönü-
şüm aşamalarõna taşõyõcõ düzenlemeleri 
getirmektir. 

Teşkilatlanma alanõnda planla-
manõn işlevi: Bu işlevlerin yerine gelmesi 
için yatay, dikey, kesit ve mekan planlama 
araçlarõ ile tüm sistemin kapsanmasõ (her 
kademede planlanmasa bile gözden geçi-
rilmiş olmasõ) gerekir. Bunun için bölgesel 
çözümlemeler ve idarede yeniden dü-
zenleme gerekleri önşart olarak tüm 
yaklaşõmlarda yer almak durumundadõr.  

Bu gereklere kapsamlõ planlama yak-
laşõmõ ile de, stratejik planlama yaklaşõmõ 
ile de cevap verilebilir. Seçilen yaklaşõmõn 
gerektirdiği yöntemleri kullanarak, planla-
rõmõz üç aşamalõ olarak yapõlmaktadõr:  

• Makro planlama (ülke geneli plan)

• Sektör planlamalarõ (işkolu planlarõ)

• Proje planlamasõ (yatõrõm planlarõ)

�iktisadi, sosyal, kültürel kalkõnma� 
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Sektör ve proje planlarõ, bölge planlarõ 
ve gerekli kamu yönetimi düzenlemeleriyle 
de desteklenmiş olarak ele alõnmaktadõr. 
AB�ne uyum süreci ile alt bölge planlarõnõn 
derinleştirilmesi daha da önem 
kazanmaktadõr. 

21. yüzyõlda, demokratik bilgi toplu-
muna dönüşümün uluslararasõ bölgeler ve 
küresel boyutlarda yerine getirilebilmesi 
için ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetim 
planlamanõn yeni teknikler kazanarak ge-
lişmesi devam etmektedir.  

2. Kalkõnmanõn En Önemli Aracõ
Üretim Gücü: Üretim gücünün nicelik ve 
nitelik olarak yükseltilmesi için kaynak 
kullanõmõnõ yönlendirmek suretiyle tüm 
üretim girdilerinin donanõmlõlõk düzeyinin 
yükseltilmesi amaçlanmak zorundadõr. 
Böylece, sabit sermaye, insan sermayesi, 
sosyal sermaye, doğal sermaye, mali ser-
maye vb. birikip katlanarak, birbirini besle-
yerek daha yüksek katma değer yaratma 
ve değerin daha büyük payõnõ yurtiçinde 
bõrakma yoluna sokulabilir. Giderek, ser-
maye türlerinin daha büyük oranlarõ üre-
time ve rekabete açõlmaya yöneltilebilir.  

3. Kalkõnmada İşbölümü: Bütün
ekonomiler karmadõr. Fark, karmalõğõn 
derecesine kimin karar verdiği ve hangi 
ilkeleri kullandõğõndadõr. Kalkõnmada: 

Özel Kesim : Gelişmeyi sağlayacak 
temel ekonomik faaliyet kaynağõdõr. 
Planlar özel kesim için yol gösterici-
dir. 

Kamu Kesimi : Kalkõnma Hedeflerini 
ve hõzõnõ gerçekleştirmek üzere bir va-
sõtadõr. Planlar kamu kesimi için em-
redicidir.  

Türk planlamacõlõğõnõn yönü; ekono-
mide özel kesimin payõnõ artõrmak, de-

mokratik topluma ve serbest piyasa düze-
nine geçişi yönlendirmek, yurtdõşõ rekabeti 
yürütebilecek yapõyõ desteklemek olmuştur.  

4. Ekonomi ve Toplumun Kapalõ-
lõktan Açõklõğa Geçirilmesi: Türkiye
sosyo-ekonomik politikalarõnõ, toplumun iç
yapõsõ ve iç pazarõ güçlendikçe ülkeyi dõşa
açacak şekilde yönlendirmiştir. Planlõ dö-
nemde 3 Uzun Vadeli Kalkõnma Stratejisi
kurulmuş; bunlarõn uygulamaya aktarõlmasõ
8 orta Vadeli Planla olmuştur.

15 Yõllõk Birinci Uzun Vadeli Kal-
kõnma Stratejisi (1963-1977): İthal 
ikameci karma ekonomi ve içe dönük top-
lum yapõsõ içinde sanayinin altyapõsõnõ ve iç 
pazarõ oluşturma hamlesini yapmõştõr.  

22 Yõllõk İkinci Uzun Vadeli Kal-
kõnma Stratejisi (1973-1995): Henüz 
Birinci Strateji dönemi bitmeden, Anlaş-
malar kesinleşince, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile 1995�te nihai aşama gümrük 
birliğine geçişi sağlamak ana hedefiyle ha-
zõrlanmõştõr. Gümrük duvarlarõ tedricen in-
dirilerek AET�na uyumu düzenlemektedir.  

1 Ocak 1996�da A.T. ile gümrük birli- 

Strateji : 
İmkanlarla hedeflerin bağdaştõrõlmasõ 

sanatõdõr. 

1. 15 Yõllõk Birinci Uzun Vadeli
Kalkõnma Stratejisi (1963-1977)

2. 22 Yõllõk İkinci Uzun Vadeli
Kalkõnma Stratejisi (1973-1995)

3. Türkiye Cumhuriyeti�nin 100. Yõl
Stratejisi:
23 Yõllõk Üçüncü Uzun Vadeli
Kalkõnma Stratejisi (2001-2023)
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ğine girişi izleyerek, uzun vadeli stratejiden 
yoksun geçen kõsa bir dönemden sonra, 
DPT�nõn kuruluşunun 40. yõlõnda, Türkiye 
Cumhuriyeti�nin 100. Yõl Stratejisi hazõr-
lanmõştõr:  

23 Yõllõk Üçüncü Uzun Vadeli Kal-
kõnma Stratejisi (2001-2023): Türkiye, 
2023�te çok yönlü birikimli ağõrlõğõyla dün-
yanõn ilk 10 ülkesi arasõna girmeyi hedef 
almaktadõr. Kalkõnma hõzõnõn giderek yük-
selmesi ve yõllõk ortalama büyümenin 
yüzde 7 dolayõnda olmasõ hedef alõnmõştõr. 
Büyümenin yüzde 30�u verimlilik artõşõ ile 
sağlanacaktõr. Yüzde 22 dolayõnda olan 
toplam yatõrõm harcamalarõnõn GSMH için-
deki payõ 2023 yõlõnda yüzde 27�ye çõkmasõ 
hedeftir. Lise okullaşmasõ yüzde 100, yük-
seköğretim okullaşmasõ çağ nüfusunun 
yarõsõnõ kapsayacak şekilde planlanõp uy-
gulanacaktõr. Açõk toplum-açõk ekonomiye 
tamamen geçilmesi, �bilgi çağõ�nda ve 
�teknoloji üretimi ve sahipliği� nde pay sa-
hibi olunmasõ temel hedeflerdir. Bu bağ-
lamda AB�ne uyum özgün ve kimliğimizi 
bilinçlendirici tarzda olacaktõr. 

Türkiye�nin hedef aldõğõ toplum yapõsõ: 
Atatürk�ün gösterdiği çağdaş uygarlõk dü-
zeyini aşma hedefi doğrultusunda,  21. 
yüzyõlda maddi, toplumsal ve fikri kültür ve 
uygarlõğõn kendine uygun en ileri aşama-
sõna ulaşarak dünya standardõnda üreten, 
gelirini adil paylaşan, insan hak ve sorum-
luluklarõnõ güvenceye alan, hukukun üs-
tünlüğünü, katõlõmcõ demokrasiyi, laikliği, 
din ve vicdan özgürlüğünü en üst düzeyde 
gerçekleştiren, küresel düzeyde etkili bir 
dünya devleti olmaktõr. Türkiye, mevcut 
birikimini temel alarak bu hedefleri ger-
çekleştirebilecek güce sahiptir.  

Planlar ve Plan Uygulamalarõ 

Kendi içinde, �değişim� içi boş bir 
kavramdõr. Artõ yönde veya eksi yönde de-

ğişimlerden veya değişim eğilimlerinden 
bahsedilebilir. Gelişigüzel değişimlere açõk 
olmak toplumlarõ ve idareleri omurgasõz-
laştõrõcõ etkiler yapar. Kalkõnma planlamacõ-
lõğõnõn ve planlõ uygulamanõn işi �gelişim�
yönünde, diğer bir deyişle, artõ yönde de-
ğişimi elde etmektir.

Uzun vadeli stratejileri hayata geçire-
cek dilimler Beş Yõllõk Orta Vadeli Kal-
kõnma Planlarõ�dõr. 

Plan hazõrlamak, tek başõna bir anlam 
ifade etmez. Planlar uygulanmak için yapõ-
lõr. Demokratik planlõ kalkõnmada, plan uy-
gulamasõ, hükümetlerin ve icracõ kuruluş-
larõn görevidir. Bunun için, plan hazõrlõğõnõn
başarõsõ ile, plan uygulamasõnõn başarõsõ
ayrõ ayrõ ölçülmelidir.

Bugüne kadar 8 kalkõnma planõ hazõr-
lanmõş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi�nce 
kabul edilmiştir. İlk 4 plan kapalõ ekonomi-
içe dönük toplum döneminin planlarõ, son 
4 plan ekonomi ve toplumun giderek dõşa 
açõlmasõnõn planlamalarõdõr.  

Bütün planlarõn hazõrlanmasõnda tüm 
toplum kamu ve özel kesim kurumlarõ ile, 
uygulanmasõnda ise bütün özel ve kamu 
çalõşan kesimler ile icracõ dairelerin idare-
cileri, özellikle il idareleri, işçi kuruluşlarõ ve 
odalar yer almõşlardõr.  

Kalkõnma Planlamasõ: 
Bir değişim yönetimi aracõdõr. 

Kalkõnma Planõ: 
Hükümetin değişim yönetimi politika 

belgesidir. 
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Birinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 
(1963-1967): Sanayileşmenin ve nitelikli 
işgücünün yetiştirilmesinin yönünü belirle-
miştir. Planõn uygulanmasõ bizzat Başbakan 
İnönü�nün yakõn takibi ile gerçekleşmiştir. 
Sayõn İsmet İnönü her hafta Devlet Plan-
lama Teşkilatõ Müsteşarõ odasõna gelir, uy-
gulamanõn seyrini buradan takip eder, sevk 
ve idaresini gözden geçirir, acil toplantõlarõ 
anõnda burada yapar ve belli günlerde 
topladõğõ Yüksek Planlama Kuruluna bizzat 
başkanlõk ederdi.  

İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 
(1968-1972): Sanayileşme-tarõmda mo-
dernleşme-şehirleşme üçgeninde planlan-
mõş, bu amaçla temel sanayilerde ve alt-
yapõda atõlõm planõdõr. Planõn uygulanmasõ 
bizzat Başbakan Demirel�in yakõn takibi ile 
gerçekleşmiştir. Sayõn Süleyman Demirel 
sõk sõk Yüksek Planlama Kurulunu toplar, 3 
aylõk uygulama raporlarõnõn sonuçlarõna 
göre istediği gibi ilerlemeyen konularda 
DPT uzmanlarõyla birlikte ilgili Genel Mü-
dür, Müsteşar ve Bakanlarõnõ toplu halde 
değerlendirmeye davet eder, en kõsa va-
dede sonuç almak üzere talimatlarõ bizzat 
verirdi. Projeleri tüm ayrõntõlarõyla hafõza-
sõnda tutmasõyla, davasõ yürüyen projelerin 
mahkeme dosyalarõnõ bile bilmesiyle ün-
lüydü.  

Plan uygulamalarõ her an ve bizzat 
Başbakan ve Bakanlar Kurulunun birinci 
derecede ilgisi ile yürütülmekte idi. Bunun 
sebebi, planlarõn icrasõnõn Bakanlar Ku-
rulu�nun yükümlülüğünde olmasõnõn ya-
nõnda gerekli kamu yönetimi reformu ya-
põlamamõş olduğu için, planlõ icraatõn büyük 
ölçüde eski klasik kamu yönetimi iklimi 
içinde başlamak ve devam etmek zorunlu-
luğuyla karşõlaşmõş olmasõdõr. Bu güçlük, 
devletin en üst kademelerinin özel gayreti 
ile yenilmeye çalõşõlmõştõr. Bu sayede, ilk iki 
plan gerçekleşmesi yüksek olan planlar 
olmuştur.    

Üçüncü Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 
(1973-1977): AET�na hazõrlõğõn başlatõl-
masõ ve iktisadi politika-sosyal politika ko-
ordinasyonun teknik ve idari çözümleme-
leri açõsõndan önemli bir belgedir. Üçüncü 
Plan döneminden itibaren Türkiye�de siyasi 
alanda koalisyon hükümetleri döneminin 
başlamasõyla bağlantõlõ olarak plan uygu-
lamalarõnõn bütünlüğünde ve koordinasyo-
nunda güçlükler artmõştõr.  

On yõl içinde, toplum kesimlerinde 
geleceği yönlendirmenin önemi konusun-
daki bilinç hõzla uyanmõştõ. Çeşitli kesimler 
plana damgalarõnõ vurmak için önemli bir 
mücadele içine girdiler. DPT�nin aynõ veri-
leri kullanõlarak Dördüncü Plan tasarõsõ 
olarak üç ayrõ plan hazõrlanmõştõr.  

Dördüncü Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planõ (1979-1983): Plan�õn nihai strate-
jisi bizzat Başbakan Bülent Ecevit�in kale-
minden çõkmõştõr. Sosyal politikalar yönü-
nün ağõrlõklõ olmasõnõn yanõsõra sanayinin 
yapõsõnõn güçlendirilmesini de amaçlan-

İçe Dönük Dönemin Planlarõ:

1. Birinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ
(1963-1967)

2. İkinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ
(1968-1972)

3. Üçüncü Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ
(1973-1977)

4. Dördüncü Beş Yõllõk Kalkõnma
Planõ (1979-1983)

ENFLASYON 
%   5 

KALKINMA  HIZI 
%   7 
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maktaydõ. Plan�õn ilk yõlõnda ekonomik bu-
nalõmla karşõlaşõlmasõ, Plan uygulamasõna 
özel bir düzen getirilerek devam edilmesini 
gerektirmiştir. Bu plan döneminde, kapalõ 
ekonomi politikalarõyla devam edilemeye-
ceği konusunda hükümetler ikna edilebil-
miştir. 

İçe dönük dönemin bu 4 planõ dengeli 
büyüme hedefli, �ithal ikameci sanayileş-
me� politikalarõna ve  genel denge anla-
yõşõna dayalõ kapsamlõ planlamalar idi. Tür-
kiye bu dönemde önemli ölçüde altyapõ, 
üretim kapasitesi ve toplumsal yeterlilik 
birikimi kazanmõştõr. 

Beşinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 
(1985-1989): �İhracata yönelik sanayi-
leşme� politikalarõ ile dõşa açõlmanõn uygu-
lamasõnõ amaçlayan bir yapõsal dönüşüm 
planõdõr. Toplumun demokratikleşmesi ve 
ekonominin serbest piyasa düzenine dö-
nüştürülmesi iki kez Devlet Planlama Teş-
kilatõ Müsteşarlõğõ yapmõş dönemin Başba-
kanõ Turgut Özal tarafõndan bizzat yönetil-
miştir. Hedeflerin gerçekleştirilmesinin 
yüksek olduğu ve her alanda birikmiş bek-
leyen reformlarõn yapõlabildiği bir dönem 
olmuştur.  Yapõsal dönüşümün uygulama-
sõnda acele edilerek yapõlan kõsmi değişik-

liklerin ve hõzlõ dõşa açõlmanõn sistemde 
sorunlar doğurduğu gözlenmiştir. 

Altõncõ Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 
(1990-1994): Dõşa açõlmanõn pekiştiril-
mesi için zayõf kalmõş kurumsal düzenle-
melerin geciktirilmemesi gereğini ve politi-
kalarõnõ ortaya koyan plandõr. Ancak, tekrar 
siyasi istikrar sorunlarõnõn belirmesi nede-
niyle uygulamada plan dõşõna çõkõlmasõ ve 
dağõnõklõklar artmõştõr. Enflasyon yüksel-
miştir.  

Serbestleşen toplumlarda yapõlmasõ 
kaçõnõlmaz görünen �merkezi planlama-
serbest piyasa� tartõşmasõ bu dönemde, en 
önemli toplumsal birikimlerimizden olan 
demokratik kalkõnma planlamacõlõğõ 
fikri gözden kaçõrõlarak yaşanmõştõr. O de-
recede ki, serbest piyasa ile kuralsõz piyasa 
eşanlamlõ hale gelmeye başlamõştõr. Oysa, 
planlõ kalkõnmanõn serbest piyasa kuramõ 
ile çelişmediği 1930�lu yõllardan itibaren 
Keynes tarafõndan  ispatlanmõştõr. Keynezci 
görüşleri sürdürsün veya sürdürmesin, 
bütün ülkelerde bütün hükümetler piyasa 
ekonomisinin arõzalarõna karşõ yönlendirme 
yapagelmişlerdir, demokratik planlama 
yöntemleri gelişmeye devam etmektedir. 
Çünkü hõzlõ küreselleşme daha etkin devlet 
yönetimini gerektirmektedir. ABD 1994 
yõlõnda geçirdiği bir Kanun�la tüm eyaletleri 
eyalet boyutunda stratejik planlarõnõ yap-
maya yönlendirmiştir. Bunun en son ör-
neği, AB�nin tüm üye ve aday ülkelere 
yaptõğõ kalkõnma planlarõ hazõrlama çağrõsõ-
dõr.  

Muhakkak ki, her ülkenin kendini ge-
leceğe hazõrlama ihtiyaçlarõ farklõ farklõdõr. 
Piyasalarõn tam işlev göremediği ülkelerde 
bir miktar daha kapsamlõ bu müdahalenin 
bir plan çerçevesinde yapõlmasõ ve izlen-
mesi daha akõlcõ bir yol olmaktadõr. Kal-
kõnma açõğõ ve/veya ileri hedefleri olan ül-
keler bunu uzun vadeli stratejiler ve plan-

Dõşa Açõlmaya Geçiş Planlarõ: 

5. Beşinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ
(1985-1989)

6. Altõncõ Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ
(1990-1994)

7. Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ
(1996-2000)

8. Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ
(2001-2005)
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larla yaparlar. Bu ihtiyacõn had safhada 
olduğu bir dönemde, zihin bulanõklõğõna 
sürüklenilmesi ve sağlõklõ dönüşümün yara 
almasõ tehlikesine karşõ Türkiye�yi planlõ 
dönüşüm için uyaran kesimleri destekleyici 
yönde TÜSİAD�õn beklenmedik çõkõşõ,  taş-
larõn yerine oturmasõna yardõmcõ olmuştur.  

Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 
(1996-2000): Dünya ekonomisiyle bü-
tünleşme sürecini vurgulayarak, rekabet 
edebilirlik düzeyinin yükseltilmesi projele-
rini öne çõkarmõştõr. �Stratejik planlama� 
yaklaşõmõna geçen ve yapõsal düzenlemeler 
getiren bir plandõr. Ülkemizde yapõsal ve 
kurumsal düzenlemelerin yapõlmasõ gereği 
halen devam etmektedir.  

Son iki planõn uygulamasõnda icracõ 
kuruluşlarõn yönetim ve denetimindeki da-
ğõnõklõk sonucu fiyat istikrarõ ve borç yöne-
timinin elden kaçmasõ nedeniyle ortaya 
çõkan aksaklõklar uluslararasõ finans kuru-
luşlarõnõn devreye girmesini gündeme ge-
tirmiş ve toplumda üzüntü yaratmõştõr.  

Yönetim bütünlüğünün ve denetim il-
keliliğinin sağlanmasõ için ilgili kuruluşlarõn 
tek elde toplanmasõ tek yol değildir; en iyi 
yol da bu olmayabilir. Plan, program ve 
bütçe uygulamalarõnõn koordinasyon mercii 
Yüksek Planlama Kurulu ile Para ve Kredi 
Koordinasyon Kurulu�dur.  

Son gelişmeler topluma, �planõn en 
çok gerektiği dönemlerin istikrarsõzlõk veya 
hõzlõ değişim dönemleri olduğu�nu yeniden 
hatõrlatmõştõr. Türkiye�nin hõzlõ dönüşüm 
ihtiyaçlarõ yanõnda küreselleşmenin yarat-
tõğõ hõzlõ değişim akõmõnõn birlikte ve iyi yo-
rumlanmasõ gerekmektedir. Kendini akõn-
tõya bõrakmõş bir yaprak mõ iyidir, yoksa 
fõrtõnada pusula kullanan bir kaptan mõ? 

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planõ (2001-2005): Ekonomik istikrarõn 

sağlanmasõ yanõnda,  yapõsal ve kurumsal 
düzenlemeler, rekabet gücünün artõrõlmasõ, 
AB�ne uyum, bilgi çağõna geçişin altyapõsõ-
nõn oluşturulmasõna başlanmasõ, teknoloji 
üretimi ve gelir dağõlõmõndaki farklõlõklarõn 
azaltõlmasõnda etkileşimli yaklaşõmla bölge 
ve il planlamalarõna öncelik verilmesine 
göre hazõrlanmõş ve TBMM onayõ ile yürür-
lüğe girmiştir.  

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn 
ilk iki yõlõ İstikrar Programõnõ, ilk üç yõlõ AB 
için Ulusal Programõ da kapsayacak şekilde 
hazõrlanmõştõr. Bu programlar Plan�dan sü-
zülerek ayrõca da izlenebilmektedir. Planla-
rõn Yõllõk Programlarõ kõsa vadeli döner 
planlar şeklinde hazõrlanabildiği için, 
sözkonusu özel programlarda gerekecek 
uzatmalar Plan�õn Yõllõk Programlarõyla, Plan 
tutarlõlõğõ içinde getirilebilecektir.  

Sekizinci Plan dönemi için hedeflenen 
yõllõk ortalama büyüme hõzõ yüzde 6,7�dir. 
Halen Plan�õn Yõllõk Programlarõndan ikincisi 
uygulanmaktadõr. Devlet Planlama Teşki-
latõ�nda 8. Plan�õn uygulamaya aktarõlma-
sõna yardõmcõ konular üzerinde çalõşmalar 
ve koordinasyon devam etmektedir: 

• Ekonomik İstikrar Programõnõn ta-
mamlanmasõnda başarõ

• Uygulamanõn   koordinasyon  ve  dene-
timinin  yeterince  etkili yapõlmasõ için
yapõsal ve kurumsal düzenlemeler

• Etkileşimli bölge planlamalarõnõn
artõrõlmasõ ve çok sayõda Bölge Planõ�nõn
uygulamaya geçirilmesi

• İl planlamalarõnõn başlatõlmasõ
• İşletme, işdalõ, işkolu, ülke boyutunda

rekabet edebilirliği geliştirme
programlarõ

• Teknoloji geliştirme ve uygulamaya
koymanõn teşviki projesi

• Üç yõllõk orta vadeli bütçe planla-
masõna geçişin hazõrlõğõ
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• AB müktesebatõnõn alõnmasõ için kõsa ve
orta vadeli Ulusal Program

• Kişisel amaçlarõ ile ülke hedefle-
rini bağdaştõrma bilinci ve beceri-
leri kazanmõş demokrat-gelişmeci-giri-
şimci Türk insanõ örneğinin yetiştiril-
mesi için yeni eğitim yaklaşõmõ

• Demokratikleşme için toplumsal ve
kurumsal dönüşüme destek program-
larõ

• Cumhuriyetimizin kültür hedefi olan
demokratik Türk-Batõ Sentezi olu-
şumunun Uzun Vadeli Strateji döne-
minde somut önermeler sunabilmesi
için programlõ yaklaşõmlar geliştirilmesi.

Planlar uygulanmak için yapõlõr. 
Türkiye�nin bugüne kadar olan kalkõnma 
deneyimi, planlamanõn ülke gerçekleri ve 
ileri tekniklerle yapõlmasõndan çok, planla-
rõn zaman zaman uygulamada tutulma-
sõnda sorunlarõ bulunduğuna işaret et-
mektedir: Bu bir siyasi irade ve idarenin 
kalkõnmaya ve sağlõklõ değişime destek su-
nabilme ihtiyaçlarõna cevap verecek şekilde 
yeniden düzenlenmesinde süreklilik bu-
lunmasõ konusudur. Piyasalarõn kendi işle-
yişleri içinde hasõl edebilecekleri kalkõnma 
sõnõrlõdõr. İvme yaratacak, sinerjiyi ençok-
laştõracak stratejik planlara olan ihtiyaç 
devam edecektir. Türkiye, 21. yüzyõl başõn-
da, hõzlõ kalkõnma plan ve programlarõnõn 
uygulamaya aktarõlmasõnda etkinlik kaza-
nõlmasõ ve AB�ne uyum yönünde yine bir 
�idari reform� gündemi ile karşõ karşõya 
bulunmaktadõr. Küreselleşme ortamõnda, 
bu reformun parçacõl ve ülke yönetimini 
dağõtacak uygulamalarla yapõlmasõnõn sa-
kõncalarõna karşõ dikkatli olunmasõ gereği 
her zamankinden daha fazla mevcuttur. 
Yeni teşkilatlanmalarõn, kurumsal yeniden 
düzenlemelerin ve süreçlerin yeniden ta-
sarlanmasõnõn koordinasyon odağõ Yüksek 
Planlama Kurulu (YPK)�dur. 

21. yüzyõl; uluslararasõ kuruluşlarõn,
uluslarüstü şirketlerin, uluslararasõ bölgesel 
birleşmelerin, özellikle güçlü devletlerin 
gelecek planlarõ için stratejik planla-
malar çağõdõr. OECD, gelişmiş ülkeleri 
ortak politikalara yönlendiren bir üst stra-
teji kuruluşuna dönüşmektedir. Dünya Ti-
caret Örgütü küresel boyutta serbest tica-
retin kurumsallaşmasõ planlamasõ ve uy-
gulamasõnõ adõm adõm ilerletmektedir. Av-
rupa Birliği Komisyonu AB iç pazarõ adõna 
derinleşme politika ve planlarõyla uyum-
laşmayõ daha ileriye taşõma faaliyeti için-
dedir. Güçlü toplumlar, stratejik gelecek 
planlarõ uygularken, bir yandan da ulusla-
rarasõ zeminlerdeki kararlarõn kendi planla-
rõna uygun şekilde oluşmasõ için etkili bir 
faaliyet içinde olmak durumundadõrlar. 

Türkiye�de kalkõnmanõn bugüne 
kadarki kazanõmlarõnõn içinde DPT vardõr. 
Kalkõnma ve gelişme daha düzenli bir or-
tamda devam etmek durumundadõr.  DPT 
bundan sonraki gelişmenin de öncüsü ola-
cak birikime ve kuvvetli uzman kadrosuna 
sahip Türkiye�nin beyin ve hafõza ku-
ruluşu olarak ülkemizin hizmetindedir. 

Eğer planõnõz yoksa, 
başkalarõnõn planlarõnõn 
bir parçasõ olursunuz ! 



  11

KAMU  KESİMİNDE  STRATEJİK  
YÖNETİM  ve  VİZYON 

İsmail BİRCAN (*) 

Özet: Günümüzde gözlenen hõzlõ de-
ğişmeler kurum, kuruluş ve firmalarõ uzun 
dönemli önlemler almaya zorlamaktadõr. 
Etkili bir kamu yönetimi, birbiri ile tutarlõlõğõ 
sağlanmõş stratejik yaklaşõmlarõ artõk daha 
çok gerekli kõlmaktadõr. Yönetimin görevi, 
insanlarõ, ortak amacõ başarabilir duruma 
getirmek için onlarõn güçlü yanlarõnõ etkili 
kõlmaktõr. Başarõm düzeyi, yönetim fikrinin 
ayrõlmaz bir parçasõ olmuştur: İş ba-
şarõmõnõn sürekli değerlendirilmesi ve 
iyileştirilmesi kaçõnõlmaz hale gelmiştir. 
Sorunlarõ geçici tedbirlerle zamana yaymak 
değil, onlara etkili ve kalõcõ çözümler üret-
mek kamu yönetiminde başarõ için şart ol-
muştur. Kuruluşlarõn başarõlarõnõn sürekli-
liği, hõzlõ değişmeler karşõsõnda stratejik 
yaklaşõmlarla sorunlara çözüm sunabil-
mekten geçmektedir. Diğer yandan, kalite 
ve mükemmellik arayõşõnõn arttõğõ bir dün-
yada, vatandaşõna hizmet üretimi-verimli-
liği-etkinliği artõşõ sağlama görevi bulunan 
kamu kesiminin stratejik yönetim kural ve 
ilkelerinin uyarlanmasõnda dikkat edilmesi 
gerekli özel boyutlar bulunmaktadõr. Kamu 
yönetiminin yeniden yapõlanmasõnda ileri 
görüş/vizyon/ufuk sahibi mevcut yönetici 
ve işgörenlerden bu yönde daha fazla ya-
rarlanma anlayõşõ, katõlõmcõlõk ve uzlaşma 
ilkeleri ile de tutarlõ bir gereklilik haline 
gelmektedir. 

Bu makalenin amacõ; başarõlõ özel ve 
büyük  kuruluşlarda uzun yõllardõr uygulan- 

 
 
 

maya devam edilen stratejik yönetim ve 
planlama ilkelerinin kurumsal çerçeve-
sini çizerek, uzun-ufuk ve üretkenlik-ve-
rimlilik-etkinlik artõşõnõn kamu yönetimin-
deki tek tek ve toplu gerekliliğini tartõş-
maktõr. Böylece, kamu kurum ve kuruluş-
larõnõn güçlerini birleştirme ve sürekli güçlü 
olma yöntemlerini irdelemeyi ve kamu 
kuruluşlarõnda yönetimin iyileştirilmesini 
hedeflemektedir. 

Etkili yönetimin temelinde, örgütün 
kararlara katõlõmõnõn sağlanmasõ kadar, 
uzun dönemli stratejik güce de sahip ol-
mak yatar. Bu bağlamda, stratejik kararla-
rõn uygulamaya konmasõ ülke için olduğu 
kadar kuruluşlar için de önemlidir. Mü-
kemmel bir yapõ ile mükemmellik ölçütleri, 
yönetim açõsõndan gelecekte aranacak 
ögeler arasõnda yer almaktadõr. Günü-
müzde katõlõmcõlõk ilkeli stratejik yönetim 
biçimleri önem ve ağõrlõk kazanmaktadõr.  

Kesimler, kurumlar veya firmalar za-
man zaman yetersizlik ve zayõflõk içinde 
bulunabilirler. Bu yetersizliklerin gideril-
mesi ve tüm birimlerin optimal bir çalõşma 
içinde tutulmasõ gerekir. Faaliyetlerin uy-
gun koşullarda sürdürülmesi, ancak uygun 
stratejiler saptanmasõ ve uygulanmasõ ile 
olanaklõdõr. Düzenli stratejilerde amaç 
�daha iyi ve daha çok� iken,  geliştirici 
stratejilerde amaç �yararlõ yeni ve gerekli 
değişik� olana yönelebilmektir. Bu bakõm-
dan, bir kurumun varlõk nedeni yönündeki 
stratejik planlama yöneticiler için yol gös-
terici değere sahiptir. Zira, belirlenen 
stratejiler; bir yandan yönetim mantõğõ ile 

(*) DPT, Planlama Uzmanõ, Prof. Dr. 
(Nisan 2002 Tarihinde Milli Eğitim Bakanlõğõ 
Müsteşarõ olarak Atanmõştõr.) 
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bağdaşõr olacak, diğer yandan yöneticinin 
yaratõcõlõk ve uygulayõcõlõk yetenekleri ile 
yakõndan ilişkili olacak, bir diğer yandan da 
geçici ve durumsal niteliği nedeniyle daima 
uyarlayõcõ değişiklikler beklenebilecektir. 
Dolayõsõyla, uzun ve orta vadeli hedefleri 
gözden kaçõrmaksõzõn, bu yönde en uygun 
maliyetle en hõzlõ sonucu elde etmek için 
etkin ve uygulanabilir stratejilerin 
geliştirilmesine ilişkin faaliyetler ve ka-
rarlar süreci olan stratejik planlama gel-
işme-iyileşme-yenilikleri izleme açõsõndan 
kaçõnõlmaz olmaktadõr. Ülkesel ve kurumsal 
stratejik planlarõ uygulayacak olanar ise 
stratejik düşünen yöneticilerdir.  

Dünyada  Gözlenen  Hõzlõ 
Değişme,  Küreselleşme  ve  
Türkiye  

Günümüzde, dünyada, üretim sis-
temlerinde ve bu sisteme kaynaklõk eden 
teknoloji tabanõnda köklü ve hõzlõ değişim-
ler yaşanmaktadõr. Küreselleşme süreci 
üretimin uluslararasõ boyutunu öne çõkar-
mõş, bilgi ve bir bölüm teknolojide ulusal 
sõnõrlar aşõlmõş, dünyada bölgeler boyu-
tunda ekonomik bütünleşme hareketleri 
başlamõştõr. Bu çerçevede, üye sayõsõ 15 
ülkeye çõkan Avrupa Birliği; Kanada, ABD 
ve Meksika�nõn oluşturduğu NAFTA ve Pa-
sifik Bölgesi üç ayrõ ekonomik güç odağõ 
olarak önem kazanmõştõr. Uluslararasõ 
norm ve kurallar, artan yaptõrõm gücü ile 
desteklenerek ağõrlõklarõnõ artõrmaktadõr. Bu 
bağlamda, 1993 yõlõnda tamamlanan �Uru-
guay Görüşmeleri,� küreselleşme sürecinin, 
dünya ticaretinin çok yönlü olarak ser-
bestleşmesi konusunda önemli bir adõmõnõ 
oluşturmuştur. Dünya Ticaret Örgütü 
(WTO/DTÖ) kurulmuş, mevcut imalat sa-
nayii ürünlerine ek olarak, tarõm, hizmetler 
ve fikri mülkiyet haklarõ da kapsama alõn-
mõştõr. Anlaşma ile dünyada büyümenin, 
serbestleşmenin ve şeffaflaşmanõn artacağõ 
kabul edilmektedir. Bu Anlaşma sonu-

cunda, dünya ticaret hacminde yõlda orta-
lama 290 Milyar Dolarlõk bir genişleme ol-
masõ beklenmektedir. 

Diğer yandan, küreselleşmenin olum-
suz etkileri de gözlenmeye başlanmõştõr. 
Sosyal devlet ilkesinin göz ardõ edilmesi, 
ulusal ve uluslararasõ gelir dağõlõmõnõn daha 
da bozulmasõ gibi olumsuzluklar bunlar 
arasõndadõr. Mart 1995�te Kopenhag�da ya-
põlan Birleşmiş Milletler Dünya Sosyal Kal-
kõnma Zirvesinde, yoksulluğun azaltõlmasõ, 
üretken istihdamõn artõrõlmasõ ve sosyal 
bütünleşme konularõnda acil kararlar alõn-
mõştõr. 

Yeni teknolojiler, özellikle enformas-
yon (malûmat, bilişim) ve haberleşme tek-
nolojilerinde hõzlõ gelişmeler, ekonomik ve 
sosyal yaşamõ da önemli ölçüde değiştir-
mektedir. Kõyasõya rekabet ortamõ daha 
kaliteli mal ve hizmet üretimini hõzlandõr-
mõş, ürün çeşitliliği artmõştõr.  

Mal-hizmet, finans piyasalarõ ve şirket 
örgütlenmelerindeki küreselleşme aslõnda 
bu gelişmelerin sonucu olarak hõzlanmak-
tadõr. Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ dünya 
ölçeğinde artmõştõr.  

Bilişim yoğun sanayilerin gelişmesi, 
teknolojinin baş döndürücü şekilde değiş-
mesi, daha nitelikli insangücüne duyulan 
gereksinimi artmõştõr.  

Önümüzdeki dönemin en önemli he-
deflerinden biri üretim ve eğitim ilişkisinin 
güçlendirilmesidir. Eğitim, bu gelişmelere 
koşut olarak bundan böyle bugünkünden 
çok daha ileri düzeyde süreklilik kazanmak 
zorundadõr. İşgücünün eğitimi ve niteliği-
nin sürekli olarak iyileştirilmesi ihtiyacõ her 
zamankinden fazladõr. Küreselleşmeden 
beklenen olumlu sonuçlarõn sürekliliğinin 
sağlanmasõnda, sosyal politikalara ve küre-
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selleşmenin eksik olan sosyal devlet bo-
yutuna önem verilmesi gerekmektedir.  

Yeni dönemin belirleyicisi olan 
bilim ve teknolojiden tam olarak ya-
rarlanabilmek için, kurumsal yapõ-
larda ve her seviyedeki örgütlenme-
lerde değişikliklerin yapõlmasõ zorun-
lu hale gelmiştir. 

Kõyasõya rekabet, yapõsal değişimler 
ve uluslararasõ bağõmlõlõk, Türkiye�nin çağõ 
yakalamak için köklü yapõsal değişim ve 
toplumsal dönüşümleri gerçekleştirmesini 
gerektirmektedir. Bu ise, ülke stratejisi ka-
dar, bu stratejinin hedeflerine odaklõ ku-
rumlarõn da uzun dönemli stratejiler geliş-
tirmeleri ile olanaklõdõr. Özel kuruluşlar 
bunu kendi pazarlarõnõn ilkeleri ile 
Türkiye�nin çõkarlarõnõ bağdaştõrarak yap-
mak; kamu kuruluşlarõ ise Türkiye�nin 
hedefleri ve kalkõnma ilkeleri doğrul-
tusunda koordine edilmek suretiyle başarõ-
ya ulaştõrabilirler.  

AB Komisyonu, Birlik boyutunda 
stratejik planlama yapmakta -örneğin, hal-
koylamasõna sunulan Maastircht Anlaşmasõ 
böyle bir belgedir- her ülke için ülke yöne-
ticileriyle birlikte stratejik yönetim uygula-
maktadõr. AB ile tam üyelik hedefi doğrul-
tusunda seçimini yapmõş olan Türkiye, 
küreselleşmenin imkanlarõndan en üst dü-
zeyde yararlanabilme fõrsatõnõ yakalamõş 
bulunmaktadõr. Nitekim Türkiye, ihracat-
taki % 80�lere ulaşan imalat sanayii ürün-
lerini sayõlarõ 135�e ulaşan ülkeye pazarla-
makta ve birçok alanda hõzlõ rekabete 
uyum sağlamaktadõr.  

Stratejik  ve  Stratejik  Yönetimin 
Önemi  

Strateji kavramõ, ilk ve yaygõn şekilde 
askeri sevk ve idarede kullanõlmõştõr. Bu 
anlamda strateji genel bir �harp planõ� 

olarak tanõmlanmakta ve savaşõn hedefe 
yönelik planlanmasõnõ ve yönetilmesini 
ifade etmektedir. Kuşkusuz, askeri hedef 
zaferin kazanõlmasõdõr. Bu bağlamda stra-
teji ordunun veya bir birliğinin kuvvetli ve 
zayõf yönlerini belirleyerek düşman kuv-
vetlerinin durumunu incelemek suretiyle 
belirlenebilir.  

Kökeni askerliğe dayanan stratejik 
planlama ve stratejik yönetimin 20. Yüzyõ-
lõn ikinci çeyreğinde uluslararasõ  politika
değeri anlaşõlmõş ve daha yaygõn olarak
kullanõlmaya başlanmõştõr (Quinn, 1980).
1960�lardan sonra ise bir yönetim biçimi
olarak ele alõnmõş ve kamu kesimine gir-
miştir. Stratejik yönetim günümüzde Kuzey
Amerika�da hakim bir yönetim modelidir
(Hurst, 1986).

Bugün, askeri stratejide kullanõlan il-
keler, temelde hõzlõ değişmeler ve küresel-
leşme karşõsõnda ülke, bölge, işletme, ku-
rum ve kuruluşlar için de geçerli olmakta-
dõr. Böylece, strateji : 

• ileriye yönelik (uzun dönemli)
politikalar üretme,

• güçlü olma, güçleri birleştirme,
• amaç ve araç uygunluğunu sağ-

lama,
• eldeki güçlerin etkin kullanõmõnõ

gerçekleştirme,
• esnek ve tedbirli olma,

gibi ilkeleri de içeren bir anlayõşõ sergile-
mektedir.  

Ekonomik, toplumsal  ve yönetimsel 
olarak rekabete dayalõ bir ortamda ise 
strateji : 

• yeniliğe,
• gelişmeye,
• sürekli uyanõk olmaya, gözlemle-

meye,
• ülke, işletme, kurum ve kuruluşun
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çevre ile uyumunu sağlamaya yönelik-
tir. 

Stratejik faaliyet için belirli miktar ve 
nitelikteki kaynaklarõn el altõnda bulundu-
rulmasõ gerekmektedir. Çevrede veya sek-
tördeki değişiklikler karşõsõnda eldeki kay-
naklara bakõlarak kararlar alõnmasõ gerekir. 
Karar ve seçimler: 

• kuruluşun bilgi ve iradeye dayalõ,
• dinamik ve gelişmeye açõk biçimde

çalõşan,
• geleceğin uzun vadeli değişimlerini

öngörerek,
sistemli şekilde düzenlenmesini sağlar.  

Bir ülke veya kurum stratejisi; 

• uzun vadeli amaç ve hedeflerin,
• kuruluşun tümünü ilgilendiren ge-

niş kapsamlõ politikalarõn,
• amaçlara ulaşõlmasõna yarayan

mevcut planlarõnõn bütünüdür.

Bu bağlamda strateji; 

• şirketler açõsõndan rakiplere oranla
daha iyi duruma geçmek, kamu
kuruluşlarõ açõsõndan işbölümündeki
yerini ve halka yönelik hizmetini
iyileştirmek ya da diğer kuruluşlarõn
üretkenlik ve verimlilik düzeyine
göre geride kalmamak,

• etkin olmak,
• iyi durumun sürekliliğini sağlamak,
• oransal üstünlük sağlamak amaçla-

rõnõ da içermektedir.

Diğer yandan strateji; 

• bir analiz/tahlil  etme sanatõdõr;
• amaçlara bağlõ bir olgudur;
• kurum veya kuruluşun çevresiyle

ilişkilerini düzenler;

• rutin işlerin gidişine bakmanõn ak-
sine uzak geleceğe bağlõ bir dü-
zenle ilgilenir;

• parasal ve insan kaynaklarõnõ uyum
içinde yönetir;

• karmaşõk ve dinamik bir örgütte
çalõşanlarõ cesaretlendirir ve hare-
kete geçirir.

Stratejiyi bir yönetim aracõ haline ge-
tirmek planlama ile olur. Yapõldõktan sonra, 
plan stratejik yönetimin uygulama aracõ 
olarak kullanõlõr. Stratejik planlama: 

• bir yönetim planlamasõ modelidir;
• yaygõn olarak kullanõlan bir karar

verme aracõdõr;
• giderek artan hõzlõ değişme ve

gelişmelere uyum sağlamak için,
her türlü yatõrõm yapma ve geleceği
tanõmlamadõr.

• Ulusal kaynaklarõn yönetim ve
denetimini gerçekleştirmek, üretim
ve insangücünün geliştirilmesi ko-
nusunda teknolojik yetersizliği ön-
lemek amacõna yönelik bir makro
planlama aracõdõr.

• Kurum veya şirket açõsõndan bir
mikro planlama modelidir.

• İşletme, kurum veya kuruluşun
beş, on veya daha fazla yõlda ne-
rede olmak istediğinin açõklõkla be-
lirlenmesi sürecidir. Zira, rekabete
dayalõ ve hõzlõ değişme ve gelişme-
lerin yaşandõğõ bir ortamda, strate-
jik planlama öncelikle yenilikleri,
ilerlemeyi ve şirketin çevresi ile
uyumunu sağlayarak meydana ge-
len değişiklikleri denetim altõnda
tutmayõ hedeflemektir. Ülkenin dõş
rekabet altõnda yaşadõğõ hõzlõ deği-
şim ortamõnda ise, kamu kuruluşla-
rõnõn ülke stratejik hedefleri (ve
planlarõ) doğrultusunda işbölümü
içindeki yer ve hedeflerini dikkate
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alan kurum stratejileri ve eşgüdümlü 
stratejik yönetim anlayõşõyla çalõşmalarõ 
gerektirir.  

Stratejik  Planlamanõn Amaçlarõ  

Stratejik yönetim anlayõşõnõn bir aracõ 
olan stratejik planlama ile: 

Gelecek etkilenebilir ve geleceğe 
yön verilebilir: Stratejik planlar yoluyla 
yapõlanlarla, yarõn, gelecek yõl ve hatta 
gelecek 10 yõlda meydana gelecek olaylara 
yön verilebilir. Stratejik uzun dönemli ka-
rarlarla geleceğin amaçlar doğrultusunda 
etkilenebilmesi mümkündür. 

Bugünün eğilimleri geleceği 
yordamada yardõmcõ olabilir: Şimdiki 
zamana ait birçok olay, gelecek olaylarõn 
habercisi olabilmektedir. Bu olaylarda gö-
rülen eğilimleri yorumlayarak, onlardan 
anlamlar çõkararak, geleceğe ilişkin bir ta-
kõm olasõ senaryo seçenekleri tanõmlamak 
olasõdõr. Bu ise kuruluş ya da kurumun 
geleceğinin tanõmlanmasõna yardõmcõ olur. 
Eğer, yönetici kõsa vadeli planlarõ, uzun 
vadeli planlarõn içinde yürütebilirse başarõ-
lõdõr (Budak, 1995). Bu, ülkeler için daha
da önemli olmaktadõr, çünkü ülkeler daha
uzun vadeli hedeflere sahiptirler.

Bugünün kararlarõ, geleceğin en 
iyisi olma amaçlarõnõn gerçekleştiril-
mesine yardõmcõ olabilirler:  Karar sü-
reçlerinin gerekli bilgilerle beslenerek işle-
tilmesi ile yapõlan planlama sayesinde sis-
tematik olarak ulaşõlan bir sõralama yardõ-
mõyla, fõrsatlardan istifade edilebilir. Güç-
lükler önlenebilir; olumsuzluklarõ olumlu
hale getirerek arzulanan bir gelecek sağla-
nabilir (Steiner 1979).

Stratejik planlama, kuruluşun/ülkenin 
büyümesi, sürekliliğinin sağlanmasõ ve 
güçlü olmasõ amacõna yöneliktir. Stratejik 

planlar üst yönetimin önsezileri ve astlarõ-
nõn konulara katõlõmõ ilkesi içinde oluşturu-
lan fikirlerle ortaya çõkar. Oluşturulan 
stratejiler, çevre ve kuruluş içi öğelerle et-
kileşim sonucunda oluşan bilgilere dayan-
malõdõr.  

Stratejik  Planlama  ve  
Yönetimde  Vizyon/Ufuk 

Temel odak nokta, rekabette üstün 
olma amacõna yönelik yollarõn ortaya kon-
masõdõr. Rekabette üstünlük sağlama, kay-
nak denetimi, hizmet üretiminin niteliğinin 
artõrõlmasõ, kõsaca daha fazla etkililik, yö-
netimde yenilikleri izleme ve teknolojik 
araçlarõ kullanma ile olanaklõdõr. İnsan ge-
reksinimlerinin sonsuz olduğu gerçeğini 
göz önüne alõndõğõnda, kuruluşun alanõna 
giren faaliyet türlerindeki fõrsatlarõ anõnda 
görüp değerlendirmeleri rakipleri üzerinde 
daha fazla üstünlük sağlamaktadõr. Bu ise 
yönetimlerin yaratõcõlõk potansiyellerini 
harekete geçirerek, ülke veya kuruluşun 
stratejik planlama ile her türlü yenilikler-
den yararlanabilme becerisine bağlõdõr. 
Stratejik planlamanõn yönetimsel boyu-
tunda başlõca beş varsayõmdan söz edilebi-
lir: 

Birinci varsayõm: Strateji hazõrlõğõ, 
örgütsel amacõn netleştirilmesiyle başlar.  

İkinci varsayõm: Stratejinin belir-
lenmesi, örgütün kõsmen güçlü ve zayõf 
yönlerinin tanõmlanmasõna dayanõr.  

Üçüncü varsayõm: Stratejinin belir-
mesi, gelecekteki dõşsal çevreye ilişkin ön-
görülere dayanõr.  

Dördüncü varsayõm: Strateji hazõr-
lõğõ, gelecekteki kararlarla değil, mevcut 
kararlarõn gelecekte yol açacağõ durumlarla 
ilgilidir.  
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Beşinci varsayõm: Strateji hazõrlõğõ, 
aynõ zamanda bütüncül düşünceyi gerek-
tiren zihinsel bir etkinliktir. 

Geniş ve çeşitli işkollarõnda çalõşan ya 
da değişik dallarõ olan bir kuruluş (ve ülke) 
için büyük strateji, en üst yönetim düze-
yinde belirlenir. Bunun dõşõnda kuruluşun 
veya ülkenin her ayrõ birimi genel stratejiyi 
destekleyici yönde ve diğerleriyle koor-
dineli kendi birim stratejisine sahiptir. 

Vizyon, varlõk nedenimiz, yaşama ga-
yemiz ve benzeri konulardaki temel kabul-
lenmelerimizin çizdiği ufuktur. Vizyon/ufuk 
sahip olunan değerlerin sonucu olarak be-
lirir. İleriye bakõş geliştirme süreci, mevcut 
durumu sorun olarak görmek ile başlar. 
Ufuk, gelecekte ulaşmak istenilen durumu 
tanõmlar ve uzun vadelidir. Gelecekle ilgili 
tahminler yapmak değil, kararlar almak-
tõr. (Özden, 2000, s.39). Uzun ufuk, gele-
cekte istenen hedeflerin gerçeğe uygun 
düşenini kurabilmektir. Aynõ zamanda 
içinde bulunduğu koşullarõ çõkõş noktasõ 
olarak yeni bir ufuk açmaktõr. Vizyonun 
temel özelliklerini kõsaca şöyle özetlemek 
olasõdõr; 

İleri Görüş/Vizyon sahibi olmak, yara-
tõcõ bir gerilim yaşamaktõr. 

Ufuk/Vizyon kendi geleceğini öngör-
mektir, 

Uzun Ufuk/Vizyon gerçekliği yeniden 
kurgulamaktõr. İçinde yaşadõğõmõz gerçeği 
algõlama ileriye bakõşõn en temel özelliğidir.  

Vizyon arayõşõ insanõn yaşamõna an-
lam verme mücadelesidir. İleriye bakõş ay-
rõca somut bir gelecek görüntüsüdür. Alõ-
şõlmõştan sapma gösterenler arasõnda ba-
şarõ getiren fikirler ileri görüş olarak ta-
nõmlanmaktadõr. Vizyon sahibi kişi ve ku-
rumlar kendilerine yeni bir yön ve rol bula-
bilmiş olanlardõr. Schlechty�e göre ufuk, 

sahip olduğumuz değerlerin gösterdiği yol-
dur. İnandõğõmõz değerlerin bize çizdiği 
ufuktur. Kõsaca; 

Değerler---Varoluş Nedeni---Ufuk/ 
Vizyon---Görev Bildirimi/Hedefler---Ey-
lemler şeklinde sõralamak olasõdõr. Görev 
bildirimi ise, gerek ileri amacõn gerçekleşti-
rilmesi istemi ile konulan hedeflerdir. Gö-
rüldüğü gibi, stratejik yönetim ayrõca ile-
riye bakõşõn gözden kaybedilmeksizin yö-
netim yapõlmasõnõ  gerektirmektedir.  

Stratejik  Planlamanõn  Aşamalarõ  

Ülke, kurum, firma veya teşkilatõn yö-
netim boyutunu içeren stratejik planlama 
süreci aşağõdaki aşamalarõ kapsamaktadõr: 

• Plan için planlama yapmak/ön plan-
lama aşamasõ,

• Üst yönetimce sürecin kavranmasõ
ve kimlerin katõlacağõna karar ve-
rilmesi,

• Amacõn netleştirilmesi. Kurum veya
kuruluşun amacõ nedir ? (Değişen
koşullarda amaç ne olmalõdõr ?)

• Araştõrmalar yapõlmasõ; (Mevcut du-
rumlar ve geleceğe ilişkin olasõlõklar
hakkõnda varsayõmlar geliştirilir.)

• Çevre, konu alanõ ile ilgili diğer ör-
gütler, hatta kendi değerleri ve ön-
yargõlarõ hakkõnda bilgiler toplan-
masõ, bu amaçla nitel ve nicel tek-
nikler kullanõlmasõ;

• Stratejik planlamanõn önemli bir
öğesi olan örgütsel tepkilerin alõn-
masõ;

• Hedeflerin belirlenmesi, üst hedef-
lerle koordinasyonun yapõlmasõ ba-
şarõ tanõmõ ve başarõ ölçütlerinin
ortaya konulmasõ;

• Gelecekte kuruluş için doğabilecek
olasõ tehdit ve fõrsatlarõn değerlen-
dirilmesi;

• Güçlü yönler/zayõf yönler ve teh-
dit/fõrsatlarõn karşõlaştõrõlmasõ;
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• Gelecek hakkõnda seçenekli yor-
damalar (prediction) geliştirilmesi;

• Seçeneklerin gelecekte gerçek-
leşme olasõlõklarõnõn hesaplanmasõ;

• Seçeneklerin başarõlõ olarak yürür-
lüğe konulmasõ ve olasõ olumsuz-
luklarõn giderilmesi için politikalar
geliştirilmesi. Amaç, örgüt veya
kuruluş için olumsuz sonuçlarõ en
aza indirmek, olumluluklarõ en
üst düzeye çõkarõcõ politikalar
üretmektir.

• Uzun dönemli strateji kararõnõn
verilmesi;  ki bu karar gelecekteki
olasõ tehdit ve fõrsatlar karşõsõnda
tavõr alõnabilmesini sağlayacak ka-
rardõr.

• Görev tanõmlarõnõn yapõlmasõ, (Ku-
rumun veya örgütün amacõnõn ve
hedeflerinin belirlenmesi net şe-
kilde yapõlõr.) Biz ne ile uğraşõyo-
ruz? Sorusuna yanõt aranõr. Örgüt
veya kurum ne yapmaktadõr? Bunu
nasõl yapmaktadõr? Bunu niçin
yapmaktadõr?

• İş planlarõnõn yapõlmasõ;
• Zaman çizelgelerinin düzenlenmesi;
• Görevlere insan ve mali kaynaklarõn

tahsis edilmesi;
• Rollerin ve sorumluluklarõn tanõm-

lanmasõ,
• Stratejilerin uygulanmasõ ve 

uygulanan stratejilerin değerlendi-
rilmesi. 

Stratejik plan, stratejik planlama sü-
recinin bir ürünüdür. Kuruluş Stratejik 
Planõ kuruluş veya örgütün görevinin tanõ-
mõdõr. Görev çerçevesi içinde örgütün ge-
leceğinin gerçekleştirmesinde gerekli olan 
politika ve taktikler ile birlikte, onun en 
yararlõ olduğu gelecek senaryolarõnõn or-
taya konmasõdõr. Stratejik planlama bir 
ürün olmaktan çok bir süreç olarak daha 
önemlidir. Gelecek düşüncesine dayalõ 
olarak faaliyete geçmeyi ve ana amaçlarõ 
gözden kaçõrmaksõzõn, yönetimin bir par-

çasõ olarak isteyen sürekli ve sistemli bir 
karar mekanizmasõnõ zorunlu kõlar. Kuru-
mun görev bildirimi aşağõdaki bakõş açõ-
sõyla hazõrlanõr: 

• Görev tanõmõ � nedir? ne olmalõdõr?
sorusuna yanõt arar.

• Her farklõ duruma ilişkin hipotezler
kurularak durum analizi yapõlõr.

• Strateji planlamacõlarõ tarafõndan
öncelikler sõrasõna göre net olarak
ortaya konmuş bir sorunlar listesi
yapõlõr (iç ve dõş sorunlar).

• Sorunlar incelenir, büyüklüklerini,
önem ve önceliklerini ortaya koyan
bir araştõrma programõ yapõlõr.

• Geleceğe ilişkin seçenekli politikalar
üretilir.

• Üst yönetim ve planlama birimi
tarafõndan görüş birliği sağlanarak
görev tanõmlarõ yapõlõr.

Kuruluş, işletme ya da kurumun (veya 
işkolunun veya ülkenin) amaçlarõ ve 
hiyerarşisi içinde görev tanõmõndan başla-
yan ve kurala kadar giden sõralamalar ya-
põlmalõdõr. Bunlar;  

1. Temel Görev;  varoluş nedenidir;
kuruluşun kurulma nedenini ifade
eder.

2. Politika; teşkilatõn konularõnõ ve il-
keli hareket biçimleri ifade eder.

3. Strateji; görevin (amacõn) gerçek-
leşmesi için ortaya konulan hedef-
ler ve ulaşmak için seçilen yol ya
da temel hareket tarzõdõr.

4. Plan; kuruluşun politikalarõna göre
oluşturulan ve bütününü ilgilendi-
ren, çeşitli genel hedefleri, ilkeleri
içeren ve ana strateji çerçevesinde
bunlara ulaşma yollarõ sürelerini ve
kaynaklarõnõ kapsar şekilde yollarõnõ
belirten belgedir.

5. Program; planõn kaynak kullanõmõ
ayrõntõlarõ ya da birer yõllõk uygu-
lama bölümleridir.
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6. Taktik; planla konulan amaçlara
ulaşmak için uygulanacak kõsa va-
deli esnek yol ve yöntemleri ifade
eder.

7. Kurallar; hiçbiri esneklik ve sap-
maya imkan tanõmaksõzõn ve uygu-
lanan yazõlõ veya yazõlõ olmayan
emirlerin tümüdür.

8. İşlem Süreci (Prosedür); özellikle
uygulamaya yönelik olarak hatalõ
ve istenmeyen karar ve işlemleri
önlemek için belirli bir amaca yöne-
lik olarak yapõlacaklarõ aşama
aşama belirten yazõlõ kurallardõr.
Örneğin Bakanlõklarca çõkarõlan yö-
netmelikler, tebliğler birer işlem
süreci tanõmlamasõ niteliğindedir.

Sonuç

Stratejik yönetim amaçlõ planlama-
nõn tüm kuruluşlardaki yararlarõ: 

• Amaca odaklõ kalarak koordinasyon
ve kõyaslamayõ sağlamasõ,

• Kurum veya kuruluşta işgücü mali-
yeti tasarrufu sağlamasõ,

• İstihdam edilenlerin iş doyumu
sağlamalarõnõ kolaylaştõrmasõ,

• Yönetimi geliştirmesi,
• Kurumun iş başarõsõnõ artõrmasõ,
• Etkili işgücü yetiştirmeyi ve

amaç/araç uygun kullanmayõ ko-
laylaştõrmasõdõr.

Örgütlerin yaratõcõlõklarõnõn ortaya 
konmasõnda, uzun dönemli düşünebilme 
becerilerinin geliştirilmesinde, büyüme-
sinde, konumunun yükseltilmesinde, yeni-
lik yaratmada ve sorun çözme potansiyelini 
geliştirmede uygun yeni yaklaşõmlarõ izle-
meleri gerekir. Bu yeni yaklaşõmlar içinde, 
stratejilerin belirlenmesi ve stratejik plan-
lama yaklaşõmlarõ kurum ya da kuruluşun 
geleceğini etkilemede önemli bir araç ola-
rak yaygõnlaştõrõlmalõdõr. Örgüt yönetimini 
kolaylaştõrõcõ ve örgüte uygun bir strateji 

hõzlõ gelişmelerle başedebilme becerisini de 
kazandõracaktõr. Gelişmiş ülkelerde ticari 
örgütlerin yarõsõndan fazlasõnda kullanõlan 
stratejik yönetim ve planlama, geleceğe 
yön verme ve geleceği örgütsel gelişmişlik 
yardõmõyla denetim altõnda tutma bakõmõn-
dan önem taşõmaktadõr.  

Stratejik planlama, mikro ölçekte, 
sektörel ölçekte veya kalkõnmakta olan ül-
keler için etkin ve uygulanabilir stratejiler 
geliştirilmesine ilişkin faaliyetleri, kararlarõ 
ve uygulamalarõ içerir. Geleceğe yönelik 
faaliyetler planlanõrken, kuşkusuz, belli bir 
aşamadan sonra bir bütçe yapmak ve 
bunlarõ bütçe ayrõntõlarõna göre yürütmek 
temel bir yönetim ilkesidir. Bu bakõmdan 
stratejik planlama rekabete ve hõzlõ geliş-
melere dayalõ bir ortamda etkili kamu hiz-
meti üretimi, finansman, pazarlama ve ta-
nõtõm, etkililik, işgücü politikalarõ, örgütsel 
yapõ ve ürün geliştirme (ar-ge) bakõmõndan 
meydana gelecek değişiklikleri denetim 
altõna almayõ sağlayan teknik bir araç ola-
rak kullanõlmalõdõr.  

DPT Türkiye�nin kalkõnmasõnda çok 
önemli görevler üstlenmiş köklü bir kuru-
luştur. Bünyesinden cumhurbaşkanlarõ, 
başbakanlar, bakanlar, akademisyenler, 
politikacõlar, özel kesim yöneticileri, fikir 
adamlarõ, yazar ve sanatkarlar ve üst dü-
zey kamu yöneticileri çõkarmõş bir kuruluş-
tur. Sürdürülebilir kalkõnma politikalarõ çer-
çevesinde, ülke boyu stratejik planlama ve 
yönetim her kuruluşun ülke hedefine 
odaklõ koordinasyonunu gerektirmektedir. 
Bu amaçla, konunun genel olarak, kamu 
kuruluşlarõnõn özel olarak yeniden yapõ-
lanma çalõşmalarõnda, özetlemeye çalõştõ-
ğõmõz stratejik yönetim ilkelerini bütün 
kuruluşlar dikkate almalõdõr. Böylece mev-
cut potansiyellerini en iyi şekilde değerlen-
direbilecek ve Türkiye�nin 2023 yõlõ hedef-
lerinin gerçekleştirilmesindeki önemli kat-
kõlarõnõ sürdüreceklerdir.  
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BİR  KAMU  YÖNETİMİ  REFORMU  İÇİN 
STRATEJİ  SEÇENEKLERİ 

Osman YILMAZ (*) 

Özet: Makale güncel bir konu olan 
kamu yönetiminde reform konusuna bilim-
sel ve uygulamalardan ders çõkararak yak-
laşõlmasõ gereğini vurgulamaktadõr. Yapõla-
cak parçacõl müdahaleler, işlemler yete-
rince incelenmiştir. Kuruluşlarõ kümelen-
dirme girişimleri ters sonuçlar verebilir. Bu 
amaçla, dünyada bilimsel olarak incelen-
mesi ve izlenmesi sürdürülen dört kamu 
yönetimi reform stratejisi tartõşõlmaktadõr. 
Kamu yönetimi reformuna, a) Piyasa 
Stratejisi, b) Yönetsel Strateji, c) Program 
Stratejisi, d) Aşamalõ Değişim Stratejisi, 
yaklaşõmlarõnõn tartõşmalarõ, Türk Kamu 
Yönetimi reformunun etkili bir yönlendirme 
ile uygulanmasõ açõsõndan fikirler ve araçlar 
sunmaktadõr. 

Kamu yönetiminde değişim arayõşlarõ, 
gerek ülkemizde gerekse dünyada her za-
man gündeme gelen bir konudur. Toplum-
sal ve ekonomik yaşamda köklü değişimle-
rin yaşandõğõ dönemlerde bu çabalar art-
makta, daha durağan bir yapõnõn baskõn 
olduğu dönemlerde konu daha geri planda 
kalmaktadõr. Ancak 1980�li yõllarda başla-
yan ve 1990�lõ yõllarda ivme kazanan re-
form çabalarõ, kapsam ve ulaştõğõ boyut 
bakõmõndan incelenmesi gereken özellikler 
taşõmaktadõr. Yeni bir yüzyõlõn, dahasõ yeni 
bir bin yõlõn başlangõcõnõn, bilim ve teknoloji 
yanõnda ekonomi ve siyasal alanda yaşa-
nan köklü değişimlerle örtüşmesi, bu dö-
nemde  yaşanan  değişim ve uyum çabala- 

 
 
 
 

rõna daha farklõ bir boyut katmaktadõr. 
1990'lõ yõllarda kamu yönetimi reformunun, 
devletin rolü tartõşmalarõnõ da içerecek şe-
kilde, daha geniş bir bağlamda ve hemen 
hemen tüm ülkelerde gündeme geldiği 
görülmektedir. Yönetim değişen koşullara 
kendini uyarlamak zorundadõr. Bu nedenle 
ulaşõm, haberleşme ve teknoloji alanõnda 
yaşanan çok hõzlõ ve köklü gelişmeler ya-
nõnda Sovyetler Birliğinin dağõlmasõ ve 
Doğu Avrupa ülkelerinde yaşanan siyasal 
ve ekonomik sistem değişikliği gibi ulusla-
rarasõ alanda derin izler bõrakan değişimle-
rin yaşandõğõ bir dönemde, kamu yöneti-
minde reform arayõşlarõnõn tekrar gün-
demde ön sõralara çõkmasõ beklenen ve 
doğal bir gelişmedir.  

Kamu yönetimini değişime zorlayan 
etkenler üç ana eksende oluşmaktadõr. Bi-
rincisi, kamu harcamalarõnõn bütçe üzerine 
getirdiği yük ve bütçe açõklarõnõn mali si-
temde yol açtõğõ sõkõntõlardõr. İkincisi, bilgi 
ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hõzlõ 
değişimdir. Üçüncüsü, toplumsal talepler 
karşõsõnda kamu kesiminin performansõnõn 
yetersiz kalmasõdõr. Türkiye�de olduğu gibi, 
gecikmiş reformlarõn kamu yönetiminde 
yolaçtõğõ verimsizlikler, işlevlerin yerine ge-
tirilememesi, koordinasyonsuzluk da bu 
kümeye eklenebilir. Kamu yönetimi re-
formu da bu nedenlere paralel olarak iki 
ana temel üzerine yapõlandõrõlmaktadõr. 
Birincisi, devletin rolü, diye de ifade edilen 
kamu yönetiminin görev alanõnõn ne olaca-
ğõdõr. İkincisi bu görevlerin nasõl yapõlaca-
ğõdõr. (*) DPT, Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler

 Dairesi Başkanõ 
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Kõsaca ne yapmalõ ve nasõl yapmalõ 
diye ifade demokrasilerde değişimin aşağõ-
dan yukarõya doğru olmasõ beklentisi, hatta 
ilkesine rağmen, kamu yönetiminde ve 
pekçok büyük kurumda yukardan aşağõ 
reformlar yapõlmaktadõr. Reforma ilişkin 
yenilikçi düşünce ve önerilerin daha ziyade 
üst düzey yönetim kademesinde görev 
alanlardan geldiği görülmektedir. Yukarõ-
dan aşağõya gerçekleştirilen reformlarõn 
zorluklarõ bilinmekle beraber, en aşağõdan 
yukarõya gelen taleplerle reform başlama-
sõnõ beklemek, zaman kaybettirici ve ger-
çekçi olmayacaktõr. En uygun olanõ çalõ-
şanlarõn da reform sürecine sokularak re-
formu sahiplenmelerinin sağlanmasõdõr. 
Buna �Etkileşimli Reform Uygulamasõ� de-
nilebilir. Ancak, reform ufku ve genel stra-
tejisi daha üst düzeyde oluşturulmalõdõr. 

Seçimler ve hükümet değişiklikleri 
reformlar için bir fõrsat yaratmaktadõr. Ger-
çekten de köklü değişiklikler gerçekleştiren 
ülkelerde değişim girişiminin yeni hüküme-
tin işe başlamasõndan kõsa bir süre sonra 
başlatõldõğõ görülmektedir. İngiltere, Ame-
rika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, Ka-
nada ve Avustralya�da kamu yönetimi re-
formuna ilişkin çalõşmalar yeni hükümetle-
rin kurulmasõndan çok kõsa bir süre sonra 
başlatõlmõştõr. Ancak köklü bir değişim için 
bir seçim döneminin yetmediği görülmek-
tedir. Birden fazla seçim dönemi boyunca 
süren ve farklõ bir parti tarafõndan kurulan 
yeni hükümet tarafõndan da benimsenen 
reform girişimlerinin başarõ ihtimali çok 
daha yüksektir. Yeni gelen hükümet tara-
fõndan da devam ettirilen ve daha da de-
rinleştirilen reformlar en başarõlõ ve kalõcõ 
olanlarõdõr. Örneğin İngiltere�nin reform 
girişimi Muhafazakar Partiden Thatcher�la 
başlatõlmõş ve Major döneminde sürmüş 
olmasõna rağmen İşçi Partisinin Başbakanõ 
Tony Blair tarafõndan yeni bir boyuta taşõ-
narak devam ettirilmiştir. 

İlginç bir durum, reform girişimlerinin 
siyasi partilerin siyasal yelpazedeki yerle-
riyle bir ilişkisi olmamasõdõr. Kimi ülkelerde 
yelpazenin sağõnda yer alan partiler reform 
girişimini başlatmõşken kimisinde solda yer 
alan partiler başlatmõştõr. 

Her ülkede değişimin gerektirdiği yeni 
amaçlara ulaşmak için değişik yollar izlen-
mektedir. Ancak genel olarak dört yakla-
şõmdan stratejiden bahsedilebilir. Bunlar: 

• Piyasacõ strateji: Rekabeti ve sözleş-
meyi esas alõr.

• Yönetsel reform stratejisi :Yöneticilerin
profesyonel yetenek ve çalõşmalarõnõ
temel alõr ve yöneticilerin güçlendiril-
mesini amaçlar.

• Program stratejisi: Kaynaklarõn yeniden
dağõtõmõ için mevcut politikalar ve
bunlarõn uygulanmasõna yönelik prog-
ramlarõn analizine ve yeniden değer-
lendirilmesi esasõna dayanõr.

• Aşamalõ ve yavaş değişim stratejisi:
Kamunun daha verimli çalõşmasõ için
kurallar ve uygulamanõn sürekli gözden
geçirilmesi esasõna dayanõr.

Bu dört yaklaşõmõn da ortak noktalarõ
bulunmaktadõr. Hepsinde amaç ortaktõr; 
daha verimli ve etkili çalõşan, vatandaşõn 
taleplerine duyarlõ bir kamu yönetimi sis-
temi kurmak. Hepsinde hizmetlerin çeşit-
lendirilmesi ve hizmet sunumunda esneklik 
teşvik edilmektedir. Bununla beraber yak-
laşõmlar arasõnda temel bir takõm farklõlõklar 
da mevcuttur. Bu farklõlõğõn esas kaynağõ 
devletin rolünün nasõl algõlandõğõdõr. Piya-
sacõ yaklaşõm, devletin politika belirleme 
rolü ile hizmet sunumu arasõnda keskin bir 
ayõrõma dayanõr. Bu yaklaşõmõn hizmet su-
numuna ilişkin görevlerin bağõmsõz, küçük 
birimler ya da gönüllü kuruluşlara devri 
yönünde temel bir tercihi bulunmaktadõr. 
Yönetsel   model,  hizmet   sunumu  konu- 
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sunda devlete daha geniş bir rol verir; fa-
kat bu rolü gerçekleştirirken bürokratik 
kurallarla boğulmak yerine yöneticilere 
daha geniş bir esneklik verilmesini savu-
nur. Program yaklaşõmõ, mevcut kaynak-
larla en etkili sonucu almak için kaynakla-
rõn nerelere öncelikle ayrõlmasõ gerektiği 
sorusu üzerinde odaklaşõr. Aşamalõ yakla-
şõmda, devletin mevcut rolünde önemli bir 
değişiklik yapma amacõnõ taşõmayõp mevcut 
yapõyõ biraz daha iyi çalõşõr hale getirmek 
istenilmektedir. 

Hemen her ülkede izlenen yaklaşõmõ 
bu dört başlõktan biri içine almak olanaklõ-
dõr. Örneğin Yeni Zelanda�da piyasacõ bir 
yaklaşõm benimsenirken, Kanada�da prog-
ram yaklaşõmõ izlenmiş, Almanya�da ise 
aşamalõ ve küçük değişikliklerle yetinil-
miştir. Amerika Birleşik Devletlerinde ise 
yönetsel yaklaşõm ağõr basmaktadõr. Bu-
nunla beraber ağõr basan bir yaklaşõmõn 
yanõnda her ülkede diğer yaklaşõmlardan 
da öğeler bulunduğu ve bu çerçevede her 
ülkenin kendine özgü bir karõşõm oluştur-
duğu söylenebilir. 

Şekil: 1 

Hangi yaklaşõmõn izleneceği önemlidir, 
çünkü her yaklaşõmda farklõ bir soru ortaya 
çõkmakta, kritik/hayati önem taşõyan alan-
lar değişmektedir. Piyasacõ bir yaklaşõm 
izlenebilmesi için rekabetçi bir ortamõn 
mevcut olmasõ gerekir. Yapõlan sözleşme-
lerin rekabetçi bir ortamda yapõlmamasõ 
durumunda çok daha derin sorunlar ortaya 
çõkabilecektir. Yönetsel yaklaşõmda ise kri-
tik konu esneklikle berber hesap verme 
sorumluluğuna ilişkin etkili mekanizmalarõn 
oluşturulmasõdõr. Program yaklaşõmõndaki 
kritik konu ise hükümetin kaynaklarõ yapõ-
lan program değerlendirmelerine göre ye-
niden dağõtmaya hazõr ve gönüllü olup ol-
madõğõdõr. Aşamacõ yaklaşõmda ise kritik 
sorun değişim çabalarõnõn uzun süre sür-
dürülüp sürdürülemeyeceğidir. İzlenen ana 
yaklaşõma göre bu hayati alanlarda gerekli 
önlemler alõnõp gerekli altyapõ oluşturula-
mazsa başlangõçta iddialõ umutlarla ortaya 
çõkan reform çalõşmalarõ kõsa bir süre sonra 
sekteye uğrayacaktõr. Bu nedenle reform 
çabalarõnõn başõnda stratejik kararlarõ al-
mak gerekmektedir. 

STRATEJİ  TÜRÜ TEMEL  ARAÇLAR KRİTİK  KONULAR 

PİYASA STRATEJİSİ 
ŞİRKETLEŞTİRME 
ÖZELLEŞTİRME 
SÖZLEŞME/DIŞARIYA İŞ  

REKABETİN SAĞLANMASI  
TEMEL KAMU HİZMETLERİ 

YÖNETSEL STRATEJİ 

YETKİ DEVRİ 
ESNEKLİK 
SONUÇLARIN YÖNETİMİ  
PERFORMANS 
ANLAŞMALARI 

HESAP VERME SORUMLULUĞU 
SAYDAMLIK 

PROGRAM 
STRATEJİSİ 

PROGRAM ANALİZLERİ 
KAMUSAL ÖNCELİKLER 

KAYNAKLARIN YENİDEN 
DAĞITIMI 

AŞAMALI DEĞİŞİM 
STRATEJİSİ KÜÇÜK PROJELER DEVAMLILIK 

UYUM 
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Piyasa  Stratejisi 

Piyasacõ stratejinin temel kamu hiz-
metlerinden ziyade devletin iktisadi faali-
yetleri alanõnda uygulanabildiği gözlem-
lenmektedir. Örneğin eğitim alanõnda ku-
pon uygulamasõ ya da alternatif okul uy-
gulamasõ gibi piyasacõ yaklaşõma uygun 
yöntemlerin uygulanmasõna yönelik çalõş-
malar vardõr, ancak bunlar çok sõnõrlõ dü-
zeydedir.  

Piyasacõ yaklaşõm özü itibariyle özel 
kesimde ve işletme yönetimi alanõnda ya-
şanan gelişmeleri kamu kesimine aktarma 
çabasõndadõr. Örneğin 1980�li yõllara kadar 
sadece kamu kesimi değil özel kesimde de 
dikey entegrasyona dayanan hiyerarşik ve 
devasa yapõlanmalar ağõrlõktaydõ. Son dö-
nemde ise dikey bütünleşmelerden vazge-
çilip daha küçük birimler oluşturulmuş-
tur.(1) Bu eğilim kamu kesimine de taşõna-
rak politika oluşturma görevi hizmet 
üretme işlevinden tamamen ayrõlmõş ve 
hizmet birimleri daha küçük ve daha hõzlõ 
çalõşmasõ beklenen birimler haline getiril-
miştir. 

Piyasa yaklaşõmõnõn temelinde, hiz-
metten yararlananlara (müşteriler) seçme 
imkanõ tanõyan rekabetçi bir yapõlanmada, 
hizmet sunucularõ daha etkili ve daha du-
yarlõ olacaklardõr beklentisi yatmaktadõr. 
Fakat kamu kesiminde birbirinden tümüyle 
farklõ iki ayrõ grup müşteri ve hizmet üreti-
cisi vardõr. Birincisi vatandaşlara hizmet 
sunan birimlerdir, ikincisi ise başka bir 
kamu kurumuna hizmet sunan birimlerdir. 
Dolayõsõyla burada bir iç pazardan bir de 
dõş pazardan söz etmek mümkündür. Her 
iki pazarda da farklõ özellikler hakim oldu-
ğundan farklõ sorunlar ortaya çõkacaktõr. 
Vatandaşa yönelik hizmetlerde vatandaşa 

(1) 1990�lõ yõllarõn ikinci yarõsõndan itibaren hõzlanan şirket
birleşmelerine bu bakõmdan dikkat etmek gerekir. Ancak
bunlarõn daha çok yatay birleşmeler olduğu görülmektedir. 

seçme hakkõ tanõmanõn maliyetinin ne ola-
cağõ (aynõ hizmeti üreten birden fazla biri-
min yaratacağõ atõl kapasite), vatandaşlarõn 
sağlõklõ bir seçim yapabilecek bilgilere nasõl 
sahip olacaklarõ, varsõllar ve yoksullar ara-
sõndaki eşitliğin nasõl sağlanacağõ gibi çok 
temel ve yanõtõ zor sorular ortaya çõkmak-
tadõr. Piyasacõ yaklaşõmõn kamu hizmetine 
özgü toplumsal değerler olan eşitlik ve 
yansõzlõk gibi değerleri ortadan kaldõrabile-
ceği, daha da önemlisi devlet tarafõndan 
sağlanan eğitim ve benzeri hizmetler so-
nucu ortaya çõkan ve desteklenen �vatan-
daşlõk duygusu�na zarar verebileceği söy-
lenmektedir. Kamu kesiminin kendi içine 
yönelik piyasada ise daha karmaşõk sorun-
lar gündeme gelmektedir. Çünkü burada 
bakanlõklar ve çok sayõda kamu kurumunu 
içine alan bir ağ söz konusudur. Bu ağ 
içinde aynõ anda çok farklõ birimler hem 
hizmet alõcõsõ hem hizmet sunucusu konu-
mundadõr. Bunlar arasõndaki ilişkilerin nasõl 
piyasa temeline oturtulacağõ net olarak 
ortaya konulabilmiş değildir. 

Piyasa yaklaşõmõ alanõnda en ileri 
adõmlarõ Yeni Zelanda atmõştõr. Sistem ku-
rumlar arasõ alõş verişe ilişkin kurallarõn 
resmileştirdiği performans anlaşmalarõ, 
belli süreli sabit fiyatlõ anlaşmalar gibi ku-
rum içi ve kurumlar arasõ anlaşmalardan 
oluşan bir sözleşmeler ağõna dayanmakta-
dõr. Sözleşme temeline dayanan bu ilişkileri 
kurumsallaştõrmak amacõyla bazõ yapõsal ve 
işleyişsel değişiklikler yapõlmõştõr. Bakanlar 
hizmetleri kendi kurumlarõndan ya da 
başka bir yerden almak konusunda serbest 
bõrakõlmõşlardõr. Üretilmesi beklenen çõktõ 
önceden belirlenip standartlara bağlanmõş 
ve uygulama dönemi boyunca denetlen-
miştir. Yeni Zelanda�nõn kurum içi ve ku-
rumlar arasõ ilişkileri sözleşmeye bağlama 
konusunda yaptõğõ bu uygulamanõn başka 
ülkelerde de söz konusu olduğunu söyle-
mek çok güçtür. 
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Yönetsel  Strateji 

Bu yaklaşõmõn özü bir cümle ile ifade 
edilebilir: �Yöneticilerin yönetmesine mü-
saade edelim.� (Let the managers 
manage.) Bunun altõnda ise yöneticilerin 
gerçek anlamda yönetebilmeleri için dõştan 
gelen, önceden belirlenmiş kural, baskõ ve 
sõnõrlardan mümkün olduğunca arõndõrõl-
masõ ve kurumun mali kaynaklarõ ve insan 
kaynaklarõ başta olmak üzere kaynaklarõn 
kullanõlõş ve işleyişi üzerinde karar alma ve 
uygulama yetkisine sahip olmasõ gerektiği 
düşüncesi yatmaktadõr. 

Yönetsel strateji aslõnda geleneksel 
kamu yönetimi anlayõşõnda çok önemli ve 
köklü bir değişimi öngörmektedir. Kamu 
yönetiminde uzun bir süre kurallarõ ve sü-
reçleri standardize etmek esas hedef ol-
muştur. Bütün kamu kurumlarõnõn aynõ 
bütçeleme sürecine, aynõ harcama şekline, 
aynõ işe alma ve ücret rejimine tabi olmasõ 
istenmiştir. Bu birliği sağlamak önemli bir 
gelişme olarak kabul edilmiştir. Bunun te-
mel sebebi vatandaşlara aynõ nitelikte hiz-
met sunmak ve eşit muamelede bulunmak 
için kamu çalõşanlarõna hiç bir yorum ve 
esneklik alanõ bõrakmadan her şeyi objektif 
kurallara bağlamak isteğidir. Bu yolla usul-
süz ve yolsuz uygulamalarõn önüne geçile-
bileceği, kamu kaynaklarõnõn özel çõkarlar 
için kullanõlmasõnõn önlenebileceği düşü-
nülmüştür.  

Yönetsel yaklaşõmõ savunanlar gele-
neksel tekdüzeleştirme yaklaşõmõnõn so-
nuçta ters etki yaptõğõnõ, çalõşanlarõn so-
nuçta ortaya çõkan hizmeti bir yana bõrakõp 
kurallara harfiyen uymakla meşgul olduk-
larõ, çok fazla kõrtasiye nedeniyle maliyet-
lerin arttõğõ, sorumluluk alanlarõnõn ve so-
rumlularõn kaybolduğu ve bunun da kamu 
yönetimini hantal ve verimsiz işleyen bir 
yapõya soktuğunu ileri sürmektedirler. Ka-
munun kaynaklarõnõ etkili biçimde kullanma 

konusunda iyi niyetli olan yöneticiler, kötü 
bir bürokratik sistemin içine sõkõşõp kaldõk-
larõ için başarõlõ bir performans/sonuç alma 
ve verim sergileyememektedirler. 

Bu sorunlarõ aşmanõn yolu yöneticilere 
yönetme imkanõ vermek, yani onlarõ kay-
naklarõn kullanõlõşõ ve amaca ulaşma konu-
sunda belli bir esneklik imkanõ ile donat-
maktõr. Bu yaklaşõmõn katõksõz uygulamasõ, 
yöneticilere ulaşõlmak istenen amaçlarõ or-
taya koyduktan sonra genel bir bütçe tah-
sis edip onlarõ bütçenin nereye, nasõl har-
canacağõ konusunda serbest bõrakmak ve 
sonuçtan sorumlu tutmaktõr. Burada sis-
temin tamamlayõcõ ve olmazsa olmaz un-
suru, yetki devri ve esneklikle birlikte he-
sap verme sorumluluğunu getirmektir. 

Yönetsel yaklaşõmõn kendi içinde ilginç 
bir ikilemi bulunmaktadõr. Yukarõda da de-
ğinildiği üzere yeni kamu yönetimi arayõş-
larõnõn temelinde yatan nedenlerden birisi 
de kamu yönetimine ve bu arada kamu 
yöneticilerine olan güvenin azalmasõdõr. 
Oysa yönetsel yaklaşõm tümüyle yönetici-
lere güvenilmesine ve onlara daha fazla 
yetki ve esneklik tanõnmasõna dayanmak-
tadõr. Bu nedenle bu yaklaşõmõn uygulan-
masõ aşamasõnda kamu yöneticilerine du-
yulan güveni bir şekilde artõrmak gerekir. 

Fakat asõl önemle üzerinde durulmasõ 
gereken konu, yönetsel yaklaşõmõn iki ayrõ 
temel üzerine oturduğudur. Bir taraftan 
yöneticilere yetki devredilip esneklik imkanõ 
sağlanõrken, öbür yandan hesap verme 
sorumluluğu olabildiğince güçlendirilmek-
tedir. Geleneksel yaklaşõmda sorumlular ve 
sorumluluk alanlarõ kaybolmakta iken bu 
yaklaşõmda kimden hesap sorulacağõ ve 
neye göre hesap sorulacağõ yani başarõ ve 
başarõsõzlõk ölçütleri ortadadõr. Bu durumu 
açõklamak için kullanõlan lokanta benzet-
mesi daha açõklayõcõ olabilir. Geleneksel 
yaklaşõm her garsonun her masaya hiz-
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metten sorumlu olduğu bir lokantaya ben-
zetilebilir. Bu durumda, örneğin 1 numaralõ 
masaya hizmet sunulmamasõ ya da geç ve 
kötü hizmet sunulmasõndan kim, hangi 
garson sorumludur? Yönetsel yaklaşõmda 
ise herkesin sorumlu olduğu masa önce-
den bilindiğinden sorunun cevabõ net bir 
biçimde ortadadõr. 

Yönetsel yaklaşõmda yöneticilerin ba-
şarõlõ olup olmadõğõnõ belli bir ölçüte göre 
değerlendirmek gerekir. Bunun yolu da 
performansõn ölçülmesidir. Bu nedenle bu 
yaklaşõmda performans ölçümüne ilişkin 
sağlõklõ bir sistemin kurulmasõ çok önemli 
bir yer tutar.  

Önemle üzerinde durulmasõ gereken 
bir nokta da �yöneticilerin yönetmesine izin 
vermekle� �yöneticilerin yönetmesini sağ-
lamak� arasõndaki ince ayrõmdõr. Yönetici-
lerin yönetmesine izin vermek bir bakõma 
kolaydõr, ancak bu mutlaka yöneticilerin 
başarõlõ bir yönetim sergileyecekleri demek 
değildir. Çok sayõda kamu görevlisi ger-
çekten yönetmenin getireceği karar alma 
ve sorumlu olma gibi riskleri üstlenmekten 
kaçõnabilir. Bu nedenle gerçekten yönet-
meye talip bir yönetici kadrosunun oluş-
turulmasõ çok büyük bir önem taşõmakta-
dõr. 

Program  Stratejisi 

Bu stratejinin altõnda yatan temel dü-
şünce, kamu yönetimi alanõndaki en acil ve 
en önemli sorunun kamu kaynaklarõnõ ka-
munun temel amaç ve öncelikleri doğrultu-
sunda, en etkili olduklarõ alanlara yönelt-
mek olduğudur. Bu nedenle de temel he-
defleri ve öncelikleri belirlemek özel bir 
önem taşõmaktadõr. 

Kamu kaynaklarõnõn etkin kullanõmõ 
söz konusu olduğunda, kamu yönetiminde 
her zaman gündemde olan ölçme sorunu 

ortaya çõkmaktadõr. Kaynaklarõn etkin kul-
lanõlõp kullanõlmadõğõnõn neye göre değer-
lendirileceği sorusu gündeme gelmekte ve 
cevaplar belli kavramlar etrafõnda toplan-
maktadõr. Etkinlik-etkililik, girdi-çõktõ, çõktõ-
sonuç, doğru şeyleri yapmak-şeyleri doğru 
yapmak gibi ölçütlerden hangisinin esas 
alõnacağõ önemli sorun alanlarõndandõr.  

Bir kõsõm ülkelerde karma bir yol iz-
lenmeye çalõşõlmõştõr. Yani belli zaman ve 
durumlarda etkinlik analizi yapõlõrken başka 
zaman ve durumlarda etkililiğe ya da so-
nuçlara öncelik verilmiştir. 

Bu yaklaşõmõn zorluğu tüm alanlarõ 
içeren sağlõklõ bir program analizi için çok 
büyük miktarda zaman ve bilgiye ihtiyaç 
duyulmasõ ve mevcut bütçe verileri ile de-
taylõ bir değerlendirme yapõlmasõnõn güç 
olmasõdõr. 

Program yaklaşõmõ konusunda önem 
taşõyan iki konu vardõr. Birincisi program-
larõn değerlendirilmesi ve kaynaklarõn ye-
niden dağõtõmõnda sabit bir bütçe sõnõrlarõ 
içinde kalõnmasõ gerektiğidir. Yani mevcut 
kaynaklarõn en etkin kullanõm yolu aran-
maktadõr; yoksa mevcut programlarõ yeni 
kaynaklarla daha etkili hale getirmek bir 
seçenek değildir. İkinci olarak, son dö-
nemlerdeki program değerlendirmeleri 
daha önceleri işaret edilen devletin rolü ile 
ilgili temel tercihler konusuna da girmek 
durumunda kalmaktadõr. Yani mevcut 
programlar bağlamõnda devletin rolünün 
ne olduğu ve olmasõ gerektiği ve bu alan-
larda özel kesim ve gönüllü kuruluşlarõn 
rolü konularõ üzerinde de durulmaktadõr. 

Yavaş  ve  Aşamalõ Değişim 
Stratejisi 

Bu yaklaşõmõn temel farkõnõ adõ da 
ortaya koymaktadõr. Daha önceki yakla-
şõmlarda öyle ya da böyle kamu yöneti-
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minde kapsamlõ ve hõzlõ bir değişim amaç-
lanõp kaynaklar ve dikkatler bu noktaya 
yönlendirildiği halde, bu yaklaşõmda daha 
temkinli bir tutum izlenerek küçük ve ya-
vaş değişikliklerle kamu yönetiminin uzun 
vadeli bir değişime tabi tutulmasõ amaç-
lanmaktadõr. Bu yaklaşõmõn en önemli üs-
tünlüğü, doğru zaman ve fõrsatlara göre 
doğru şeyleri yapmaya imkan tanõmasõdõr. 
Almanya�da ve İsveç�te yaşanan değişim 
bu kapsamda düşünülebilir.  

Bu strateji konusunda dikkat çekilecek 
sõkõntõlarõn başõnda küçük değişikliklerin bir 
araya gelmesiyle çok da büyük değişiklikler 
olmamasõ olasõlõğõdõr. Temel ve yapõsal bir 
değişim ortaya çõkmayabilir. Aşamalõ yakla-
şõmda eşgüdüm de bir sorun olabilir. Ya-
põlan küçük değişikliklerin hepsinin benim-
senmiş genel bir stratejiye uygun olmasõnõ 
sağlamak güç olabilir. Başka bir zorluk da 
uzun dönemde değişim konusundaki, ilgi, 
kararlõlõk ve çabanõn azalmasõ ya da kay-
bolmasõ olasõlõğõdõr. Bu nedenle başlangõçta 
reforma yönelik genel bir çerçevenin çizil-
mesi ve temel hedeflerin konulmasõ ve bir 
eşgüdüm mekanizmasõnõn oluşturulma-
sõnda yarar vardõr. 

Dikkate  Alõnmasõ  Gereken  Bazõ  
Taktik  Konular 

Hiç bir strateji kendi başõna uygula-
namaz. Kamu yönetiminin bir değişimden 
geçirilmesi, reformun nasõl, ne zaman ve 
kim tarafõndan uygulanacağõ konusunda 
sõnõrsõz sayõda kararõn verilmesini gerektir-
mektedir. Reform için gerekli desteğin na-
sõl sağlanacağõ ve korunacağõ da temel bir 
sorundur. Bu tür taktik konularõn da önce-
den düşünülmesinde yarar vardõr. 

Önemli bir taktik mesele, reformun 
başlama kapsamõ ve hõzõdõr. Pilot uygula-
malar mõ olacaktõr, yoksa tüm birimlerde 
kapsamlõ ve eşanlõ bir uygulama mõ başla-

tõlacaktõr? Pilot uygulamalar yukarõda deği-
nildiği gibi pek başvurulmayan bir yoldur. 
Her durumda uygulayõcõ bakanlõklarõn ve 
birimlerin reformu sahiplenmesini sağla-
mak, başarõlõ bir uygulamanõn olmazsa ol-
maz koşuludur. 

Önemli bir konu, reformun genel eş-
güdümünün ve izlenmesinin kim tarafõn-
dan, nasõl yapõlacağõdõr. Bu amaçla mevcut 
bakanlõk ya da birimlerden birisi görevlen-
dirilebileceği gibi karma bir komisyon ku-
rulmasõ ya da yeni ve geçici bir birim ku-
rulmasõ düşünülebilir. Bu konuda dikkat 
edilmesi gereken bir husus hangi yol be-
nimsenirse benimsensin mali yönetim ile 
işbirliğinin mutlaka sağlanmasõdõr. 

İdari düzenlemelerle mi yetinileceği 
ya da yasal değişikliklere de mi gidileceği 
önemli bir konudur. Ancak bu daha ziyade 
reformun kapsamõ ve ülkenin idari ve hu-
kuki sistemi ile ilgilidir. Genellikle, bu iki 
unsur birbirini tamamlayõcõ bir rol üstlen-
mektedir. 

İzlenen taktiklerin ülkelerin öznel ko-
şullarõna göre değişmesi kaçõnõlmazdõr. Bu 
nedenle her ülke için geçerli olabilecek ge-
nel bir başarõlõ taktik formülü ortaya koy-
mak mümkün değildir.  

Değerlendirme 

Dünyada, genelde mali alandan gelen 
baskõlar nedeniyle reforma zorlanan bir 
kamu yönetimi sisteminde, daha ziyade pi-
yasacõ strateji izlenmekte devletin ekono-
mik ve sosyal yaşamdaki rolü azaltõlmakta-
dõr. Devletin rolünü daraltõcõ anlamda yeni-
den tanõmlayan bu yaklaşõmda, devletin 
üstlenmeye devam ettiği hizmetleri yürü-
türken de piyasa mekanizmasõndan en ge-
niş şekilde yararlanmasõ ilkesi benimsen-
mektedir. Bu ilkenin yaşama geçirilmesi 
yönündeki temel araç ise sözleşme ile dõ-
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şarõya iş verme uygulamalarõdõr. Ancak, bu 
yaklaşõmõn temel kamu hizmetlerine uygu-
lanmasõ pek mümkün görünmemektedir. 
Çünkü özünde işletme yönetiminin araçla-
rõnõ kamu yönetimine uyarlamayõ amaçla-
yan bu yaklaşõmõn kamu yönetiminin ayõrõcõ 
özellikleri olan siyasal boyut ve hukuki bo-
yut konusunda açmazlarõ bulunmaktadõr. 
Bireylerin kamu yönetiminden talepleri si-
yasal süreçler sonucu toplumsal bir nitelik 
kazanmakta ve kamu hizmeti tercihi olarak 
ortaya çõkmaktadõr. Bu nedenle kamu hiz-
metlerinin ve dolayõsõyla kamu yönetiminin 
siyasal boyuttan arõndõrõlmasõ mümkün ve 
doğru değildir. Benzer şekilde kamu yöne-
timini, şirket yönetiminden ayõran önemli 
bir unsur önceden belli hukuki kurallar 
doğrultusunda faaliyette bulunmasõdõr. Bu 
nedenle piyasacõ yaklaşõmõn, ekonomik ve 
ticari yönü ağõr basan hizmetlerde başarõlõ 
sonuçlar verse bile, temel kamu hizmetle-
rinde uygulanmasõ söz konusu olmayacak-
tõr. Yine piyasacõ yaklaşõmõn iki önemli 
aracõ olan özelleştirme ve şirketleştirme ise 
söz konusu faaliyetlerin bütünüyle kamu 
yönetiminin konusu olmaktan çõkarõlmasõnõ 
öngörmektedir. Bu nedenle bu uygulama-
larõn kamu yönetiminin yürütmeye devam 
ettiği faaliyetlere yönetsel yöntem anla-
mõnda doğrudan bir katkõsõ söz konusu 
olamayacaktõr. Özelleştirme ve şirketleş-
tirme uygulamalarõnõn kamu yönetimine 
dolaylõ katkõsõnõn, bu uygulamalarõn getir-
diği mali rahatlõkla diğer kamu hizmetlerine 
daha fazla kaynak ayrõlmasõ şeklinde ol-
masõ beklenebilir. Program stratejisi de 
kamunun ne yapmasõ gerektiği sorusu 
üzerinde durmaktadõr. Ancak bu yakla-
şõmda, devletin rolünün daraltõcõ anlamda 
yeniden tanõmlanmasõndan ziyade mevcut 
tanõm içinde yapõlan işlerin yeniden de-
ğerlendirilmesini yapmak ve kamu faaliyet 
ve programlarõ arasõnda öncelikleri tespit 
etmek üzerinde durulduğu görülmektedir. 
Başarõlõ bir yönetimin unsurlarõndan birisi 
de öncelikleri ve temel tercihleri doğru 

tespit etmek olduğundan bu yaklaşõmõn bu 
yönde önemli katkõlarõ olabileceği düşü-
nülmektedir.  

Kamu yönetimine gerçekten yeni 
ibaresini hak edecek bir açõlõmõ içeren 
yaklaşõmõn ise, yönetsel yaklaşõm diye 
ifade edilen yaklaşõm olduğu düşünülmek-
tedir; çünkü ilgili bölümde de belirtildiği 
üzere; �yöneticilerin yönetmesine müsaade 
etmek� şeklinde formüle edilen yönetsel 
yaklaşõm, geleneksel kamu yönetimi anla-
yõşõnda çok önemli ve köklü bir değişimi 
öngörmektedir. Kamu yönetiminde gele-
neksel anlayõşta kurallarõ ve süreçleri 
standardize etmek esas hedef olmuştur. 
Bütün kamu kurumlarõnõn aynõ bütçeleme 
sürecine, aynõ harcama yöntemine, aynõ 
işe alma, ücret ve personel rejimine tabi 
olmasõ istenmiştir. Bu birliği sağlamak 
önemli bir gelişme olarak kabul edilmiştir. 
Bunun temel sebebi vatandaşlara aynõ ni-
telikte hizmet sunmak ve eşit muamelede 
bulunmak için kamu çalõşanlarõna yorum ve 
esneklik alanõ bõrakmadan her şeyi objektif 
kurallara bağlamak isteğidir. Bu yolla usul-
süz ve yolsuz uygulamalarõn önüne geçile-
bileceği, kamu kaynaklarõnõn özel çõkarlar 
için kullanõlmasõnõn önlenebileceği düşü-
nülmüştür.  

Yönetsel yaklaşõmõ savunanlar ise ge-
leneksel tekdüzeleştirme yaklaşõmõnõn so-
nuçta ters etki yaptõğõnõ, çalõşanlarõn ortaya 
çõkan hizmeti bir yana bõrakõp kurallara 
harfiyen uymakla meşgul olduklarõnõ, çok 
sayõda bürokratik işlem nedeniyle maliyet-
lerin arttõğõ, sorumluluk alanlarõnõn ve so-
rumlularõn kaybolduğu ve bunun da kamu 
yönetimini hantal ve verimsiz işleyen bir 
yapõya soktuğunu ileri sürmektedirler. Ka-
munun kaynaklarõnõ etkili biçimde kullanma 
konusunda iyi niyetli olan yöneticiler, kötü 
bir bürokratik sistemin içine sõkõşõp kaldõk-
larõ için başarõlõ bir performans sergileye-
memektedirler. 
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Bu sorunlarõ aşmanõn yolu, yönetici-
lere yönetme imkanõ vermek; diğer bir de-
yişle onlarõ kaynaklarõn kullanõlõşõ ve amaca 
ulaşma konusunda belli bir esneklik imkanõ 
ile donatmaktõr. Bu yaklaşõmõn katõksõz uy-
gulamasõ, yöneticilere ulaşõlmak istenen 
amaçlarõ ortaya koyduktan sonra genel bir 
bütçe tahsis edip onlarõ bütçenin nereye, 
nasõl harcanacağõ konusunda serbest bõ-
rakmak ve sonuçtan sorumlu tutmaktõr. 
Burada, sistemin tamamlayõcõ ve olmazsa 
olmaz unsuru yetki devri ve esneklikle bir-
likte hesap verme sorumluluğunu getir-
mektir. Bir taraftan yöneticilere yetkiler 
devredilip esneklik imkanõ sağlanõrken di-

ğer yandan hesap verme sorumluluğu ola-
bildiğince güçlendirilmektedir. Geleneksel 
yaklaşõmda sorumlular ve sorumluluk 
alanlarõ kaybolmakta iken, bu yaklaşõmda 
kimden hesap sorulacağõ ve neye göre he-
sap sorulacağõ, yani başarõ ve başarõsõzlõk 
ölçütleri ve bunlarõn sorumlularõ ortadadõr. 
Yönetsel yaklaşõmõn araçlarõndan olan so-
nuçlarõn yönetimi, performans anlaşmalarõ 
ve yurttaş şartlarõ da kamu yönetiminin 
rolü nasõl tanõmlanõrsa tanõmlasõn amaçla-
rõnõ en etkili biçimde gerçekleştirmesine 
katkõda bulunabilecek araçlar olarak ortaya 
çõkmaktadõr. 
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ATATÜRK  ve  VARGAS  DÖNEMLERİ  (1920-1938) : 
Türkiye  ile  Brezilya�nõn  Sanayileşme  Kararlarõnõn  
Karşõlaştõrmasõ 

Memduh Aslan  AKÇAY (*) 

Özet: 18. ve 19. yüzyõllar boyunca 
dõşardan kaynak aktararak sanayileşen ve 
tüm dünya ile aralarõnda büyük bir kalkõn-
mõşlõk açõğõ oluşturan Batõlõ ülkeler karşõ-
sõnda, tarõma dayalõ ekonomilerin kendi 
imkanlarõyla yapmak zorunda kaldõklarõ sil-
kinme dramatik birer olaydõr. Bu makale, 
Türkiye ile Brezilya�nõn, farklõ yapõ ve şart-
larda, almak zorunda bulunduklarõ sanayi-
leşme kararlarõnõn çõkõş noktalarõnõ ve güçlü 
birer öndere sahip olma talihleri nedeniyle 
bu kararlarõ başarõya yönlendirmelerini in-
celemektedir. Türkiye�nin sanayileşmesi 
devletçe etkilenen mal fiyatlarõ ile elde 
edilen sermaye birikimine dayandõrõldõğõ 
için, Türkiye için veri incelemesi bu yö-
nüyle yapõlmõştõr. Brezilya�nõn tarõmda bü-
yük ürün ihracatçõsõ olmasõ nedeniyle belli 
bir sermaye tabanõ vardõr. Bunun için Bre-
zilya sanayileşmesine bakarken üretim ar-
tõşlarõnõn etkilenmesi yöntemi ve sabit 
sermayenin oluşumu boyutu öne çõkarõl-
mõştõr. Ülkelerin sonuçlarõ alõnmalarõnda, 
kaynaklar kadar stratejik konum, deha ve 
kader boyutlarõnõn da etkisine değinilmiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk ve Getúlio 
Vargas ülkelerinin üretim yapõsõnõn değiş-
mesine yön vererek modernleşme tari-
hinde çok önemli rol oynamõşlardõr. Bu iki 
önderin yaptõklarõ siyasi ve sosyal reform-
lar da ekonomik olanlar kadar önemli ol-
makla birlikte, bu makalenin amacõ iki ül-
kenin sanayileşmeyi öncelikli politika haline 
getirmelerine yol açan nedenler boyutuyla  

sõnõrlanmõştõr. Giriş bölümünde iki önderle 
ilgili kõsa bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde 
her iki ülkede bu önderler dönemindeki 
ekonomik gelişmelerin sanayileşmeyi davet 
etmesi ile ilgili bazõ değerlendirmeler su-
nulmuştur. Sözkonusu dönemler için seri 
oluşturan karşõlaştõrõlabilir veri elde etme 
güçlüğü gözönüne alõnmalõdõr. Sonuç bö-
lümünde, önderlerin etkileri değerlendiril-
mektedir.

Yüzyõllarca en büyük güç olarak hü-
küm sürmüş Türk Osmanlõ İmparatorluğu, 
Batõ�da gelişen teknoloji, sömürgeci ve re-
kabetçi serbest piyasa ve milliyetçi akõm-
lara dayalõ ulus devlet olgularõ karşõsõnda 
dayanamayarak Birinci Dünya Savaşõ so-
nunda dağõlmõştõ. Devrimci bir kişiliğe sahip 
olan modern Türkiye Cumhuriyetinin kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), 
yalnõzca ülkesini istila eden güçlere karşõ 
kurtuluş savaşõnõ çok zor koşullar içinde 
kazanmõş bir askerî deha değil, aynõ za-
manda gelecek dönemde ulus devletlerin 
önem kazanacağõnõ öngören birinci sõnõf bir 
siyasi önderdir (Hayashi 1981). Geliştirdiği 
ulus devlet modeli daha sonra tüm Üçüncü 
Dünya ülkelerinin örneğini oluşturmuştur. 
Mustafa Kemal çağõnõn yaygõn ideolojilerini 
ülkenin amaçlarõ doğrultusunda aynõ kazan 
içinde eritmiştir. Ulusal kimliğin oluşturul-
masõna, yüzyõllardõr belli bir sistem ile ya-
şamaya alõşmõş bir toplumda çağa uyama-
yan yapõyõ �ulus devlet� anlayõşõnõ öne çõ-
kararak çerçeve vermek suretiyle yol gös-
termiştir. Türkiye reformlarõnõ modern 
toplum amacõ ve sükûnet ile yapmõştõr 
(Kinross 1965, Rustow 1981, Şimşir 1999). (*) Planlama Uzmanõ 



Planlama Dergisi         Özel Sayõ � DPT�nin Kuruluşunun 42. Yõlõ 

  32

Anayasa ve Meclis hakimiyetine, kurumla-
rõn modern devlet ve ekonomilerdeki yer-
lerinde görev görmelerine özen göstermiş-
tir. Atatürk�te bağõmsõzlõk fikri sadece siya-
sal bağõmsõzlõk değil, iktisadi bağõmsõzlõktõr. 

Yüzyõllarca Batõlõlarõn sömürge anlaş-
malarõna göre yönetilen Brezilya topraklarõ 
tahta, şeker, kahve gibi tek büyük ürüne 
dayalõ tarõm ürünü ihracatçõsõ konumunda 
olmuştu. 1823�te sömürgecilerin ayrõlma-
sõndan sonra 1891�de Brezilya Federal 
Cumhuriyeti kurulmuştu. 1920�lere kadar 
istikrarlõ hükümetlerle yaşadõ. Bu sõrada, 
siyasette liberallerin başõ, güneyli bir dok-
tor olan Vargas iktidara hakim oldu. Ata-
türk�ün çağdaşõ olan Getúlio Vargas (1883-
1954), siyasi dengeleri korumak açõsõndan 
parlak bir yeteneğe sahipti. Vargas, sõk sõk 
darbeler, Meclis�in lağvedilmesi, yeni ana-
yasalar ile siyasi iradeyi elinde tutmuş; fa-
kat bu gibi dönemleri, halkõn yararõna, ge-
liştirici bazõ reformlarla birlikte ele alabil-
miştir. Başkan olarak hükümetindeki ba-
kanlarõna ve alanlarõndaki uygulamalarõ ile 
ayrõ ayrõ ilgilenmiştir. Kendini ideolojik sõ-
nõrlamalar içine hapsetmemiştir. 1929�da 
dünyada yaşanan Büyük Bunalõm ve yakla-
şan Brezilya iç savaşõnõn etkisiyle ekono-
miye yansõyan sõkõntõlarõn toplum üzerinde 
yarattõğõ gerilimi yatõştõrmak amacõyla ordu 
kuvvetlerini de kullanmõştõr (Levine 170, 
37). 1932 yõlõnda patlak veren iç savaşõ 
(Sao Paulo ayrõlõkçõ hareketini) denetim 
altõna almada gösterdiği başarõ ile ününü 
artõrmõş ve rakiplerinin saygõsõnõ kazanmõş-
tõr. Bu ona farklõ iktisadi kararlar alma ko-
nusunda güç sağlamõştõr.   

Türkiye: Atatürk  Döneminde 
Ekonomi  ve  Sanayide 
Gelişmeler  (1920-1938) 

Kõt kaynaklarla, gelişmenin gerektir-
diği harcamalarõ yapabilmenin akõlcõ yolla-
rõnõ geliştirmek önemlidir. Atatürk�te plan 

ve planlõ kalkõnma fikri çağdaşlarõna göre 
çok önce gelişmiş görünmektedir. Mustafa 
Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi�nin 
kuruluşunu sadece siyasi gereklerle kul-
lanmamõştõr. Daha ilk kuruluş yõlõnda Meclis 
�Kalkõnma-Planlama Toplantõlarõ�nõ başlat-
mõş ve bu uygulamayõ kurumlaştõrõlmaya 
girişmiştir. TBMM�nin 1 Mart 1922 günü 
yapõlan Üçüncü Yõl Kalkõnma-Planlama 
Toplantõsõ�nda Mustafa Kemal, �bundan 
sonraki iktisat siyasetimizde, tespit etmiş 
olduğumuz temel esaslara uygun olarak 
hazõrlanacak bir plana göre Bakanlar Ku-
rulu�muzun harekete geçmesini bekliyo-
ruz�, demekteydi (TBMM Tutanaklarõ 1920, 
1921, 1922). O, Birinci Dünya Savaşõ sõra-
sõnda askerî alanda gelişmeye başlamõş 
plan fikrine sahipti ve zekasõ bu aracõn sivil 
kesim için uyarlanabileceğini söylüyordu.  

Daha Cumhuriyet ilan edilmeden Eylül 
1922�de İzmir�de Türkiye İktisat Kongresi 
toplanmõş ve ilke olarak liberal iktisat poli-
tikalarõyla kalkõnõlmasõ kararõ alõnmõştõr.  

Birinci Dünya Savaşõ�nda bir İmpara-
torluk kaybederek istilâya uğrayan bir ül-
kenin yõkõntõlarõ üzerine kurulmuş Türkiye 
Cumhuriyeti, modern sanayi tesislerinden 
yoksun bir ekonomiye sahipti. Olanlar da 
savaşlarda kaybolmuştu. Ekonomide sa-
nayi üretimi, zanaat ağõrlõklõ olup, bunun 
dõşõnda sõnõrlõ sayõdaki sanayi faaliyeti ise 
dokumacõlõk işkolunda yoğunlaşmõştõ 
(Boratav 1981, 166). Kapitülasyon haklarõ 
yurtiçinde yabancõlarõn zenginleşmesine, 
mali piyasa ile ticaretin büyükçe bölümü-
nün yabancõlarõn ve onlarõn desteklediği 
gayri-müslim nüfusun elinde toplanmasõna 
yolaçmõştõ. İşgücü açõsõndan ise durum 
daha da vahimdi. Ülke savaşlardan, yetiş-
miş insangücünün önemli bir kõsmõnõ kay-
bederek çõkmõştõ. 1927 Sayõmõna göre 13,7 
milyon olan nüfusunun sadece yüzde 5�i 
okuma yazma bilen bir beşeri sermaye ile 
genç Türkiye Cumhuriyeti yola koyuldu. 
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Ayrõca, Osmanlõ Devleti�nin, savaşlarõn fi-
nansmanõ amacõyla aldõğõ borçlarõn önemli 
bir kõsmõ da Cumhuriyetin sõrtõna yüklen-
mişti (Gürsoy, 1982, 219-303).  

Mevcut ulaşõm sisteminin kapitülas-
yonlar döneminde genellikle tarõm ürünü 
ihracatõna yönelik merkezlere bağlanmõş 
olmasõ, ekonomiyi sektörlerarasõ birbirini 
tamamlayõcõ üretim imkanlarõndan mahrum 
bõrakmõştõ. Öyle ki, Anadolu�dan İstanbul�a 
ürün taşõmanõn maliyeti, 1923 yõlõnda New 
York�tan İstanbul�a aynõ ürünü taşõmanõn 
maliyetinin üzerine çõkmõştõ (Silier 1979, 
29). 

Böyle bir ortamda başlayan Atatürk 
dönemi kalkõnma çabalarõnõ iki dönemde 
incelemek mümkündür: 1923-1929 dönemi 
ve 1930-32 arasõ geçiş olmak üzere 1930-
1938 dönemi.  

1923 � 1929 Dönemi: Özel serma-
yenin teşvik edildiği liberal sayõlabilecek 
ekonomik politikalarõn izlendiği dönemdir. 

Osmanlõ petrol kaynaklarõnõn Türkiye 
sõnõrlarõ dõşõnda bõrakõlmasõ Batõ ülkelerince 
sağlandõktan sonra, Lozan Antlaşmasõ da 
Türkiye Cumhuriyetine ekonomik olarak 
önemli sõnõrlamalar ve yükler getirmiştir. 
Osmanlõ Devleti�nin, borçlarõnõn üçte ikisi-
nin üstlenilmesi ile dõş ticaret rejiminde 
gümrük vergileri, ticaret üzerindeki sõnõr-
lamalar ve imtiyazlar (kapütilasyonlar) 
bunlarõn en önemlileridir. Antlaşmaya uy-
gun olarak Türkiye bu sõnõrlamalardan 
1929 yõlõnda kurtulabilmiş, Osmanlõ borçlarõ 
ise ancak 1953�te tasfiye edilebilmiştir. 

Kaynak darlõğõnõn fazla olduğu bu dö-
nemde yatõrõm önceliği ulaştõrmaya, demir-
yolu ulaştõrmasõna verilmiştir. Ülkenin ula-
şõm ağõnõ millî iktisadi coğrafyaya bağla-
mak amacõyla önemli bir ulaştõrma altyapõsõ 
programõ uygulanmõştõr. Özel kesimde 

sermaye birikiminin sağlanmasõ amacõyla 
1927 yõlõnda Sanayii Teşvik Kanunu çõka-
rõlmõştõr. Bu dönemde yerel sanayiciler ya-
bancõ sermaye ile doğrudan yatõrõm sure-
tiyle ortaklõklar kurmuşlardõr. Ekonomik 
bağõmsõzlõğõnõ da kazanmak isteyen Türkiye 
için bu kararlar çelişkili gibi görünse de, 
mevcut sõnõrlamalar içerisinde bu tür bir 
çözümden başka çõkar yol görünmemek-
teydi. Şeker, petrol, alkol, liman vs. gibi 
özel kesimin desteklenmesi suretiyle ge-
lişmesi mümkün olan alanlarda devlet te-
kellerinin ortaya çõkmaya başlamasõ, daha 
önceki uygulamalarõnõn bir sonucu olarak 
savaş sonrasõnda yabancõ sermayeye du-
yulan güvensizliğin bir yansõmasõ olarak 
görünse de, kõsa sürede devlet bu tekelle-
rin işletmesini  yerli ya da yabancõ girişim-
cilere uygun koşullar altõnda devretmiştir. 
Buradaki amaç Lozan Antlaşmasõ ile geti-
rilen sõnõrlamalarõn aşõlarak Devletin vergi 
gelirlerinin artõrõlmasõ ve akabinde bu sõ-
nõrlamalar kalktõğõnda ekonomik bağõmsõz-
lõk için yatõrõmlarda yol alõnmasõ olarak 
görülmektedir. 

Bankacõlõk alanõ da Cumhuriyetin 
başlangõcõnda ağõrlõklõ olarak yabancõlarõn 
denetiminde idi. Merkez bankasõ görevini 
Osmanlõ Bankasõ yürütmekte idi. Yabancõ 
bankalarõn sistem üzerindeki etkisini den-
geleyebilmek amacõyla 1924 yõlõndan iti-
baren İşbankasõ, Ziraat Bankasõ gibi ulusal 
bankalar kurulmasõ sürecine başlanmõştõr. 
Bankacõlõk kesiminin yerli ve yabancõ ortak-
lõklara kredi sağlamasõ, yerel sermayenin 
güçlendirilmesini ve yerel müteşebbislerin 
yabancõlarõn yerini almasõ da amaçlanmõş-
tõr. Ancak, müteşebbis bir sõnõfõn mevcut 
olmamasõ işin öncülüğünün siyasi şahsi-
yetler tarafõndan yüklenilmesini gerektir-
miştir. Türkiye�de devlet, sermaye birikimi-
nin sağlanmasõnda temel destekleyici ola-
gelmiştir. İktisadi ve mali hayatta merkezi-
yetçiliğin temelinde böyle bir yapõ bulun-
maktadõr. 
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1930-1938 Dönemi Sanayileş-
mesi: 1930-32 geçiş, 1932 sonrasõ ise 
karma ekonomi politikalarõyla 1930-1938 
sanayileşme dönemidir.  

1929 yõlõ Türkiye ekonomisi için bir 
dönüm noktasõ olmuştur. Lozan Antlaşmasõ 
ile uygulanan dõş ticaret ve vergiler üzerin-
deki sõnõrlamalar kalkõnca Türkiye, gümrük 
vergisi oranlarõnõ yükseltmek suretiyle ko-
rumacõ politikalar uygulamaya başlamõştõr. 
Ayrõca, Osmanlõ Devletine ait borçlar (Dü-
yun-u Umumiye) bu dönemden itibaren bir 
taksit planõ çerçevesinde ödenmeye baş-
lanmõştõr. Ancak, borç ödemelerinin ilk yõl-
larda getirdiği yük ile 1929 yõlõnda dünyada 
başgösteren Büyük Bunalõma bağlõ olarak 
ortaya çõkan ödemeler dengesi sorunu 
Türkiye�nin parasal krize girmesine yol aç-
mõştõr. İthalatçõlarõn, üst kademelerdeki 
bazõ görevlilerden yeni düzenlemeler hak-
kõnda önceden bilgi almalarõ ve spekülas-
yon amaçlõ stok yapmalarõ da olayõn se-
beplerinden biri olarak gösterilmiştir. Bu 
gelişmeler sonucunda  yeni Kemalist sis-
teme güvenin azalmasõ eğilimi ortaya çõk-
mõş ve buna tepki olarak özellikle dõş tica-
ret ile malî kesim üzerinde devlet denetimi 
artõrõlmõştõr. 1929-30 yõllarõ arasõnda döviz 
ve mali piyasalar ile dõş ticarette yasal dü-
zenlemeler yapõlmõş ve özerk TC. Merkez 
Bankasõ kurulmuştur. Bu düzenlemeler Bü-
yük Buhranõn ekonomi üzerinde yaratmasõ 
beklenen etkilere karşõ bir savunma olarak 
da değerlendirilebilir.  

1930 yõlõnda hazõrlanan raporlarda ül-
kenin yeni politikasõ, dõş ticaret dengesi ve 
sanayide ithal ikameci politikalara ağõrlõk 
verilmesi şeklinde ifade edilmiştir (Tekeli, 
1977). Bu politikalar 1931 yõlõ sonu itiba-
riyle tamamen şekillenmiş ve sonraki hü-
kümetler tarafõndan uzunca bir süre izlen-
miştir. Geçiş döneminde dõş ekonomik iş-
lemler üzerinde tamamen müdahaleci bir 
tavõr içinde olan siyasi irade, iç ekonomik 

sorunlarda ise müdahaleci olmaktan kaçõ-
nan bir tavõr sergilemiştir.  

Bu dönemde sanayinin ortalama bü-
yüme hõzõ yüzde 14.8 (1938 fiyatlarõ ile) 
olarak gerçekleşirken, ithalat önemli öl-
çüde gerilemiş ve 1932 yõlõnda dõş ticaret 
fazlasõ verilmiştir (Bulutay, Tezel, Yõldõrõm 
1974). Bu, bir yandan ithal ikameci sürecin 
başladõğõnõ gösterirken, diğer yandan 1929 
Dünya Buhranõ�nõn yol açtõğõ durgunluğun 
yarattõğõ daralma ile açõklanabilir. Bununla 
birlikte, sanayideki büyüme hõzõ ile üreti-
min yapõsõndaki değişme aynõ gelişmeyi 
göstermemiş, sanayileşme, ithal edilen 
ürünlerin küçük değişikliklerle montajõ su-
retiyle tekelci fiyatlardan piyasaya 
arzedilmesi şeklini almõştõr. Girişimciler, 
bazõ siyasetçilerin de paylaşõma katõldõğõ bu 
süreçten aşõrõ kârlar elde etmişlerdir. 
Türkiye�nin önemli ihraç ürünleri ve doğal 
kaynaklarõ bulunmadõğõ burada hatõrlanma-
lõdõr. Bir ihraç ürünü olan buğday fiyatlarõ-
nõn dünya bunalõmõ nedeniyle hõzla düş-
mesi, tarõm kesiminin borç batağõna sap-
lanmasõna yol açmõştõr. İç ticaret hadleri 
tarõm kesimi aleyhine değişirken sanayi 
kesimi hõzla zenginleşmiş, toplumun önemli 
bir kesimi hõzla yoksullaşmõş, ekonomik 
çöküntü içine girmiştir (Ölçen 1982, 133-
149; Zarakolu 1982, 89-102). 

İki yeni parti deneyiminin yaşandõğõ 
dönemde ortaya çõkan bu ekonomik geliş-
meler, Cumhuriyet Halk Partisinin karşõsõna 
çõkan siyasi oluşumun, özellikle tarõm ke-
siminin yoğun olduğu yerlerde hõzla taraf-
tar kazanmasõna yol açmõş; sonuçta mer-
keziyetçi idari yapõ tek parti sistemine geri 
dönme tepkisi vermiştir. 

Diğer yandan, Atatürk gerçekçi bir 
yaklaşõmla, 1929 Bunalõmõna karşõ alõnan 
önlemlerin ekonominin altyapõsõnõ gözardõ 
ettiğini fark etmiş ve geniş çaplõ bir yurt 
gezisine çõkarak mevcut sorunlarõ yerinde 
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görmüş ve akabinde bu durumun gideril-
mesi amacõyla alternatif politikalarõ da uy-
gulamaya koymuştur. Türk ekonomisinin 
özelliklerinden olan denge politikasõnõ-ikti-
sadi ve sosyal gelişmenin dengelenmesi 
tutumunu- bu dönemde de izlemek müm-
kündür.  

1931 ve 1932 yõllarõnda tarõm kesimi-
nin desteklenmesi ve ekonominin yeniden 
düzenlenmesini sağlayacak tedbirler alõn-
mõştõr. Dõş ticaret üzerindeki denetim artõ-
rõlmõş, yabancõ sermayeye sõnõrlamalar ge-
tirilmiş, bazõ yabancõ yatõrõmlar millileştiril-
miştir. Tarõm ürünleri desteklenirken, sa-
nayi mallarõ fiyatlarõ denetlenmeye baş-
lanmõş, faiz oranlarõ sabitlenmiştir. Kamu 
yatõrõmlarõ özellikle sanayi ve madencilikte 
yoğunlaştõrõlmõştõr.  

Türkiye 1930�lu yõllarda planlama 
yöntemini kendine uygun şekilde gelişti-
rerek, daha önce başlatõlan ulaştõrma 
programõyla da bütünleştirmek suretiyle, 
ilk uygulayan ülkelerden biri olmuştur. 
1934 yõlõnda uygulamasõ başlayan ilk Beş 
Yõllõk Sanayi Planõ�nõn hedefleri 1938 yõlõ 
itibariyle büyük ölçüde tutturulmuştur (Öl-
çen 1982, 133-149). 

1923 yõlõnda neredeyse zorunlu tüke-
tim mallarõnõ bile yurtdõşõndan ithal eder 
hale  gelmiş Türkiye, uygulanan sanayi 
politikalarõ sonucunda, 1939 yõlõna gelindi-
ğinde bu ihtiyaçlarõnõn bir kõsmõnõ üretir 
hale gelmiştir. Bu dönemde Türkiye�nin 
milli sanayi coğrafyasõnõn temelleri atõlmõş-
tõr. Temel mallar ve harp sanayiinin asgari 
gerekleri için politikalar ve sanayi odaklarõ-
nõn başlatõlmasõ bu dönemde tamamlan-
mõştõr. 1938 yõlõ itibariyle Türkiye sanayi 
alanõnda önemli mesafeler katetmiş bulu-
nuyordu.Tarõm ürünleri alõm ve satõmõnda, 
tütün dõşõnda, kamu tekel oluşturmamõş, 
piyasada büyük alõcõ olarak fiyat oluşturucu 

konumunda bulunmuştur. Tarõm kesiminin 
yarattõğõ artõ değerin sanayi kesimine bu 
şekilde aktarõmõ, özel kesimde sermaye 
birikiminin sağlanmasõnõ ve bu gelişmeler 
sonucunda güçlü bir özel teşebbüsün 
oluşturulmasõnõ da amaçlamõştõr. Kamu 
elindeki ekonomik birimlerin dõşõndaki fi-
yatlara ise müdahale edilmemiştir. Sanayi 
üretiminde ağõr sanayi, askeri üretim ve 
diğer büyük sanayi işkollarõnda kamunun 
tekel konumunda olmasõna karşõn, yan sa-
nayide özel kesim ve kamu yanyana üre-
tim yapmõştõr. Bu durum her iki kesim için 
de maliyet ve fiyat yararlarõ sağlamõştõr. 
Ancak, küçük sanayinin yaygõnlaşmasõ, 
halk elinde toplanan beceri ve değerin ar-
tõrõlmasõ üzerinde yeteri kadar bilinçli bir 
sanayi politikasõ yürütüldüğü söylenemez. 

Sayõsal  Göstergelerle  Atatürk 
Dönemi  Sanayileşmesi  

Ekonominin büyüme hõzõnõn 1924-
1929 döneminde ortalama yüzde 10.9 ve 
imalat sanayiinin büyüme hõzõnõn ortalama 
yüzde 8,5 olduğu görülmektedir (Tablo 1). 
Gayri Safi Milli Hasõlanõn (GSMH) yüzde 
45,3�ü tarõmdan yüzde 9,8�i sanayiden 
sağlanmaktadõr. Diğer taraftan ithalatõn 
Gayri Safi Milli Hasõlaya oranõnõn sanayiin 
oranõndan daha fazla olduğu, ithalatõn 
yüzde 14,5 seviyesinde gerçekleştiği ve iç 
tüketimde ithalatõn önemli rol oynadõğõ 
görülmektedir. Bunun başlõca sebebi yurtiçi 
imalatõ engelleyen kapitülasyon düzeninin 
devam etmesidir. Nitekim, 1929�da kapi-
tülasyonlara son verildikten sonra, ithalatta 
önemli bir düşüş elde edilebilmiş, buna 
rağmen ülke ürünlerine dayalõ imalat sana-
yiine hõz verilebilmiştir. Diğer yandan, ta-
rõm kesimine yüksek oranda bağõmlõ olan 
ekonominin mevsimsel etkiler ile tarõm fi-
yatlarõnõn değişkenliğine karşõ hassas ol-
duğu görülmektedir. 
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Yaratõlmõş yeni bir sanayi ivmesinin 
etkilerinin en az bir yõl sonraya yansõyacağõ 
düşüncesiyle Tablo 1�den de görüleceği 
üzere 1930-1939 döneminde GSMH�nin 
artõş istikrarõ ve oranõ 1923-1929 dönemine 
göre iyi değildir. Ancak, sanayinin büyü-
mesinde elde edilen istikrar daha olumlu 
bir ekonomik gelişmeyi yansõtmaktadõr. 
1930-39 döneminde ortalama ekonomik 
büyüme hõzõ yüzde 6,0 olarak gerçekleş-
miştir.  

1923-1929 döneminde sürekli açõk 
veren dõş ticaret dengesi 1930-39 döne-
minde fazla vermiştir (Tablo 2). Yurtiçi 
üretime yönelmek suretiyle, ithalata ba-
ğõmlõlõğõn ekonomi üzerindeki etkisi hafifle- 

 

 
 

 
 
 

tilmiş, sanayide istikrarlõ bir büyüme sağla-
nabilmiştir. 

1923-29 döneminde yüzde 9,8 olan 
sanayinin GSMH içindeki payõ hükümetin 
Kamu İktisadi Teşebbüslerini, altyapõ yatõ-
rõmlarõnõ ve özel girişimi teşvik eden politi-
kalarõ sayesinde 1930-39 döneminde orta-
lama yüzde 13,5 olarak gerçekleşirken 
1939 yõlõnda yüzde 15,5 seviyesine ulaş-
mõştõr. Osmanlõ döneminden itibaren sana-
yiin yönü ithal ikameci olmuştu. Ancak 
1930�lar �ithal ikamesi yoluyla sanayileş-
me� stratejisinin Türkiye�nin kalkõnma poli-
tikalarõna uzun vadeli olarak yerleştiği yõllar 
olmuştur.  

Yõl 

GSMH 
Büyüme 

Hõzõ 
(Yüzde) 

İmalat 
Sanayii 
Büyüme 

Hõzõ(Yüzde) 

Sanayi/ 
GSMH 

(Yüzde) 

Tarõm / 
GSMH 

(Yüzde) 

İthalat / 
GSMH 

(Yüzde) 

Dõş Ticaret 
Hacmi / GSMH 

(Yüzde) 
1923 10,6 43,1 15,2 24,1 
1924 14,9 -12,2 8,5 47,8 16,1 29,3 
1925 12,8 24,2 8,9 44,7 15,9 28,6 
1926 18,2 13,2 8,7 49,9 14,2 25,5 
1927 -12,8 22,3 11,9 39,5 14,3 25,0 
1928 11,0 -2,4 10,6 42,4 13,7 24,3 
1929 21,6 5,7 9,1 49,8 12,3 19,7 

Ortalama 10,9 8,5 9,8 45,3 14,5 25,2 
1930 2,2 13,0 10 46,8 9,4 19,1 
1931 8,7 15,6 10,5 49,2 9,1 18,3 
1932 -10,7 18,0 13,9 39,3 7,3 15,9 
1933 15,8 19,9 14,2 41,4 6,6 15,1 
1934 6,0 13,3 15,3 40,1 7,2 14,8 
1935 -3,0 -0,8 15,7 38,8 6,8 14,1 
1936 23,2 -3,5 12,3 48,6 5,5 12,5 
1937 1,5 9,8 13,4 46,2 6,3 13,9 
1938 9,5 16,9 14,2 44,4 7,9 15,5 
1939 6,9 17,7 15,5 43,2 5,7 11,8 

Ortalama 6,0 12,0 13,5 43,8 7,2 15,1 

Tablo 1: 1923-1939 Türkiye  Ekonomik  Gelişme  Göstergeleri 

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler,1923-1995�den hesaplanmõştõr. 
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Fiziki üretim (sanayi+tarõm) içinde sa-
nayinin payõ 1923-29 döneminde yüzde 
17.8 iken, 1930-39 döneminde yüzde 
25.7�ye yükselmiştir. Kapitülasyonlarõn 
kalkmasõyla birlikte, 1929 yõlõndan itibaren 
dõş ticaret açõğõ durmuş ve net ihracat faz-
lasõ sağlanan yõllar başlamõştõr. Kõsõtlõ mik-
tarlarda kalmak kaydõyla, ihracatõn ithalatõ 
karşõlama oranõnõn, 1929 Bunalõm Yõlõ 
hariç, kabul edilebilir hatta iyi düzeylerde 
olduğu görülmektedir. 

Büyük ihraç ürünleri ile dõş piyasa-
larda fiyat kurma imkanõ bulunmayan 
Türkiye�nin, bu yolla sermaye birikimi 
yapma, ülkeye aktarma ve yatõrõm imkan-
larõ düşüktür. Bu yüzden, iç tasarruflarla 
birikim ve yatõrõm zorunluluğu mevcuttu. 

 

 

Kapitülasyon, �sermaye haline getirme� 
anlamõnda bir kelime; bir ülkenin bir diğer 
ülke kaynaklarõnõ kendi için sermaye haline 
getirmesi. Osmanlõ�nõn son dönemlerinden 
kalma kapitülasyonlar kalkõncaya kadar, 
Türkiye�nin sõnõrlõ iç tasarrufu ve sermaye 
birikimi imkanlarõ yabancõ ülkeler tarafõn-
dan bu yolla emiliyordu. Bu durum kal-
kõnca, iç tasarrufun sağlanmasõ çabalarõ 
başladõ. Ülkede hem üretim, hem dõş tica-
ret tabanõ yeterli olmadõğõndan, sõğ bir 
piyasada fiyatlarõn etkilenmesi kolay, 
yönlendirilmesi zorunlu oluyordu. Bu 
nedenle Türkiye�deki sermaye birikimi 
ve sanayileşme olgusunun devletçe 
etkilenen mal fiyatlarõ açõsõndan 
irdelenmesi, açõklayõcõ bir yaklaşõm ola-
caktõr. 

Yõl 
Dolar 
Kuru 

GSMH 
 (1948 

Fiyatlarõyla-
Milyon TL)  

İmalat Sanayii 
(1948 

Fiyatlarõyla-
Milyon TL)  

İthalat 
(Milyon $) 

İhracat 
(Milyon $) 

Net  
İhracat 

(Milyon $) 
1923 1,67 2.929 285 87 51 -36
1924 1,93 3.364 250 100 82 -18
1925 1,88 3.793 310 129 103 -26
1926 1,94 4.484 352 121 96 -25
1927 1,96 3.910 430 108 81 -27
1928 1,97 4.341 420 114 88 -26
1929 2,07 5.278 444 124 75 -49

Ortalama 4.014 356 112 82 -30
1930 2,13 5.394 501 70 71 1
1931 2,12 5.866 579 60 60 0
1932 2,11 5.235 684 41 48 7
1933 1,66 6.064 820 45 58 13
1934 1,27 6.430 929 69 73 4
1935 1,26 6.234 922 71 76 5
1936 1,26 7.680 890 74 94 20
1937 1,26 7.798 977 91 109 18
1938 1,26 8.538 1.141 119 115 -4
1939 1,28 9.128 1.343 92 100 8

Ortalama 6.837 879 73 80 7

Tablo 2: 1923-1939  Türkiye  Dõş  Ticaret  Göstergeleri  (TL - Dolar) 

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler,1923-1995�den hesaplanmõştõr. 
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Türkiye�de sermaye birikimi sürecinde 
mallarõn göreli fiyatlarõnda meydana gelen 
değişmeler önemli rol oynamõştõr. Gelir da-
ğõlõmõndaki değişmeleri de göstermek ama-
cõyla iç ticaret hadleri Tablo 3�te verilmiştir. 
Bu çerçevede sanayi mallarõ, buğday, tü-
tün ve pamuk fiyatõ serileri incelenmiştir. 
Bu mallar hükümetin fiyat politikalarõ ile 
ilişkili olduğundan, sermaye birikimi süre-
cinde ve gelir dağõlõmõnda kamu etkisini 
yansõtmaktadõrlar. 

Dalgalõ yapõda olan fiyatlar, iklim 
şartlarõndan etkilenmektedir. 1930�lu yõl-
larda Türkiye�nin kendine yettiği ürünler-
den olan buğday, toplumun önemli bir ke-
siminin geçim kaynağõ durumundadõr. Pa-
muk, 1930�lu yõllarda dõş fiyatõ iyi olan bir 
ihraç malõ olmasõnõn yanõsõra yeni kurulan 
dokuma   sanayiinin  en  önemli  girdisidir. 

 
 

 

Genelde içerde kullanõlan pamuğun fiyatõ 
dokumacõlõk sektörünün en önemli maliyet 
unsurudur. Tütün genelde ihracat amacõyla 
üretilen, sanayi maliyetleri üzerinde etkisi 
düşük, fiyatõ dõş piyasada oluşan bir ürün-
dür. 

Denilebilir ki, Türkiye�de sermaye biri-
kiminin tarõmdan kaynak aktarma politika-
larõyla yürütülmeye başlanmasõ bu döneme 
rastlar. 

Tablo 3 ile Grafik 1�den görüldüğü 
üzere; 1930�lu yõllarõn başlarõnda ticaret 
hadleri tarõm kesimi aleyhine değişmiştir. 
Fiyat oranlarõ özellikle buğdayda büyük 
oranda olmak üzere ve pamukta, sanayi 
fiyatlarõ aleyhine bir değişme göstermiştir. 
1934 yõlõnda buğday fiyatlarõ en düşük 
seviyelerine gerilemiştir.  

Yõl Sanayi Buğday Pamuk Tütün Buğday / 
Sanayi 

Pamuk / 
Sanayi 

Tütün / 
Sanayi 

Buğday / 
Pamuk 

Ticaret 
Haddi 

1924 100 100 100 100 100 100 100 100 
1926 100 117 75 94 117 75 94 156 
1928 95 127 107 83 134 113 87 119 100 
1929 98 118 102 105 120 104 107 116 84 

1930 76 69 81 105 91 107 138 85 80 
1931 64 38 52 52 59 81 81 73 78 
1932 50 40 49 51 80 98 102 82 69 
1933 47 35 50 44 74 106 94 70 61 
1934 50 34 54 66 68 108 132 63 65 
1935 54 43 62 79 80 115 146 69 72 
1936 63 44 67 77 70 106 122 66 81 
1937 65 44 62 70 68 95 108 71 78 
1938 60 41 56 63 68 93 105 73 61 
1939 61 42 62 68 69 102 111 68 

Tablo 3: 1923-1939  Yõllarõ  Arasõnda  Türkiye�de 
Sanayi  Fiyat  Endeksleri  ve  İç  Ticaret  Hadleri 

(1924=100)

Kaynak:  Bulutay,T., Tezel,Y.S., Yıldırım, N., Türkiye Milli Geliri 1923-1948,  Ankara,1974..
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Koruma oranlarõnõn yüksekliğinin de 
etkisiyle sanayi mallarõ iç piyasada aşõrõ kâr 
marjõyla yüksek fiyatlardan satõlmõştõr. Dü-
şük fiyatlõ tarõm ürünleri ile yüksek fiyatlõ 
sanayi ürünlerinin varlõğõnõn devamõ, piya-
sada gelirin yeniden dağõlõmõ açõsõndan bi-
rikim sürecinde hükümetin izlediği politi-
kalarõ göstermektedir. 

Bu nedenlerle tarõm kesiminde ortaya 
çõkan huzursuzluğun giderilebilmesi ama-
cõyla tarõm kesimi desteklenmiştir. Ancak 
bu istikrar, önceki fiyat seviyelerine göre 
düzeltme şeklinde değil, mevcut durumun 
kötüleşmesini engelleme ve bu seviyelerin 
korunmasõnõ sağlama şeklinde oluşmuştur.  

BREZİLYA: Getúlio  Vargas 
Dönemi  ve  Ekonomik  
Gelişmeler 

Bu dönemin sermaye birikiminin sağ-
lanmasõnda   kamu  kesimi  sürükleyici  ol- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
muştur. Dõş ekonomik koşullarõn kötüleştiği 
bir ortamda kapalõ ekonomide sanayileşme 
açõsõndan önemli ilerlemeler elde edilebil-
miştir. 

Ve Sonra, 1939-1945 Dönemi 
Türkiye Sanayileşmesi: Hazõrlanan İkin-
ci Sanayi Planõ (1939-1943), sanayi plan-
larõna süreklilik kazandõrõlmasõ anlayõşõnõn 
getirilmesi bakõmõndan önemlidir. Bu plan, 
İkinci Dünya Savaşõnõn başlamasõ nede-
niyle yapõlmasõ gereken askeri harcama-
larla ilgili olarak uygulanamamõştõr (Ölçen 
1982). 

Sanayi Planlarõnõ tamamlamak üzere, 
aynõ dönemleri kapsayan, (1934-38 ve 
1939-43) Meslek Eğitimi Planlarõ yapõlmõş-
tõr. İkinci Sanayi Planõ�nõn tersine İkinci 
Meslek Eğitimi Planõ da uygulanmõştõr. Bu 
durum, Hükümet�in iç imkânlarla ve az 
harcamayla yapabileceği uygulamalara de-
vam etme isteğini göstermektedir.  

Grafik 1: Türkiye�de  Sanayi  Fiyat  Hadleri  (1924 = 100) 
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Diğer yandan, bu dönemin  politikasõ, 
savaşa girilmesi halinde eldeki kaynaklarla 
dõşarõdan silah ve mühimmat ithaline ha-
zõrlõklõ olma anlayõşõna dayanmaktadõr. 
Oysa, harp sanayiine dair bazõ mallarõn 
Türkiye�de üretilmesi önceliğiyle Sanayi 
Planõ�nda zamanlamalarõn değiştirilmesi 
mümkündü. Türkiye ürettiği bu gibi mal-
lardan hem ordunun ihtiyacõna ayõrabilir, 
hem de ihraç edebilirdi; ki o sõrada üretil-
mekte olan bazõ sanayi mallarõ için bu ya-
põlmõş ve ihracat gelirleri elde edilebilmiştir.  

Avrupa�da savaş patlayõnca, kurulu 
sanayi tesislerinin bir kõsmõ haraç mezat 
satõşa çõkarõlmõştõ. Örneğin, Macaristan gibi 
Orta Avrupa ülkeleri sanayi tesislerini 
Türkiye�ye vermeyi teklif ettiler. Eğer, bir 
kõsõm sanayi bu yolla ucuz fiyatlarla 
Türkiye�ye çekilebilmiş olsaydõ, Türkiye 
hem üretim bilgisi, hem de ihracat gelirle-
rinden dolayõ Savaş�tan çok kazançlõ çõkmõş 
olabilirdi. Ne var ki, ticari düşünme gele-
neği olmayan idarelerin bunu gerçekleş-
tirmelerinin oldukça güç olacağõ açõktõr.  

Bu dönemde Türkiye, denk bütçe il-
kesini değiştirmemeye özen göstermek, bir 
kõsõm tüketime yönelik ithalatõ kõsmak gibi 
akõlcõ yaklaşõmlar uygulamõştõr. Kayda de-
ğer bir rezerv biriktirebilmiştir. Hazine kay-
naklarõnõ, savaşa girme tehlikesine karşõ 
atõl tutmuştur.  

Planlõ kalkõnmanõn gördüğü işlevlerin 
farkõnda olanlar tarafõndan, bu dönemde 
de kalkõnma ve yeni yeni plan önerileri or-
taya çõkmaya devam etmiştir. Ancak, II. 
Sanayi Planõ veya diğer önerilerin uygu-
lanmõyor oluşu, Türkiye�de sanayileşme 
fikrinin, sanayi düzeninin, deneyiminin, 
veri toplama düzenlemelerinin ve izleme 
kanallarõnõn dağõlmasõna yol açõyordu. Ni-
tekim, 1945�te savaş bittiği zaman ortaya 
çõkan Marshall Yardõmõ imkanõndan yarar-
lanabilmek için ülkelerin ortaya koymalarõ 

istenen planlar sözkonusu olduğunda, 
Türkiye, ihtiyaçlarõnõ bir düzene koymakta 
hayli zorluk çekmiştir.  

Brezilya:  Vargas  Döneminde  
Ekonomi ve Sanayide  Gelişmeler 
(1920-1938)  

Eski cumhuriyet döneminde ekono-
misi kahve, pamuk, kauçuk gibi geniş 
çapta üretilebilen bir kaç tarõm ürününe 
aşõrõ derece bağlõ olan Brezilya, bu ürünle-
rin ihracõndan elde edilen gelirlerle ülke 
içinde tüketilen sanayi mallarõnõn çoğunu 
ithal etmekteydi. Tarihsel olarak Kuzey 
Atlantik ülkelerine yarõ-tropikal işlenmemiş 
mamuller ihraç eden bir ülke konumundaki 
Brezilya; bir dönem sömürgeleştirilmiş ol-
masõna rağmen 17. yüzyõlda, Avrupa�ya 
şeker ihracõndan, 18. yüzyõlda altõn ve el-
mas üretiminden önemli gelirler de elde 
etmiş, bu sayede toplumda belli bir kesi-
min refah seviyesi önemli ölçüde artmõştõr. 
19. yüzyõlda kahve ülke ekonomisinin en
önemli ihraç ürünü haline gelirken, ihracat
gelirlerinin yüzde 71�i, GSMH�nin yüzde
10�u kahve ihracatõndan sağlanmaya baş-
lanmõştõr (Furtado 1982, 110).

1920-1929 Dönemi : Brezilya, Bi-
rinci Dünya Savaşõ�ndan ekonomik bakõm-
dan kazançlõ çõkmõştõ. Bunu, ticaret geliri 
fazlalarõna ve bazõ kolay yatõrõmlara borç-
luydu. İhracat gelirlerine bakarak, sanayi 
yatõrõmlarõ yeterince yüksek görünmese 
bile, 1920 yõlõnda Brezilya�nõn fiziki üretimi 
içinde sanayi üretimi payõ yüzde 21 idi; 
nüfusu 20 milyon civarõnda bulunuyordu.  

Zaman içinde üretim fazlalarõ ve 
uluslararasõ aşõrõ fiyat dalgalanmalarõ ülke 
ekonomisi için zorluk yaratmaya başlamõş-
tõr. Hükümet Brezilya�nõn başlõca ihraç 
ürünlerinin fiyat esnekliğinin düşük olduğu 
varsayõmõ ile, piyasa fiyatõnõn arz fazlala-
rõndan etkilenmesini azaltmak ve ihracat 
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gelirlerini ençoklaştõrmak amacõyla, bu dö-
nemde üretim fazlalarõnõ satõn almaya baş-
lamõştõr.  

Bu girişim, dönemin serbest piyasa 
yanlõlarõnca, kõsa dönemde tüketicileri ve 
kredi açanlarõ, uzun dönemde ise genel 
piyasayõ rahatsõz edeceği yönünde eleşti-
rilmiştir. Ancak mevcut ve sonraki hükü-
metler ile ihracatçõlar da bu girişimleri 
desteklemiş ve hatta 1930�lu yõllarõn orta-
larõna kadar bu politikalara devam ede-
ceklerini taahhüt etmişlerdir. 

1929 öncesinde sanayi alanõnda teş-
vik edici önlemler alõnmaya çalõşõlmõş ancak 
baskõ gruplarõnõn da etkisiyle başarõlõ olu-
namamõştõ. 1929 Bunalõmõ Brezilya ekono-
misinin birkaç ihraç ürününe bağõmlõ kõrõl-
gan yapõsõnõ açõkça ortaya çõkarmõştõr. 1929 
yõlõnda 445.9 milyon ABD dolarõ olan ihra-
cat (Türkiye�ninkinin altõ katõ) 1932 yõlõnda 
180.6 milyon dolara gerilerken, kahve fi-
yatõ 1925-29 ortalamasõna göre 1931�de 
üçte iki oranõnda azalmõş, dõş ticaret had-
leri yüzde 50 oranõnda düşüş göstermiş 
bulunuyordu.  

İhracat gelirlerindeki azalmanõn yanõ-
sõra yapõlan devalüasyonun da etkisiyle 
Brezilya�nõn ithalat hacmi hõzla düşmüş ve 
ithalat 1929 yõlõ sonundaki 416.6 milyon 
dolar değerinden 1932 sonunda 108.1 mil-
yon dolara gerilemiştir. Bu dalgalanmanõn 
sonucunda devlet kahve üreticilerini des-
teklemek amacõyla arz fazlasõ ürün alõmõnõ 
artõrmõştõr (Skidmore 1967, 42). 

İhracat gelirlerindeki düşüş yanõnda 
büyük miktardaki dõş borç ödemesi gereği 
(1931 yõlõnda 1.3 milyar dolar) hükümeti 
tüm borçlarõn birleştirilmesi kararõna itmiş, 
ekonomide yeni önlemler uygulamaya ko-
nulmuştur. �Readjustmento Econômico� 
(Ekonominin Yeniden Uyarlanmasõ) adõyla 
bilinen Programla, kahve üretimi koruma 

altõna alõnmõş, ayrõca devlete borçlu du-
rumdaki tarõm üreticilerinin borçlarõnõn 
yüzde 50�si affedilmiş, kalan kõsmõn öde-
meleri ertelenmiştir. Ancak, kahve üreti-
mine yapõlan bu desteklemeler ihracat ge-
lirlerindeki azalmayõ durduramamõştõr.  

Diğer taraftan, iktisadî darbeyi hafif-
letici gelişmeler de olmuştur. Bu dönemde 
pamuk üretimi hõzla artõş göstermiştir. Saô 
Paulo bölge hükümetinin de destekleme-
siyle daha kaliteli elyaf üretimi sağlanmõş, 
dünya pamuk fiyatlarõnõn yükselmesi ile 
üretim de hõzla artõş göstermiştir. 1933 ön-
cesinde tüm Brezilya pamuk üretimi yõllõk 
10.000 ton iken 1934 yõlõnda sadece Saô 
Paulo bölgelindeki üretim 90.000 tona 
ulaşmõştõr. Pamuk ihracatõnõn toplam ihra-
cat içinde payõ önemli ölçüde artmõştõr. 

Kahve sektörüne yapõlan destekle-
meler ile arz fazlalarõnõn yakõlarak imha 
edilmesi, fiyatlarõn Bunalõm öncesi seviye-
lerine dönmesine yetmezken, sanayileş-
meyi özendirici etkiler de yaratmõştõr. Büt-
çe açõğõ vermek suretiyle kahvenin des-
teklenmesi, ihracat gelirlerindeki azalma ve 
ithalatõn kõsõlmasõnõn yaratacağõ çöküntü-
nün etkisini, iç talepte canlanmayõ sağla-
mak suretiyle hafifletmeye yaramõştõr. 

Devalüasyonun etkisiyle ithal mallarõn 
fiyatlarõnõn yükselmesi iç piyasada hafif sa-
nayilerin büyümesini olumlu yönde etkile-
miş, daha önce ithal edilen mallarõn bir 
kõsmõ yurtiçinde de üretilmeye başlanmõş-
tõr. Önceleri ihracatçõ sektörlere yönelen 
yatõrõmlar bu kez yüksek kar marjlarõ ne-
deniyle iç pazara yönelik sanayi üretimine 
yönelmiştir. 

1930-1938 Dönemi Sanayileş-
mesi: Tüm dünyada 1931 ve 1932 yõllarõ 
sarsõntõ ve geçiş yõllarõ olarak değerlendiri-
lebilir. Brezilya�nõn dünya kahve piyasasõnõ 
kendisi algõlama ve tepki gösterme çabalarõ 
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sanayi üretimini tercih yönünde yeni ders-
ler öğretmiştir. Bunalõm sonrasõ daralan 
ithalata bağlõ olarak azalan ürün arzõnõn 
yanõsõra, kahve üreticilerini güçlü tutmak 
amacõyla yapõlan desteklemelerin yarattõğõ 
talep yerli sanayi üretimini uyarõcõ etki 
yapmõş ve sanayileşme amacõyla kullanõl-
maya başlanmõştõr. 

Elinde her zaman destek olarak kulla-
nõlabilecek bir veya birkaç büyük tarõmsal 
ihraç ürünü ve belli bir miktar birikmiş 
sermayesi bulunan bir ülkede, üretim artõşõ 
yoluyla sanayileşmenin, iç piyasanõn oluş-
masõnõn ve fiyat mekanizmalarõnda imalat-
çõnõn etkisinin daha fazla olacağõ açõktõr. 
Birikimin yeniden sanayiye yatõrõma dö-
nüşmesi ihtimali kuvvetlidir. Bu nedenle, 
üretim artõşlarõnõn ve sabit sermaye 
oluşumunun incelenmesi Brezilya�nõn 
sanayileşmesinin niteliği hakkõnda 
daha iyi bilgi verebilir.  

1930�lu yõllarõn sonlarõna doğru devlet 
artõk sanayileşmeyi desteklemeye başla-
mõştõr. Özel girişimcilerin mevcut çabalarõ, 
vergiler, ithalat kotalarõ, kur denetimleri, 
kredi denetimleri ve ücret düzenlemeleri ile 
desteklenirken, devlet de demiryollarõ, 
gemicilik, kamu hizmetleri, petrol ve demir  

 

çelik gibi temel sanayilerde doğrudan yatõ-
rõmlar yapmak suretiyle bu sürece katkõda 
bulunmuştur. Politikasõ, güdümcülük yo-
luyla kalkõnma olarak bilinmektedir. 

Bu dönem, sanayii destekleyici önemli 
toplumsal reformlara da yer verilen bir dö-
nem olmuştur. 1938�de, gözleri sanayiye 
çeviren asgari ücret kurumu hayata geçi-
rilmiştir. Çalõşma Bakanlõğõ tarafõndan daha 
sonra ücret politikalarõna müdahale etme-
nin önemli bir aracõ olacak güdümlü sen-
dikalarõ devlet kurdurmuştur. Sanayinin 
desteklenmesi amacõyla mevcut araçlar 
güçlendirilirken yeni araçlar geliştirilmiş, 
emekli fonlarõnõn ve tasarruf bankalarõ 
kaynaklarõnõn devletçe desteklenen sanayi 
yatõrõmlarõna yönlendirilebilmesi için dü-
zenlemeler yapõlmõştõr (Wythe 1949, 135). 

Sayõsal  Göstergelerle  Vargas  
Dönemi  Sanayileşmesi 

Mevcut bir sermaye birikiminin bulun-
duğu ve fiyat dalgalanmalarõyla da olsa 
önemli ihraç ürünleri bulunan bu ekono-
mide, ihracatõn daralmasõ sõrasõnda iç talebi 
uyarõcõ ve yatõrõmlarõ destekleyici politika-
larõn etkisi şöyle görülmüştür (Tablo 4):  

 

1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Toplam 103.5 100 95.2 103.1 103.4 118.6 133.9 152.9 174.9 187.1 199.4 224.6 

Madenclik 
Sanayii 104.7 100 91.1 85.8 82.3 86.2 85.0 96.3 104.5 128.3 140.1 137.7 

İmalat 103.4 100 95.3 103.5 103.9 119.3 135.1 154.2 176.5 188.4 200.7 226.6 

-Madeni
Eşya

78.0 100 81.9 71.9 90.2 130.5 155.3 172.2 202.0 225.3 274.1 397.7 

-Kağõt ve Ürünleri 84.1 100 80.3 120.7 102.2 238.8 290.8 424.1 459.7 564.9 566.6 781.9 

-Dokuma 123.9 100 97.2 125.6 127.4 131.0 145.7 165.4 195.8 207.5 219.8 247.0 

Tablo 4: 1928-1939  Brezilya  Sanayi  Üretim  Endeksi 
(1929=100)

Kaynak: Baer, Werner, The Brazilian Economy, 1995, p. 28 
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Sanayi üretimi 1931 yõlõnda 1930 yõl-
õnda düştüğü seviyeden toparlanmõş ve 
1939 yõlõnda iki katõnõ geçmiştir. En önemli 
artõşlar dokuma ve kağõt ürünlerinde or-
taya çõkmõştõr. Grafik 2, tüm sanayideki 
1932 sonrasõ istikrarlõ yükselişi ortaya 
koymaktadõr.  

Tablo 5�ten görüldüğü gibi yatõrõmlar 
1920�lerin seviyelerini ancak 1930�lu yõllarõn 
ikinci yarõsõnda yakalayabilmiştir. Sarsõntõ 
1929�da yaşanmõştõr. 1932 yõlõnda sermaye 
mallarõ ithalatõ en düşük seviyesini görmüş 
ve ancak 1935 yõlõndan sonra eski seviye-
lere ulaşmõştõr. Buna göre 1930�lu yõllarõn 
ilk yarõsõnda mevcut kapasitelerin tam kul-
lanõmõnõn sanayi üretiminde belirleyici ol-
duğunu, ikinci yarõsõnda ise kapasite artõşõ-
nõn etkili olduğunu söylemek mümkündür. 
Tablo 5 ve Grafik 3�ten de görüleceği gibi 
da sabit sermaye oluşumu inşaat ağõrlõklõ-
dõr.  

 

Ve Sonra, 1939-1945 Dönemi 
Brezilya Sanayileşmesi: Türkiye�nin uy-
gulamadõğõ II. Sanayi Planõ döneminde 
neler yapõlabileceğini görmek açõsõndan 
Brezilya�nõn gelişmesini 1945 yõlõna kadar 
izlemek yararlõ olacaktõr. İkinci Dünya Sa-
vaşõ�ndan uzakta bulunmasõ, Brezilya�nõn 
sanayi programõna devamõnõ kolaylaştõr-
mõştõr. Bu dönemde, tamamen ya da kõs-
men kamu tarafõndan üstlenilmek üzere 
doğrudan yatõrõm projelerine girişilmiştir. 
Vargas, II. Dünya Savaşõ�nda savaş duru-
munu, 1937�den beri devam eden bir amaç 
olan sanayileşme politikasõnõn ilerleme-
sinde kullanmõş, ancak 1940 yõlõna kadar 
sistemli bir sanayi kalkõnma politikasõ ilan 
etmemiştir. Savaş ortamõnõn iyi kullanõl-
masõ, zengin tabii kaynaklara dayalõ esnek 
politikalarla uygulanmõştõr. 

Grafik 2: Brezilya�da  Sanayi  Üretim  Endeksi  (1929=100) 
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Yõl 
Çimento Tüketimi  

(1000 Ton) 
Çelik Tüketimi 

(1000 Ton) 
Sermaye Mallarõ İthalatõ Quantum 

Endeksi(1939=100) 

1920 173,0 279.7 108.1
1921 156.9 200.7 125.5
1922 319.6 201.6 91.5
1923 223.4 219.4 119.4
1924 317.2 349.6 151.0
1925 336.5 373.5 209.2
1926 409.7 399.4 154.7
1927 496.6 435.8 124.3
1928 544.2 483.1 133.2
1929 631.5 514.3 184.7
Ortalama 365.0 350.7 
1930 471.7 259.2 99.7
1931 281.4 143.9 33.6
1932 310.0 165.7 28.9
1933 339.4 277.0 47.4
1934 449.6 343.6 82.9
1935 480.4 345.4 123.7
1936 563.3 386.7 114.5
1937 646.3 505.4 143.2
1938 667.5 355.7 122.5
1939 732.6 429.8 100.0
Ortalama 498.0 327.1 
1940 759.2 414.5 56.4
1941 776.8 368.3 86.5
1942 818.8 262.8 67.1
1943 753.4 325.5 176.1
1944 907.4 492.6 166.7
Ortalama 805.6 374.7 

Tablo 5: Brezilya�da  Sabit  Sermayenin  Oluşumu  

Kaynak: Baer, Werner, The Brazilian Economy, 1995, p. 28

Grafik 3: Brezilya�da  Sabit  Sermaye  Oluşumu  Göstergeleri 
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Askeri savunma ve ulusal ekonomi adõ 
altõnda da olsa, Brezilya hükümetinin eko-
nomiye müdahalesi İkinci Dünya Savaşõ 
sõrasõnda hõzlanmõştõr. Brezilya�nõn 1942 
yõlõnda savaşa resmen girmesi, João 
Alberto yönetiminde tam anlamõyla bir 
ekonomik kalkõnma çabasõnõn gerçekleşti-
rilmesine olanak sağlamõştõr. Savaş için 
gerekli hammadde ve mamûl mallarõn te-
minindeki aciliyet, Vargas yönetiminin 
kamu finansmanlõ girişimlerle sanayiye ön-
celik vermesine neden olmuş, ihracat ge-
lirleri için de altyapõ hazõrlamõştõr. 

1940 yõlõnda Ulaşõm ve Enerji Planõ 
açõklanmõştõr. 1940 yõlõnda Ulusal Çelik 
Komisyonu, 1941 yõlõnda Ulusal Çelik Şir-
keti kurulmuştur. İhracat-İthalat Bankasõ 
(Eximbank) tarafõndan desteklenen bir 
yüksek kapasiteli çelik fabrikasõ Volta 
Redonda�da inşa edilmiştir. Ayrõca, 1945 
yõlõ öncesinde demir madeni, alkali işleme, 
uçak ve kamyon motoru üretimi gibi karma
sermayeli şirketler kurulmuştur.

Savaş ortamõnõn ticaret amacõyla kul-
lanõlmasõ ülkeler için önemlidir. Atlantik 
Savaşõ�nda Kuzey Afrika ile kurulan Yaşam 
Hattõ�na Brezilya�nõn hayati öneme sahip 
üsler vermesi, ABD hükümetinin Vargas�õn 
kalkõnma hareketine destek vermesini 
sağlamõştõr. ABD hükümeti 1940 yõlõnda 
üsleri kullanma karşõlõğõnda Brezilya�nõn 
temel ekonomik kalkõnma çabalarõna İhra-
cat-İthalat Bankasõ (Eximbank) kredileri 
yoluyla destek vereceğini taahhüt etmiştir. 
İlk önemli taahhüt Ulusal Çelik Şirketine 
verilecek 20 milyon dolarlõk ihracat kredisi 
olmuştur. Ancak, ABD�de böyle önemli bir 
yardõmõn az gelişmiş bir ekonomiye veril-
mesi hususunda pürüzler ortaya çõkmõştõr. 
Bu durum karşõsõnda Vargas Nazi 
Almanyasõ ile bu tür bir kredi görüşmele-
rine başlamõş, bu manevra sonucunda ABD 
hemen sorunun çözümü yoluna gitmiştir. 

İkinci Dünya Savaşõnda 1939-45 yõllarõ 
arasõnda, Brezilya�nõn sanayi üretim kapa-
sitesi ortalama yüzde 5.4 oranõnda artõş 
göstermiştir. Savaş sõrasõnda ithalatõn 
düşmesine bağlõ olarak metal ve madeni 
eşya ürünleri, dokuma ve ayakkabõ üre-
timleri önemli oranlarda büyüme göster-
miştir. İnşaat sektörü canlanmõş; diğer alt 
sektörlerle girdi-çõktõ bağlantõlarõ fazla olan 
bu sektör pek çok faaliyeti uyarmõştõr. An-
cak, büyük ölçüde çimento ve kõsmen çelik 
sanayilerinin etkisi dõşõnda yeni sermaye 
oluşumu sõnõrlõ düzeyde kalmõştõr. Savaş 
sonunda ise mevcut kapasite önemli öl-
çüde yõpranmõş ve üretim teknolojisinin 
zamanõ geçmiş bulunuyordu.  

Bu gelişmelere bağlõ olarak Brezilya 
ekonomisinin yapõsõ değişmiş, sanayinin 
toplam fiziksel üretimdeki payõ 1920�deki 
yüzde 21 seviyesinden 1939�da yüzde 43�e 
yükselmiştir. 

Vargas, 1943 yõlõnda, Brezilya�nõn ge-
niş bir tarõm toplumundan, demir çelik 
fabrikalarõ, aluminyum ve bakõr fabrikalarõ 
ve maden ihracatõ ile temel gereksinimle-
rini ulusal üretimiyle karşõlayabilen bir sa-
nayi ülkesi yapõsõna dönüşmüş olduğunu 
ilan etmiştir.  

Bir  Değerlendirme  

Ülke önderleri karşõlaştõrõrken ilgili ül-
kelerin özel koşullarõnõ gözönüne almak 
yapõlacak değerlendirmelerin sağlõklõ olmasõ 
açõsõndan önem arzetmektedir.  

Uluslararasõ olaylar birbirine ekonomik 
açõdan benzeyen ülkeleri aşağõ yukarõ aynõ 
şekillerde etkilemiştir. Dünya ekonomilerini 
etkileyen 1929 Büyük Bunalõmõ da, açõktõr 
ki, tarõma dayalõ ve borçlu ülkeler olarak 
Türkiye ve Brezilya ekonomilerini benzer 
şekilde  sarsmõştõr.  Talih  eseri  olarak,  bu 
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dönemde her iki ülke de �dahi� olarak ni-
telendirilebilecek önderler tarafõndan yö-
netilmekte idiler. 

Birinci Dünya Savaşõ sõrasõnda istilaya 
uğrayarak Kurtuluş Savaşõ�ndan çõkmõş 
Türkiye ekonomisi zayõf bir ekonomiyi ye-
niden rayõna oturtacak güçte bir özel ke-
sime sahip bulunmuyordu. Osmanlõ Dev-
leti�nin borçlarõ yeni Cumhuriyetin sõrtõna 
yüklenmişti; finans kesimi ve ticaretin bü-
yükçe bir bölümü yabancõlarõn eline geç-
mişti. Ülkenin doğal kaynaklarõ ve maden-
leri zengin değildi; ithalatõnõ ve özellikle 
askeri harcamalarõnõ finanse edecek özel 
bir ihraç ürünü yoktu. 1929 Buhranõ so-
nunda, tarõm ürünlerinin dõş ticaret hadleri 
daha da olumsuz şekilde etkilenince, daha 
büyük katma değer yaratacak sanayileş-
meyi başlatmaktan başka çõkar yol kal-
madõ. Bu şartlar altõndaki Türkiye�de ser-
maye birikiminin devlet öncülüğünde baş-
latõlmasõ gerekiyordu. 

Buna karşõlõk Brezilya, kurulu tarõm ve 
bir miktar sanayi kapasitesini tamamen 
kullanmak suretiyle Birinci Dünya Sa-
vaşõ�ndan önemli bir büyüme yakalayarak 
çõkmõştõ. Dünyadaki en büyük kahve ihra-
catçõsõ konumu dolayõsõyla sektöründeki 
büyük talep ülkeye önemli döviz gelirleri 
sağlõyordu. Zengin doğal kaynaklarõ vardõ. 
Ülkenin büyük olmasõnõn da yardõmõyla, 
Brezilya�nõn, ihracat kapasitesi ve buna da-
yalõ bir sermaye birikimi mevcut bulunu-
yordu. Tarõm ürünleri ihracatçõsõ olarak dõş 
ticaret hadleri lehte devam ettiği için sana-
yileşme fikri Brezilya�da dirençle karşõlaşõ-
yordu.  

Brezilya Büyük Buhran�dan ciddi öl-
çüde etkilendiği zaman, tek büyük mal ih-
racatçõsõ olarak birçok sorunlar yaşadõ. 
Kahve fiyatlarõ aşõrõ ölçüde düşünce, devlet 
üreticileri desteklemek amacõyla valorizas-
yon (değer atfetme) programõ uygulamaya 

başladõ. Türkiye ise bir yandan borç öder, 
bir yandan da son savaşlarõn yaralarõnõ 
sarmaya çalõşõrken, 1929�da bu kez de 
ekonomik açõdan bir sarsõntõ ile karşõlaştõ. 
1923-29 arasõ sağlanan kalkõnma yetmi-
yordu; ekonomi ithal mallara bağlõ kõlõn-
mõştõ; sõnõrlõ ihraç kapasitesi ile ödemeler 
dengesi sorunlarõ yaşamaya başlandõ.  

Tarõm ekonomisi olmanõn zaaflarõnõn 
artan sorunlarõnõ yaşayan her iki ülke için 
de artõk nehir başka bir mecradan akma-
lõydõ: bu yol sanayileşme yolu idi. Her iki 
önder de sanayileşmeyi desteklediler; 
banka kredilerini bu sektöre yönlendirdiler; 
özel kesimin girmediği işkollarõnda kamu 
iktisadi teşebbüslerini kurdular. Türkiye 
1929�da kapitülasyonlarõn kaldõrõlõşõnõ milli 
ekonomiye geçişin fõrsatõ saydõ. 1929 
Buhranõ, serbest pazarcõ Batõ dünyasõnõn 
planlama fikrini kabul etmesine sebep ol-
muştu. 1934-1938 yõllarõ arasõnda Türkiye 
sanayi planõ, Brezilya ise büyük sanayi 
projeleri uyguladõlar. Türkiye bunlarõ, hal-
kõn elinde bir sermaye birikimi olmaksõzõn 
başardõ. Ekonomik bağõmsõzlõğõn sanayi-
leşme yoluyla sağlanmasõ üzerine yoğun-
laşmõş her iki yaklaşõm da 1939�a gelindi-
ğinde hedeflerine ulaşmõştõ. İthalatõn 
önemli ölçüde düşmesine rağmen, millî 
gelirlerinin büyüme hõzlarõ ve sanayi üre-
timleri her iki ülkede de çok yüksek sevi-
yelerde gerçekleşti. Bunun sonucu olarak 
ihraç mallarõ içinde sanayi mallarõnõn oran-
larõ arttõ. Ödemeler dengesi Türkiye�de 
ciddi açõklardan küçük fazlalara dönüştü-
rülebildi. Brezilya eski ihracat düzeyinde 
olmasa da ihracatõnõ yeni bir yapõda ko-
rudu.  

Bugün Türkiye�nin ve Brezilya�nõn 
ekonomik güçleri önemli ölçüde 1920-38 
arasõndaki strateji değiştirebilme ve sana-
yileşme yetenekleri ile bağlantõlõdõr. Bu ça-
balar her iki ülkenin kalkõnmasõna da ivme 
kazandõran bir işlev görmüşlerdir. Özel ke-
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simde yeterli sermaye birikimi sağlandõktan 
sonra, ekonomilerinde özel teşebbüsün 
varlõğõ hissedilmeye başlanmõştõr. O gün-
lerde kurulan fabrikalar bile halen ekono-
miye hizmet etmeye devam etmektedirler. 
Bu tesisler, yeni yatõrõmcõlar için bir okul 
görevi görmüşlerdir; kaynak kullanõmõnda, 
verimli ya da verimsiz alanlarõn belirlenme-
sinde özel kesim için çok yararlõ örnekler 
oluşturmuşlardõr. 

İkinci Dünya Savaşõ�nda Brezilya�ya 
talih iki konuda gülmüş, Türkiye�ye ise 
gülmemiştir. Birincisi, Türkiye jeostratejik 
konumu nedeniyle Brezilya�ya nisbetle çok 
daha büyük bir savunma ve askeri hazõrlõk 
içinde olmak zorunda kalmõştõr. İkincisi ise, 
1939-1945 döneminde Dünya Savaşõ or-
tamõndan yararlanmak üzere Vagras ha-
yatta kalõrken, Türkiye 10 Kasõm 1938�de 
ulu önderini kaybetti. Uluslararasõ savaş 
ekonomisi ortamõnõn Türkiye lehine daha 
cesur kararlarla kullanõlmasõ fõrsatõ değer-
lendirilemedi. Atatürk ölür ölmez, İkinci 
Sanayi Planõ�nõn uygulanmasõndan savaş 
gerekçesiyle vazgeçilmesi Türkiye�yi kal-
kõnma hedefsiz bõraktõ. Türkiye�nin sõnõrlõ 
ihracatõyla bile elde edebildiği kaynaklarõn 
bir kõsmõ, savaş nedeniyle yok pahasõna 
satõşa çõkarõlan Avrupa sanayiinin seçilmiş 
bir bölümünü Türkiye�ye çekmede kullanõ-
labilecekken, bu yapõlamadõ. Türkiye�de 
bugüne değin devam eden ekonomi politi-
kasõ ve yapõ sorunlarõnõn çoğunun 
1930�larda kazanõlmõş sağlam sanayi fikri 
ve temelinin, 1940�larda mümkün oldu-
ğunca sürdürülmesi için õsrar edilememiş 
olmasõyla ilgili olduğu düşünülmektedir. 
Türkiye, Savaş�a girmemeyi başardõğõ 
halde, II. Dünya Savaşõ sõrasõnda alõnan bir 
kõsõm kararlarõn ülkenin kazanõlmõş sanayi-
leşme düzeninin ve deneyiminin aşõnma-
sõna yolaçtõğõ değerlendirilmektedir.  
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TÜRKİYE  EKONOMİSİNDE 
YAPISAL  DEĞİŞİM 
(1946-1999)

Doç. Dr. Adil TEMEL (*) 
Ercan BOYAR (**) 

Dr. Şeref SAYGILI (***) 

Özet: Bu çalõşmada, temel bazõ ikti-
sadi ve sosyal  göstergeler kullanõlarak, 
1946-1999 döneminde Türkiye ekonomi-
sindeki yapõsal değişim incelenmektedir. 
Çalõşmamõzõn bulgularõ, incelenen dö-
nemde, Türkiye ekonomisinde önemli bir 
yapõ değişikliğinin gerçekleştiğini göster-
mektedir. Büyüme performansõnda, ser-
best piyasa ekonomisinin kurumsallaşma-
sõnda, ekonominin uluslararasõ piyasalara 
entegrasyonunda ve rekabetgücünü artõr-
mada sağlanan olumlu gelişmelere karşõlõk, 
makroekonomik istik-rarsõzlõk, bazõ temel 
yapõsal sorunlara çözüm getirilememesi, 
tarõmdaki istihdam seviyesinin yüksekliği 
ve gelir dağõlõmõndaki bozukluk başlõca so-
runlar olmaya devam etmiştir. 

I. GİRİŞ

Cumhuriyetimizin son 53 yõllõk döne-
minde Türk ekonomisinde önemli bir yapõ 
değişikliğinin gerçekleştiği görülmektedir. 
Büyüme performansõnda, serbest piyasa 
ekonomisinin kurumsallaşmasõnda, eko-
nominin uluslararasõ piyasalara entegras-
yonunda ve rekabetgücünü artõrmada sağ-
lanan olumlu gelişmelere karşõlõk, makro-
ekonomik istikrarsõzlõk, bazõ temel yapõsal 
sorunlara çözüm getirilememesi, tarõmdaki 
istihdam   seviyesinin   yüksekliği  ve  gelir  

 
 

dağõlõmõndaki bozukluk başlõca sorunlar 
olmaya devam etmektedir.  

Çalõşmamõzõn kapsadõğõ 1946-1999 
dönemi; liberal ekonomi politikalarõnõn uy-
gulanmaya çalõşõldõğõ ve daha çok altyapõ 
yatõrõmlarõna yönelindiği 1946-1959 dö-
nemi, genelde ithal ikamesine yönelik poli-
tikalarõn geçerli olduğu 1960-1979 dönemi 
ve dõşa açõk/ihracata dönük sanayileşme 
politikalarõnõn uygulandõğõ 1980-1999 dö-
nemi olmak üzere üç ayrõ dönem olarak 
incelenecektir. 

II. 1946-1959 DÖNEMİ

Türkiye'de çok partili sisteme geçiş ve 
dünya ile ekonomik ilişkilerin sõkõlaşmasõ, 
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatõ 
(OECD), Dünya Bankasõ (IBRD) ve Ulusla-
rarasõ Para Fonu'na (IMF) üyelikle birlikte 
liberal düşüncelerle etkileşimin arttõğõ 
görülmektedir. 

İkinci Dünya Savaşõnõn halkõn yaşamõ-
na getirdiği sõkõntõlar ve özel kesimin kamu 
müdahalesinden kaynaklanan hoşnutsuz-
luğu 22-27 Kasõm 1948'de İstanbul'da 
toplanan İktisat Kongresinde kamunun 
aşõrõ büyümesinden duyulan kaygõ olarak 
dile getirilmiştir. Kongrede devletin girişim 
özgürlüğünü koruyan, özel kesimi esas 
alan ve ekonomiye yol gösteren ve sosyal 
adalete önem veren bir politika izlemesi 
gerektiği belirtilmiştir. Kongrede ayrõca 
devletin, işletmecilikten çekilerek düzen-

(*)    DPT, Ekonomik Modeller ve Stratejik  
Araştõrmalar Genel Müdürü, Doç. Dr. 

(**)  DPT, Planlama Uzmanõ 
(***) DPT, Planlama Uzmanõ, Dr. 
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leme ve denetleme işlevini üstlenmesi, te-
kel niteliği olan veya özel sektör tarafõndan 
üstlenilemeyecek alanlarla geri kalmõş yö-
relerde sanayi tesisi kurmasõ ve mevcut 
devlet işletmelerinin özel sektöre devri 
önerilmiştir (Kõlõçdaroğlu, 1997: 385-393). 

Bu gelişmelerin etkisiyle 1946'larda 
kurulan Demokrat Parti'nin kalkõnmada 
özel kesime ağõrlõk veren anti-devletçi 
yaklaşõmõnõn yanõnda  Halk Partisi Hükü-
meti de uygulamada liberal politikalara yer 
vermiştir. 

Hükümet topraksõz çiftçiyi topraklan-
dõrmak amacõyla 4738 sayõlõ Çiftçiyi Top-
raklandõrma Kanununu 1945'de ve Kanunla 
ilgili Tüzüğü 1947'de çõkarmõş olmasõna 
karşõlõk, siyasi iradenin zayõflamasõ sonucu 
5002 ve 5520 sayõlõ yasalarla kamulaştõr-
maya kõsõtlamalar getirmiş ve uygulama 
önemli ölçüde sõnõrlandõrõlmõştõr. Bu dö-
nemde; Türk lirasõnõn 7 Eylül 1947'de 
yüzde 50 oranõnda devalüe edilerek bir 
ABD dolarõnõn 2,8 TL.'ye yükseldiği, ya-
bancõ sermaye teşvik kanununun çõkarõl-
dõğõ, işçilere sendika kurma hakkõnõn veril-
diği ve özel kesimin kredi ihtiyacõnõ karşõ-
lamak için bir yatõrõm bankasõnõn kuruluş 
hazõrlõklarõnõn yapõldõğõ ve karayollarõ 
programõnõn uygulamaya konulduğu gö-
rülmektedir (Yaşa, 1979: 90). 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 
itibaren bir ulus devlet olarak varlõğõnõ 
sürdürüp gelişebilmesi kapsamõnda hükü-
metlerin temel hedefinin sanayileşme 
olmasõna karşõlõk, tarõm 1950 ortalarõna 
kadar ekonomik gelişmede belirleyiciliğini 
korumuştur. Nitekim tarõmõn GSYİH için-
deki payõnõn 1946-59 döneminde yüzde 
37,5-45,6 arasõnda değiştiği görülmektedir. 

Savaş yõllarõnda Türkiye'de üretimin 
hõzla gerilemesinde tarõmdaki düşüş etkili 
olmuş, tarõmda çalõşan genç nüfusun as-

kere alõnmasõ ve araç-gereç yetersizliği ne-
deniyle 1945 yõlõ tarõmsal hasõlasõ 1939 se-
viyesinin yüzde 59'una, GSYİH da aynõ dö-
nemde yüzde 71'ine gerilerken, savaş 
koşullarõnda artan stratejik madenler talebi 
sonucu madencilik ve elektrik, gaz ve su 
hasõlalarõnda artõş olduğu görülmektedir. 
Savaş sonrasõnda tarõmdaki gelişmenin 
katkõsõyla milli gelir önemli ölçüde artmaya 
başlamõştõr. 

1950�de iktidara gelen ve liberal 
iktisat politikasõnõ savunan Hükümetin 
uyguladõğõ başlõca politikalar; özel sektörü 
geliştirmek, devletin özel sektörün yatõrõm 
yapamayacağõ alanlara yatõrõm yapmasõnõn 
sağlamak, dõş kaynak ve kredileri geniş 
ölçüde özel kesimin yararlanmasõnõ sağla-
yacak şekilde yönlendirmekti. 

1950-60 döneminin ilk yõllarõnda, 
6224 sayõlõ Yasa ile yabancõ sermaye teşvik 
edilmiş, 6326 sayõlõ Yasa ile petrol arama 
ve petrol kuyularõnõn yabancõlar tarafõndan 
işletilmesine izin verilmiş, özel kesimin 
madenciliğe girmesi teşvik edilmiş, dõş 
kaynaklardan sağlanan kredi ve yardõmlar 
(1950-57 döneminde 695 milyon dolarõ 
kredi, 754 milyonu hibe olmak üzere yak-
laşõk 1,5 milyar dolar dõş kaynak sağlan-
mõştõr (Yaşa, 1979: 94).) yatõrõmlara akta-
rõlmõş, ithalatõn yüzde 65�i libere edilmiş ve 
bazõ ihracat kõsõtlamalarõ kaldõrõlmõş, kuru-
lan sanayi tesislerine özel sektörün katõlõ-
mõnõn teşvik edilmesine karşõlõk, bazõ temel 
sanayi yatõrõmlarõ sermaye ihtiyacõ ve tek-
nik zorunluluk nedeniyle kamu tarafõndan 
gerçekleştirilmeye devam edilmiş, karayolu 
ulaşõm ağlarõ genişletilmiş (1950-60 döne-
minde devlet ve il yollarõnõn uzunluğu 1,6 
km.�den 7 bin km.�ye ulaşmõştõr.), santral 
ve barajlarõn yapõmõna hõz verilmiştir. Bu 
kapsamda çeşitli büyüklükte 14 baraj, 15 
termik-hidrolik santral ile 20 limanõn yapõ-
mõna başlanõlmõştõr. 
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Tarõmda 1948�de Marshall yardõmõnõn 
uygulamaya girmesiyle makinalaşma süreci 
hõzlanmõş, sözkonusu yõlda 1.756 olan 
traktör sayõsõ 1950'de 16.585'e, 1955�de 
40.282�ye ve 1960'da 42.136'ya çõkmõş, 
1950�de 13,9 milyon hektar olan ekilen 
tarõm arazisi 1960'da 23,3 milyon hektara 
ulaşmõş (Nadas alanõnda da 3,5 milyon 
hektarlõk artõş mevcuttur.), traktörle 
işlenen alan 1950'de 1,2 milyon hektar 
iken, 1960'da 3,2 milyon hektara yüksel-
miştir. Gübre ve ilaç kullanõmõ da yaygõn-
laşmõş, 1950'de 42 bin ton gübre, 1952'de 
2,6 bin ton ilaç kullanõlõrken 1960'da gübre 
kullanõmõ 107 bin tona ve ilaç kullanõmõ 
23,4 bin tona ulaşmõştõr.  Tarõmsal kredi 
kullanõmõ 1950'de 810 milyon TL. iken, 
1960'da 4.755 milyon TL.'ye yükselmiştir. 
Bu dönemde tarõmsal destekleme fiyatlarõ-
nõn da tarõm lehine geliştiği görülmektedir 
(Karluk, 1996:163-166). Tarõmõn içe dönük 
yapõsõ pazara açõlmõş, gelir dağõlõmõnõn 
bozulmasõnõn yanõnda köyden kente göç de 
başlamõştõr.  

1948-53 döneminde toplam yatõ-
rõmlarõn yüzde 10,8'inin tarõma, yüzde 
13,9'unun imalat sanayiine, yüzde 
34,3'ünün enerji ve ulaştõrma altyapõsõna 
yönelmesine karşõlõk, 1954-59 döneminde 
tarõmõn 3 puan , enerji-ulaştõrmanõn 4 puan 
dolaylarõnda azalarak sõrasõyla yüzde 7,6 ve 
yüzde 30'a gerilediği, imalatõn payõnõn 
yaklaşõk 4 puan artarak yüzde 17,7'ye 
ulaştõğõ görülmektedir. 1955-59 döneminde 
kamu yatõrõmlarõ ulaştõrma, enerji ve tarõm-
sal altyapõda (%59,4) ve özel kesim yatõ-
rõmlarõ konutta (%59,9) yoğunlaşmõştõr. 
Kamu fiziksel altyapõyõ oluşturarak özel ke-
simin gelişmesi için ortam yaratmaya 
çalõşmõştõr. İmalat sanayii özel yatõrõmlarda 
yüzde 19,2 oranõyla ikinci sõrayõ oluşturur-
ken, imalat sanayiinde kamunun yatõrõmlarõ 
özel sektörü aşmõş ve toplam imalat sana-
yiinde kamu yatõrõmlarõnõn payõ yüzde 
52,5'i oranõnda gerçekleşmiştir. 

Büyük imalat sanayiinde 1950-59 
döneminde gerek kamunun gerekse de 
özel sektörün tüketim mallarõnda yoğun-
laştõğõ görülmektedir. Bu grubun payõ 
kamuda yüzde 64,1 ve özelde yüzde 61,9 
iken, ara mallarõnõn payõ kamuda yüzde 
26,3 ve özelde yüzde 29,9'dur. Her iki 
kesimde de yatõrõm mallarõnõn payõ yüzde 
10'un altõndadõr. Bu dağõlõmõ sanayileşme-
nin ilk aşamalarõnõ yaşayan bir ülke için 
olağan karşõlamak gerekir.  

Uygun iklim koşullarõ, genişleyen 
tarõm alanlarõ, mekanizasyon ve girdi kul-
lanõmõndaki artõşlar sonucu tarõmsal hasõla 
1947-53 döneminde yõlda yüzde 9,3 ora-
nõnda artmõş, bu dönemde yõlda yüzde 7,9 
oranõnda artõş gösteren GSYİH�da da 
belirleyici olmuştur. Ancak, tarõmsal alan-
larõn meralar aleyhine (Meralarõn payõ 
1938'de yüzde 53,9 iken, 1965'de yüzde 
36,2'ye gerilemiştir.) marjinal topraklara 
genişlemesi hayvancõlõğõ ve tarõmsal verim-
liliği olumsuz yönde etkilemiş, doğal çev-
reyi bozarak erozyonun artmasõna yol 
açmõştõr. Daha sonraki yõllarda kuraklõk,  
mekanizasyonda, girdilerde ve tarõmsal 
alanda önemli bir genişlemenin olmamasõ 
sonucu tarõmsal hasõla artõşõ 1954-59 
döneminde yõlda yüzde 2,5'e, GSYİH artõşõ 
yüzde 4,2'ye gerilemiştir. 

Bu gelişmeler sonucunda 1946 yõlõnda 
GSYİH�nõn yüzde 45,6�sõnõ tarõm, yüzde 
14,9�unu sanayi oluştururken, 1959'da 
tarõmõn payõ yüzde 37,5'e gerilemiş ve 
sanayiin payõ yüzde 18,3'e yükselmiştir. 

1946 yõlõnda 8,1 milyon kişi olan 15 
yaş ve üzeri istihdamõn yüzde 84,6�sõ 
tarõmda, yüzde 7,5�i sanayide iken, 
1959'da sanayide çalõşanlarõn payõ yüzde 
8,6'ya çõkmõş, tarõmõn payõ yüzde 74,3�lük 
düzeyini korumuştur. 
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Özel kesim sanayi faaliyetlerinde 
önemli bir gelişme göstermiş, ancak bu 
dönemde kamu kesimi de büyüdüğünden 
toplam sanayi içinde kamu payõnda bir 
azalma yaşanmamõştõr. Yerli hammaddeye 
dayalõ tüketim mallarõnda ithal ikamesi 
gerçekleştirilmeye çalõşõlmõştõr. Bu geliş-
meler sonucu imalat sanayi hasõlasõ 1947-
53'de yõlda yüzde 5,6, 1954-57'de yõlda 
yüzde 13,7 artõş göstermesine karşõlõk, 
istikrar tedbirleri sonrasõnda  yavaşlamõş ve 
1958'de yüzde 2,8'lik düşüş ve 1959'da 
ancak yüzde 2,7'lik artõş gerçekleşmiştir. 

1950-59 döneminde büyük imalat 
sanayiinde gerek katma değerde gerekse 
de istihdamda kamu ve özel kesimde 
tüketim mallarõnõn ağõrlõğõ yüzde 65'in üze-
rindedir. Ara mallarõnõn payõ kamu katma 
değerinde yüzde 17,7, özelde yüzde 26,9, 
yatõrõm mallarõnõn payõ ise sõrasõyla yüzde 
9,1 ve yüzde 7'dir. Aynõ dönemde toplam 
imalat sanayi katma değerinin yüzde 
51,5'i, toplam istihdamõn yüzde 41,8'i 
kamu tarafõndan gerçekleştirilmiştir. Katma 
değerde kamu kesimi tüketim mallarõ ve 
yatõrõm mallarõnda, özel kesim ise ara 
mallarõnda ortalamanõn üzerinde pay 
almõşlardõr. 

Büyük döviz rezervleri, Kore Savaşõ 
nedeniyle artan tarõmsal fiyatlar, sağlanan 
dõş yardõm ve krediler traktör başta olmak 
üzere ithalat olanaklarõnõ artõrmõştõr. 

1950�de ithalatõn önemli ölçüde libere 
edilmesi ve bazõ ihracat kõsõtlamalarõnõn 
kaldõrõlmasõ, uygun döviz rezervi, dõş kredi 
ve yardõmlarla birlikte ithalatõn hõzlõ bir artõş 
eğilimine girmesi ve yüksek tarõmsal ihraç 
fiyatlarõna rağmen, 1950�de yüzde 92,2 
olan ihracatõn ithalatõ karşõlama oranõnõn 
1952�de yüzde 65,3�e gerilemesi dõş ticaret 
açõğõ/GSMH oranõnõn yüzde 4'e yükselme-
sine neden olmuş ve ticaret kõsõtlamalarõnõn 
yeniden getirilmesine yolaçmõştõr. 1958 yõlõ 

ithalat düzeyi 1952 yõlõ ithalatõnõn yüzde 
56,6'sõna gerilemiş ve 1952 yõlõndaki 556 
milyon dolarlõk ithalat düzeyi ancak 
1962'de aşõlabilmiştir. Getirilen kõsõtlama-
lara rağmen dõş ödeme darboğazõ aşõla-
mamõş, kõsa vadeli borçlar birikmiş ve ithal 
malõ darlõğõ başgöstermiştir. 

Hükümetin uluslararasõ mali kuru-
luşlar ve yabancõ bankalarla yaptõğõ gö-
rüşmeler sonucunda 4 Ağustos 1958�de 
istikrar programõ uygulamaya konulmuştur. 
Program ile devalüasyon yapõlarak ABD 
dolarõnõn değeri 2,8 TL.'den 9 TL.'ye çõka-
rõlmõş, emisyon ve kredi hacmi sõnõrlandõ-
rõlmõş, kamunun ürettiği mal fiyatlarõ artõ-
rõlmõş, ihracat teşvik edilmiş ve yeni bir 
kambiyo rejimi uygulamaya konulmuştur. 
Program ile 400 milyon dolarlõk borcun 
ertelenmesi sağlanmõştõr. 

Bu dönemde vergi gelirlerinin düşük 
kalmasõ (1950-1959 döneminde Bütçe 
gelirleri/GSMH oranõ %14,8, Bütçe açõkla-
rõnõn GSMH'ya oranõ %0,5'dir.) ve KİT�lerin 
artan finansman ihtiyacõ için Merkez Ban-
kasõ kaynaklarõna daha çok başvurulmasõ 
gereği doğmuştur. 

Dar anlamda para arzõnõn (M1) 
GSMH'ya oranõ 1950-59 döneminde 5 iken, 
geniş anlamda para arzõnõn (M2) GSMH'ya 
oranõ 4,7 olmuştur. Dolaşõmdaki paranõn 
artõş hõzõ 1950 ortalarõnda yüzde 30'a ula-
şõrken, 1958'de alõnan istikrar tedbirleri 
sonrasõ yüzde 10'lara çekilmiştir. 

1950 başlarõnda başta ithalattaki artõş 
olmak üzere arzdaki artõş ve savaş sonrasõ 
uygun dünya fiyatlarõ sonucu TEFE artõşõ 
yüzde 5'ler dolayõnda gerçekleşmiştir. 
1953'den sonra ortaya çõkan ödemeler 
dengesi darboğazõ, KİT�lere, özel kesime 
ve tarõmsal ürün alan kuruluşlara açõlan 
kredilerdeki artõş, yatõrõmlarõn kõsmen Mer-
kez Bankasõ kaynaklarõndan finanse edil-
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mesi ve izlenen para politikasõ sonucu 
kredi hacminin genişlemesi ile enflasyon 
artmaya başlamõş ve 1956-58 döneminde 
ortalama yüzde 16,7 düzeyine çõkmõştõr. 
1958 istikrar tedbirlerinin kõsmen olumlu 
sonuçlar vermesine karşõlõk enflasyonun 
bütünüyle önlenemediği ve 1959'da yüzde 
19,5 oranõnda gerçekleştiği görülmektedir. 

III. 1960-1979 DÖNEMİ

Uygulanmasõndan genelde olumlu 
sonuçlar alõnan sanayi planlarõ, makro-
ekonomik politikalarõn uyum ve koordin-
asyonu gereği, dõş kaynak sağlayan ulus-
lararasõ kuruluşlarõn kamunun yatõrõm 
harcamalarõnõn programa bağlanmasõ yö-
nündeki talepleri sonucunda plan uygula-
masõna geçilmesi düşüncesi 1960 başla-
rõnda benimsenmiştir. Türkiye'de kalkõn-
manõn bir plan çerçevesinde yürütülmesi 
için 1961 Anayasasõnõn 41'inci maddesiyle 
devlete kalkõnma planlarõnõ hazõrlama gö-
revi verilmekte, 129'uncu madde de plan-
larõ yapacak Devlet Planlama Teşkilatõ'nõn 
görev ve faaliyetlerinin özel bir kanunla 
düzenleneceği belirtilmektedir. 1961'de 
çõkarõlan 91 sayõlõ Kanunla Devlet Planlama 
Teşkilatõ kurulmuştur. Sözkonusu Yasaya 
göre planlar ekonomik ve sosyal kesimlerin 
tamamõnõ kapsayacak şekilde bütüncül bir 
yaklaşõmla hazõrlanacak, kamu kesimi için 
emredici ve  özel kesim için yönlendirici 
olacaktõr. 

Kalkõnma planlarõ, ekonomik ve sosyal 
gelişmenin Anayasa doğrultusunda 
gerçekleştirilmesi için amaçlar, stratejiler 
ve uygulanacak politikalarõ kapsamaktadõr. 

1. Planlarõn Başlõca Amaç, İlke ve
Politikalarõ

İlk aşamasõnõ Birinci Planõn oluştur-
duğu onbeş yõllõk Birinci Perspektif Plan, 
Türkiye'nin kalkõnmasõ için her alanda ye-

ter sayõda nitelikli bilim adamõ ve uzmanõn 
yetiştirilmesini, yüzde 7'lik gelişme hõzõnõn 
istikrar içinde sağlanmasõnõ, istihdam soru-
nunun çözümünü, ödemeler dengesinin 
sağlanmasõnõ ve bu hedeflerin sosyal ada-
let ilkesine uygun olarak gerçekleştirilme-
sini amaçlamõştõr.  

Birinci Planda (1963-67), 1950'ler-de 
tarõma verilen önceliğin aksine tarõm-
sanayi arasõnda dengeli bir gelişmenin 
sağlanmasõ, kõrsal kesimde yaratõlacak 
istihdam olanaklarõ ile kente göçün kont-
rolü ve sanayileşmede ithal ikamesi yakla-
şõmõnõn sürdürülmesi amaçlanmõştõr. 
Planda ayrõca, ekonomik kalkõnmanõn sos-
yal adalet ilkeleriyle uyumlu bir şekilde 
gerçekleştirilmesine, gelir dağõlõmõnõn dü-
zeltilmesine, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõ-
rõlmasõna, fõrsat eşitliğinin sağlanmasõna, 
bölgelerarasõ ekonomik ve sosyal denge-
sizliklerin giderilmesine önem verilmiştir. 

İkinci Plan (1968-72) milli gelirin yõlda 
yüzde 7 oranõnda artõrõlmasõnõ ve ge-
lişmenin dõş kaynaklara bağõmlõlõğõnõn azal-
tõlmasõnõ amaçlamõştõr. Bu çerçevede, fiyat 
istikrarõnõn korunmasõ, sanayileşmenin 
hõzlandõrõlmasõ, tarõmda modernizasyonun 
sağlanmasõ, tarõmdaki işgücü fazlasõnõn 
tarõm dõşõ alanlara kaydõrõlmasõ ve kentleş-
menin desteklenmesi öngörülmüştür. 
Planda ilköğretimde okullaşma oranõnõn 
yüzde 100'e çõkarõlmasõ hedeflenmiştir. 

İkinci Planõn gelişme stratejisi, sa-
nayiin ekonominin sürükleyici sektörü ol-
masõ, ithal ikameci yaklaşõmõn dayanõklõ 
tüketim mallarõ aşamasõnõn özel kesim ta-
rafõndan tamamlanmasõ, kamunun ara ve 
yatõrõm mallarõ üretiminde yoğunlaşmasõnõn 
sağlanmasõdõr. Planõn özel sektörün teşviki 
için yapõlanmaya gidilmesi politikasõ kap-
samõnda 933 sayõlõ Yasa ile DPT bünye-
sinde oluşturulan Teşvik Uygulama Dairesi 
1968'de faaliyete geçmiştir. Planda kent-
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leşmenin desteklenmesini, sosyal yararla-
rõnõn yanõnda sanayileşmenin işgücü gereği 
bakõmõndan da değerlendirmek gerek-
mektedir.  

1970�lerin başlarõndaki elverişli dünya 
konjonktürü, 1970 devalüasyonu ve alõnan 
diğer ekonomik tedbirlerle döviz kõtlõğõnõn 
bir süre aşõldõğõ bir ortamda (Döviz re-
zervleri 1970'deki 400 milyon dolarlõk sevi-
yesinden 1973 sonunda 2 milyar dolar dü-
zeyine yükselmiştir.) İkinci Perspektif Plan 
ve Üçüncü Plan hazõrlõklarõna başlanõlmõştõr. 

Ekonomik gelişme sorunu ve Avrupa 
Ekonomik Topluluğu (AET) ile 23 Kasõm 
1970 tarihinde imzalanan ve Türkiye'nin 
1995'e kadar AET ile gümrük birliğini 
gerçekleştirmesini öngören Katma Protokol 
gerekleri düşünülerek hazõrlanan ve 1973-
95 dönemini kapsayan İkinci Perspektif 
Planda yeralan büyüklükler uzun dönemde 
ulaşõlmasõ amaç edinilen hedefler olarak 
alõnmõştõr.  

Perspektif Planõn 1973-77 dönemini 
kapsayan Üçüncü Plan ile GSMH'nõn yõlda 
yüzde 7,9, tarõmõn yõlda yüzde 3,7, sana-
yiin yõlda yüzde 11,2 oranõnda büyümesi 
öngörülmüş ve bu gelişmenin sağlanabil-
mesi için toplam yatõrõmlarõn yüzde 12,7, 
mal ve hizmet ihracatõnõn yüzde 9,2 
oranlarõnda artõrõlmasõ ve iç tasarruf oranõ-
nõn yüzde 19,6�dan yüzde 25,4�e yükseltil-
mesi hedeflenmiştir. Büyüme geniş ölçüde 
sanayiin katkõsõyla gerçekleştirilecek ve sa-
nayiin yapõsõnõn da ara ve yatõrõm mallarõ 
lehine değiştirilmesine öncelik verilecektir. 

Sosyal alanda 1,6 milyon kişinin tarõm 
dõşõnda istihdamõ, sosyalizasyon prog-
ramõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ ve okullaşma 
oranõnõn temel eğitimin birinci kademesinde 
yüzde 100 ve ikinci kademesinde yüzde 50, 
ortaöğretimde yüzde 37 ve yükseköğretimde 
yüzde 9 olmasõ amaçlanmõştõr. 

İlk üç Planda büyümenin ara mallarõ, 
dayanõklõ tüketim mallarõ ve yatõrõm malla-
rõnda ithal ikamesi yoluyla sanayide ger-
çekleştirilecek bir yapõ değişikliğiyle birlikte 
sağlanmasõ amaçlanmaktadõr.  

Dördüncü Plan (1979-1983) enflasyon 
ve dõş ödemeler güçlüğünün ağõrlaştõğõ bir 
dönemde uygulamaya konuldu. Petrol 
şoklarõ sonucunda artan ithalatõn döviz 
gereğinin mevcut üretim yapõsõyla karşõla-
namamasõ, yetersiz enerji, emek piyasa-
sõndaki sorunlar, kamu açõklarõ gibi neden-
ler sonucu ekonominin 1970'lerin ikinci 
yarõsõnda darboğaza girdiği görülmektedir. 
Böyle bir ortamda hazõrlanan Dördüncü 
Plan bir taraftan ekonomik darboğazdan 
çõkmayõ öte yandan ekonomide büyüme 
sağlamayõ amaçlamaktaydõ. 

Dördüncü Planda GSMH yõllõk büyüme 
oranõ yüzde 8 alõnmõş olup, toplam yatõ-
rõmlarõn yüzde 12 oranõnda artõrõlmasõ, ge-
rekli yatõrõmlarõn gerçekleştirilmesinde ka-
muya ağõrlõk verilmesi, ithal ikamesinin 
sürdürülmesi ve aynõ zamanda ihracatõn da 
artõrõlmasõ (%18), sanayiin üretim yapõsõnõn 
ara ve yatõrõm mallarõnõn daha hõzlõ büyü-
mesiyle değişmesi amaçlanmaktadõr. Ma-
dencilik ve enerji öncelik verilen sektörler 
arasõnda yer almaktadõr. Planda ekonomik 
büyümenin daha eşitlikçi paylaşõmõ için ko-
operatifleşme ve yaygõn halk girişimciliği 
gibi politikalarõn benimsendiği görülmekte-
dir. Ekonominin kendi kendine yeterliliğinin 
artõrõlmasõ, ekonomik istikrar, ileri bir sana-
yileşme düzeyi, enerji darboğazõnõn aşõl-
masõ, gelir dağõlõmõnõn iyileştirilmesi, eğitim 
ve sağlõk hizmetlerinin yaygõnlaştõrõlmasõ 
Planda üzerinde durulan hususlardõr. 

Okullaşma oranõnda hedef, temel 
eğitimin birinci kademesinde yüzde 100, 
ikinci kademesinde yüzde 60, ortaöğre-
timde yüzde 37 ve yükseköğretimde yüzde 
15'dir. 
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Dördüncü Planõn bir yõllõk uygulanma-
sõnõ müteakip 24 Ocak İstikrar Tedbirlerinin 
uygulamaya konulmasõyla, hükümetler yõl-
lõk programlarda kendi ekonomik ve sosyal 
politikalarõnõ belirleme yoluna gitmişlerdir 
(Tokgöz, 1992;25). 

2. Sabit  Sermaye  Yatõrõmlarõnda
Gelişmeler

1970-79 döneminde 1960-69 dö-
nemine göre kamunun kaynak tahsisinde 
tarõmõn ve ulaştõrmanõn paylarõ (asfalt 
devlet ve il yollarõnõn uzunluğu 1980�de 
35,810 km�ye ulaşmõştõr.) 6,7 ve 3,1 puan 
azalõrken, öncelik verilen imalat sanayiinin 
ve enerjinin paylarõ 8,2 ve 6,7 puan art-
maktadõr. Aynõ dönemde özelde konutun 
payõ 3,5 puan azalõrken, tarõmda bir deği-
şiklik görülmemekte, imalat  ve ulaştõrma-
nõn paylarõ 3,1 ve 1,4 puan artmaktadõr. 

Bu gelişmeler kapsamõnda 1960-69 
döneminde özel kesimin payõ tarõmda 
yüzde 32,5, imalatta yüzde 61,4, enerjide 
yüzde 4,1, ulaştõrmada yüzde 25,2 ve top-
lamda 47,6 iken, bu oranlar 1970-79 dö-
neminde sõrasõyla yüzde 47,7, 55,9, 2,5, 
31 ve 47,9 oranlarõnda gerçekleşmiştir. 

Büyük imalat sanayiinde kamunun 
planlarda öngörülen politikalara uygun 
olarak tüketim mallarõ yerine ara mallarõna 
yöneldiği görülmektedir. Nitekim 1960-69 
döneminde kamu yatõrõmlarõnõn yüzde 37'si 
tüketim mallarõna yapõlõrken, bu oran 
1970-79 döneminde yüzde 24'e düşmüş-
tür. Buna karşõlõk aynõ dönemde ara malla-
rõnõn payõ yüzde 45,8'den yüzde 64,6'ya 
ulaşmõş, ancak aynõ dönemlerde yatõrõm 
mallarõ değer olarak bir katõ dolayõnda 
artmasõna rağmen pay olarak yüzde 
17,2'den yüzde 11,4'e gerilemiştir. 

Kamu kesimi kadar olmasa da özel 
kesim yatõrõmlarõnda tüketim mallarõnõn 

payõ azalõrken, ara mallarõnõn payõnõn arttõğõ 
ve buna karşõlõk yatõrõm mallarõnõn payõnda 
önemli bir değişiklik olmadõğõ görülmekte-
dir. Aynõ dönemde tüketim mallarõ yüzde 
40,2'den yüzde 32,3'e gerilerken, ara 
mallarõ yüzde 29,5'den yüzde 39,5'e ulaş-
mõştõr. 

1960-69 döneminde tüketim malla-
rõnda yüzde 60,7 olan özel kesimin payõ 
1970-79'da yüzde 73,9'a, ara mallarõnda 
da yüzde 47,8'den yüzde 56,3'e ve yatõrõm 
mallarõnda yüzde 71,4'den yüzde 83,9'a 
yükselmiştir. Özel kesimin tüm alt grup-
larda payõnõn artmasõnda kamunun toplam 
yatõrõmlarõ iki kat dolayõnda artarken, özel 
kesim yatõrõmlarõnõn üç kat dolayõnda art-
masõ etkili olmuştur. Bu dönemde oluştu-
rulan kapasite ve yapõ değişikliği 1980 
sonrasõndaki ihracat atõlõmõnõn altyapõsõnõ 
teşkil etmiştir.  

3. Hasõla  ve  İstihdamda
Gelişmeler

1950-59 dönemine göre önemli öl-
çüde gerileyen tarõmsal hasõla artõş hõzõnõn 
1960-69 ve 1970-79 dönemlerinde yõlda 
yüzde 1,8 dolayõnda gerçekleştiği, GSYİH 
içindeki payõnõn yüzde 36,6'dan yüzde 
26,6'ya düştüğü görülmektedir. Bu geliş-
mede traktör sayõsõnõn 1960�da 42.136 
adetten 1979�da 440.502 adede, traktörle 
işlenen alanõn 1960'da yüzde 13,6'dan, 
1976'da yüzde 71,9'a (Yaşa, 1978: 42) 
çõkmasõna rağmen, işlenen alanõn 23,3 
milyon hektardan yaklaşõk 25 milyon hek-
tara ulaşabilmesi ve yeşil devrimin de etki-
siyle bitkisel verimlilik artõşõnda sağlanan 
gelişme etkili olmuştur. Örneğin, 1960-79 
döneminde hektar başõna verim buğdayda 
1.097 kg.�dan 1.862 kg.�a, pamukta 283 
kg.�dan 778 kg.�a ve ayçiçeğinde 898 
kg.�dan 1.326 kg.�a çõktõğõ görülmektedir. 
Bu verimlilik artõşõnda gübre (gübre tüke-
timi 1960'da 107 bin tondan 1976'da 4 
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milyon tona çõkmõştõr.) başta olmak üzere 
girdi kullanõmõndaki ve sulama alanõndaki 
artõş (sulanan alan 1960'da 1,1 milyon 
hektar dolayõnda iken, 1980'de 2,7 milyon 
hektar olmuştur) etkili olmuştur.  

1970-79 döneminde sanayinin toplam 
katma değer içindeki payõ yüzde 16,2'den 
yüzde 21,8'e yükselmiştir. 1963�de 1.381 
MW olan elektrik enerjisi kurulu gücünün 
1969�da 1.967 MW�a ve 1979�da 5.119 
MW�a ulaştõğõ, aynõ yõllarda 3.981, 8.036 ve 
22.522 GWh�lõk elektrik enerjisi üretildiği 
görülmektedir. 

Hizmetler katma değerinin yõllõk yüzde 
5,7 oranõnda arttõğõ 1960-79 döneminde 
GSYİH artõş hõzõ 1960-69�da yõllõk yüzde 4,9 
ve 1970-79�da yõllõk yüzde 4,7 olmuştur. 
Birinci ve İkinci Planda yüzde 7 ve Üçüncü 
Planda yüzde 7,9 düzeyinde öngörülen 
yõllõk ortalama GSMH büyüme oranlarõ 
sõrasõyla yüzde 6,6, 6,3 ve 5,2 oranlarõnda 
gerçekleşmişlerdir. 

1960-69 ve 1970-79 dönemlerinde 
imalat sanayii büyüme oranõnõn yõllõk yüzde 
8,7 ve 6,2 düzeylerinde gerçekleştiği gö-
rülmektedir. 1960-69 döneminde büyük 
imalatta yüzde 50,5 olan tüketim mallarõ-
nõn payõ 1970-79�da yüzde 39,7 olarak 
gerçekleşirken, ara mallarõ yüzde 35,4�den 
yüzde 42,1�e, yatõrõm mallarõ ise yüzde 
14,1�den yüzde 18,2�ye yükselmiştir. Bu 
gelişme  imalat sanayiinde önemli bir yapõ-
sal değişikliği ortaya koymaktadõr. Yine ilk 
dönemde yüzde 44,7 olan özel sektörün 
toplam imalat sanayiindeki payõ, ikinci dö-
nemde yüzde 55,8�e çõkmõş, mülkiyete dö-
nük yapõsal değişiklik en yüksek oranda 
yatõrõm mallarõnda gerçekleşmiştir. 

Üretimde sağlanan gelişmeler ta-
rõmsal istihdamõn payõnõ azaltmakla birlikte 
1970-79 döneminde toplam istihdamõn 
yüzde 58,6'sõ tarõmda istihdam edilmeye 

devam etmiştir. Toplam istihdamda sağla-
nan yõllõk artõş ilk on yõllõk  dönemde yüzde 
1,4 ve ikinci dönemde yüzde 1,9�dur. 

Aynõ dönemlerde tüketim mallarõ sek-
törleri büyük imalat sanayi istihdamõnõn 
yaklaşõk yüzde 50�sini oluştururken, özel 
kesimin büyük imalat sanayi istihdamõndaki 
payõ yüzde 57,9�dan yüzde 63,9�a yüksel-
miştir.  

4. Ödemeler  Dengesinde
Gelişmeler

1960-69 döneminde toplam ithalat 
yõlda yüzde 5,5 oranõnda artarken, 1970-
79 döneminde sanayi ağõrlõklõ yapõ değişi-
minin yanõnda petrol fiyatlarõndaki artõşõn 
(petrol fiyatlarõ 1973'de 2,5 dolar/varilden 
11,6 dolar/varile ve 1979 yõlõnda 24 do-
lar/varile çõkmõştõr.) etkisiyle yüzde 20,3 
oranõnda artmõştõr. Bu gelişmeler ithalatõn 
yapõsõna da yansõmõş ve ara mallarõnõn payõ 
1960-69'da yüzde 47,8 iken, 1970-79'da 
yüzde 57,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynõ 
dönemde tüketim mallarõnõn payõ ithal 
ikamesi politikasõnõn da etkisiyle yüzde 
6,1'den yüzde 3,4'e, yatõrõm mallarõnõn payõ 
yüzde 46,1'den yüzde 39,2'ye gerilemiştir. 

İhracatõn 1964-69 döneminde yõlda 
yüzde 6,5, 1970-79 döneminde yüzde 15,5 
oranlarõnda arttõğõ, sözkonusu artõşa en 
önemli katkõnõn sanayiden geldiği görül-
mektedir. Nitekim sanayi ürünlerinin top-
lam ihracattaki payõ ilk dönemde yüzde 
17,6 iken, ikinci on yõllõk dönemde yüzde 
31,3'e yükselmiştir. İthal ikameci bir sana-
yileşme politikasõ izlenmesi sonucu tarõm 
ağõrlõklõ ihracatõn ithalat kadar artmamasõ 
ve petrol fiyat artõşlarõ nedeniyle dõş ticaret 
hadlerindeki bozulma  sonucu 1960-69'da 
yüzde 68 olan ihracatõn ithalatõ karşõlama 
oranõ ikinci dönemde yüzde 42'ye gerile-
miş, dõş ticaret açõğõnõn GSMH'ya oranõ 
yüzde 2,1'den yüzde 4,3'e çõkmõştõr. Bu 
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arada işçi dövizleri önemli bir döviz kay-
nağõ olmuş, 1970 ortalarõnda toplam ihra-
cat gelirlerine yaklaşan işçi gelirleri, 1970 
sonlarõnda ihracat gelirlerinin yüzde 50'si 
dolayõna gerilemiştir. 1973 yõlõnda 660 mil-
yon dolar fazla veren cari işlemler hesabõ 
1977�de 3,1 milyar dolar açõk vermiştir. 

1970 yõlõ Ağustos ayõnda yapõlan 
devalüasyonla TL.'nin değeri yüzde 66 dü-
şürülerek 1 ABD dolarõ 9 TL.'den 15 TL.'ye 
çõkarõlmõş, daha sonra 18 TL.'ye çõkan do-
lar 1978 Mart ayõnda 25 TL.'ye yükselmiş-
tir. 

1973-74 petrol krizi ve 1974 Kõbrõs 
harekatõ sonrasõ uygulanan ambargonun 
ve Türk lirasõnõn değerlenmesine yol açan 
kur politikasõnõn büyümesinde etkili olduğu 
cari açõklar, başlangõçta  kõsa vadeli ser-
maye girişi ile karşõlanabilmiştir. Ancak 
1977'den itibaren oluşan ödemeler dengesi 
darboğazõnõ aşabilmek için 1977 yõlõnda 
uluslararasõ mali kuruluşlara başvurulduğu 
görülmektedir.  

1978-1979 yõllarõnda ekonomide is-
tikrar sağlayabilmek için bazõ istikrar ted-
birlerine başvurulmuş ve bu kapsamda kõsa 
vadeli dõş borçlarõn ertelenmesi sağlanmõş-
tõr. Ancak ithal gereğinin karşõlanmasõ için 
yeterli dõş kaynağõn sağlanamamasõ, 1979 
yõlõnda petrol fiyatlarõnda ikinci önemli artõ-
şõn ekonomiye getirdiği ilave yük döviz re-
zervlerinin erimesine, ekonominin ihtiyacõ 
olan ithalatõn yapõlamamasõna ve bu durum 
da üretimde duraklamalara yol açmõştõr.  

5. Genel  Bütçe  Dengesinde
Gelişmeler

Genel bütçe gelirlerinin GSMH�ya 
oranõnõn 1960-79 döneminde alt dönemler 
itibariyle büyük farklõlaşma göstermeksizin 
yüzde 16 dolayõnda gerçekleştiği görül-
mektedir. Giderlerin dönemin sonlarõna 

doğru artmasõ nedeniyle Bütçe açõğõnõn 
GSMH�ya oranõnõn 1960-69 döneminde 
yüzde 0,6 düzeyinden 1970-79 döneminde 
yüzde 1,3�e ulaştõğõ görülmektedir 
(1979�da %2,3). 1975-79 döneminde ka-
mu kesimi borçlanma gereğinin GSMH�ya 
oranõ yüzde 6 dolayõnda gerçekleşmiştir. 
Bu gelişmede kamu harcamalarõnõn kontrol 
altõna alõnamamasõ, petrol fiyatlarõnda artõş 
sonucu oluşan göreli fiyat düzenlemesinin 
yapõlamamasõ, KİT fiyatlarõnõn baskõ altõnda 
tutulmasõ, kamu gelirlerinin yeterince 
artõrõlamamasõ, yüksek tarõmsal destekleme 
fiyatlarõ ve aşõrõ sübvansiyonlar etkili ol-
muştur. 

6. Parasal  Gelişmeler

1970-79 döneminde büyüyen kamu 
açõklarõnõn karşõlanmasõnda Merkez Bankasõ 
kaynaklarõna yoğun şekilde başvurulmasõ 
likidite genişlemesine yol açmõştõr. Nitekim 
GSMH�nõn dar anlamda para arzõna (M1) 
oranõ 1960-69�da 5,2 iken 1970-79�da 5,9 
düzeyine ulaşmõştõr. Bu oranlar geniş an-
lamda para arzõ (M2) için 4,5 ve 4,7�dir. 

Dolaşõmdaki paranõn artõş hõzõnõn da 
1970-79 döneminde önceki döneme göre 
artõş eğiliminde olduğu görülmektedir. 
Nitekim 1960-64'de yõllõk yüzde 11,4, 
1965-69'da yõllõk yüzde 9,3, 1970-74'de 
yõllõk yüzde 23,6 olan bu oranlar, 1975-
79'da yõllõk yüzde 40,6 olmuştur. 

7. Fiyat  Gelişmeleri

Aramallarõ ithalatõndaki tõkanõklõklar, 
dõş ticaret hadlerinin Türkiye aleyhine 
dönmesi, göreli fiyat yapõsõnõn düzeltile-
memesi, emek piyasalarõnõn katõlõğõ ve ça-
lõşma hayatõndaki sorunlar arzda darbo-
ğazlarõn oluşmasõna neden olmuştur. Liki-
ditede genişlemeye yol açan kamu mali-
yesi politikasõ sonucunda da ekonomide 
talep baskõsõ oluşmuştur. Ekonominin arz 
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ve talep kõsmõnda ortaya çõkan bu geliş-
meler enflasyonun 1970'lerin ikinci yarõ-
sõnda giderek hõzlanmasõna yol açmõştõr. 

Bu gelişmeler çerçevesinde, 1960 
sonlarõna kadar fiyat istikrarõnõn sağlana-
bildiği ve 1960-64 döneminde ortalama 
yõlda yüzde 3,8 olarak gerçekleşen TEFE 
artõşlarõnõn 1965-69�da yõlda yüzde 6,3�e, 
1972'den itibaren hõzlanan bir eğilim içeri-
sine girerek 1970-74�de yõlda yüzde 17,9�a 
ve 1975-79'da yõlda yüzde 31,6�ya 
(1979'da %63,9) ulaştõğõ görülmektedir. 

IV. 1980-1999 DÖNEMİ

Enflasyonu kontrol altõna almak, dõş 
kaynak açõğõnõ kapatmak, kõtlõklarõ önlemek 
ve ekonomiyi yeniden işler hale getirmek 
için 24 Ocak 1980  Ekonomik İstikrar Ted-
birleri uygulamaya konulmuştur. İstikrar 
programõyla, Türk lirasõ yüzde 32,7 ora-
nõnda devalüe edilmiş, doğrudan ve dolaylõ 
ihracatõ teşvik edici uygulamalar başlatõl-
mõş, fiyatlarõn idari kararlarla tespiti ilkesi 
terkedilmiş, daraltõlan temel mal ve hizmet 
kapsamõ dõşõnda kalan mal ve hizmet fi-
yatlarõnõn serbestçe tespiti olanağõ getiril-
miş, açõk finansman yoluyla kamuya kay-
nak sağlanmasõ yolu önemli ölçüde daral-
tõlmõştõr. Sabit kurdan kontrollü dalgalõ kur 
politikasõna geçilmiş ve yabancõ sermaye 
girişi özendirilmiştir. 

Toplam talebin kontrolü yanõnda arz 
koşullarõnõ geliştirmeye yönelik yapõsal 
uyum kararlarõnõn uygulanmasõ, idari orga-
nizasyona ilişkin düzenlemelerle de des-
teklenmiştir. Bu kapsamda Ekonomik İşler 
Yüksek Koordinasyon ve Para Kredi Kurul-
larõ, Hazine ve Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ, 
Sermaye Piyasasõ Kurulu, Teşvik Uygulama 
ve Yabancõ Sermaye Daire Başkanlõklarõ 
oluşturulmuştur. 

1980 sonrasõ uygulamaya konulan 

Beşinci, Altõncõ ve Yedinci Planlarõn da de-
ğişik ölçülerde esasõnõ teşkil eden 24 Ocak 
Kararlarõ ihracata dayalõ dõşa dönük sana-
yileşme stratejisini benimsemiş, devletin 
ekonomiye müdahalesinin asgariye indiril-
mesini, rekabeti engelleyici müdahalelerin 
önlenmesini ve ekonominin uluslararasõ 
piyasalarla bütünleşmesini amaçlamõştõr. 

1. Planlarõn  Başlõca  Amaç,  İlke
ve  Politikalarõ

1985'de uygulamaya giren Beşinci 
Planda (1985-1989) devletin görevi; özel 
teşebbüsün teşviki, çalõşma barõşõnõn ko-
runmasõ, para, kredi, sermaye ve hizmet 
piyasalarõnõn geliştirilmesi ve rekabet or-
tamõnõ sağlayõcõ tedbirlerin alõnmasõ şek-
linde sõnõrlandõrõlmõştõr. Planda GSMH'nõn 
yõllõk yüzde 6,3, tarõmõn 3,6, sanayiin yüzde 
7,5 büyümesi, iç tasarruflarõn GSMH'ya 
oranõnõn yüzde 17,1'den yüzde 20,5'e çõ-
karõlmasõ ve ihracatõn yõlda yüzde 10,6 ar-
tõrõlmasõ öngörülmüştür. 

Kamunun ekonomik ve sosyal altya-
põyõ geliştirmesi, konut yatõrõmlarõnõn teş-
viki, orta gelir grubunun refahõnõn iyileşti-
rilmesi, ekonomik istikrarõn sağlanmasõ ve 
korunma oranlarõnõn düşürülmesi Planda 
üzerinde durulan hususlarõ oluşturmuştur. 

Planda okullaşma oranõ hedefi temel 
eğitimin birinci kõsmõnda yüzde 100, orta-
okullarda yüzde 75, liselerde yüzde 39,4 
ve yüksek öğretimde yüzde 12'dir. 

Altõncõ Planda (1990-94); ekonomik 
ve sosyal istikrarõn korunmasõ, kamu açõk-
larõnõn düşürülmesi, büyümenin serbest 
rekabet ortamõnda özel kesimin dinamizmi 
ile gerçekleştirilmesi, dõşa dönük ve 
rekabetgücü olan bir sõnai yapõnõn oluştu-
rulmasõ, kamunun ekonomik ve sosyal alt-
yapõya yönelmesi, Avrupa Topluluğu�na 
uyumun ve entegrasyonun sağlanmasõ, 
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eğitim ve sağlõğa önem verilmesi, gerçek-
leştirilecek yüksek büyüme oranõ ile işsizli-
ğin azaltõlmasõ amaçlanmõştõr. Bu çerçe-
vede GSMH büyümesinin yõllõk yüzde 7, 
tarõmõn yõllõk yüzde 4,1, sanayiin yõllõk 
yüzde 8,1, ihracatõn yõllõk yüzde 11 ora-
nõnda artmasõ ve yurtiçi tasarruflarõn 
GSMH'ya oranõnõn yüzde 26'dan yüzde 
30,7'ye çõkarõlmasõ hedef alõnmõştõr. Okul-
laşma hedefleri; ilköğretimde yüzde 100, 
ortaöğretimde yüzde 45,2 ve yükseköğre-
timde yüzde 15'dir. 

Görüldüğü üzere gerek Beşinci ge-
rekse Altõncõ Planlarda kamunun altyapõya 
yönelmesi, kaynak tahsisinin devletin dü-
zenleyici olduğu piyasa koşullarõnda ger-
çekleşmesi, dünyaya entegrasyon gibi or-
tak özelliklerin yer aldõğõ görülmektedir.  

1980 sonrasõnda yapõsal düzenle-
melerin yapõlamamasõ sonucu artan kamu 
ve dõş açõklarõ kalõcõ bir şekilde ortadan 
kaldõracak reformlarõn gerçekleştirilmesini 
ve ekonominin dünya ile bütünleşmesini 
amaçlayan Yedinci Planda, planlama yak-
laşõmõnõn değiştirilerek belirli temel sorun-
larõn tespit edildiği ve bunlarõn stratejik bir 
planlama yaklaşõmõyla çözümü için gerekli 
kurumsal düzenlemelerin ortaya konulduğu 
görülmektedir. Bu çerçevede ayrõntõlõ sek-
tör dengelenmesinden de vazgeçilerek, 
sadece ekonomik birimlerin sağlõklõ karar 
alabilmeleri için gerekli makroekonomik 
projeksiyonlara belirli bir aralõk çerçeve-
sinde yer verilmektedir. Günümüzde sosyal 
sermayenin kazandõğõ önem nedeniyle 
Planda ilk öncelik insan kaynaklarõnõn ge-
liştirilmesine verilmiştir. 

Yedinci Planda (1996-2000); sür-
dürülebilir bir büyüme hõzõnõn sağlanmasõ 
(yõllõk ortalama GSYİH büyümesi %5,5-
7,1), gelir dağõlõmõnõn iyileştirilmesi, üret-
ken istihdamõn artõrõlmasõ, sanayileşmenin 
hõzlandõrõlmasõ, insangücü niteliğinin yük-

seltilmesi, toplumun tümünün sosyal gü-
venlik ve sağlõk hizmetlerine kavuşturul-
masõ amaçlanmaktadõr. Ekonomik istikrarõn 
sağlanmasõnõ hedef alan Planõn dönem 
sonu projeksiyonu, enflasyonda yüzde 6-
8,1, kamu kesimi borçlanma gereği/GSMH 
oranõnda yüzde 3-3,2, ihracatta 43,5-44,5 
milyar dolar ve işsizlik oranõnda yüzde 
7,7'dir. Okullaşma oranõ sekiz yõllõk temel 
eğitimde yüzde 100, ortaöğretimde yüzde 
75 ve yükseköğretimde yüzde 31'dir. 

2. Sabit  Sermaye  Yatõrõmlarõnda
Gelişmeler

1980 sonrasõnda uygulamaya ko-
nulan ve ana hatlarõ daha önce verilen 
strateji ve politikalarõn sonuçlarõ kaynak 
tahsisi ve ekonomik yapõda gerçekleştirilen 
değişmelerde görülebilir. 1980-99 döne-
minde de tarõma tahsis edilen kamu kay-
naklarõnõn payõnda önemli bir değişiklik 
görülmemekte, kamunun doğrudan üre-
timden çekilme politikasõna paralel olarak 
imalat sanayiinin toplam kamu yatõrõmlarõ 
içindeki payõ 1980-89 döneminde 1970-79 
döneminin yaklaşõk yarõsõna gerileyerek 
yüzde 15,7, 1990-99'da ise yüzde 4,1 dü-
zeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Ener-
jinin gelişmenin önünde bir darboğaz 
oluşturmasõnõ önlemek için bu alana daha 
çok kamu kaynağõnõn yönlendirildiği ve bu 
sektörün payõnõn 1980-89 döneminde ön-
ceki on yõla göre sekiz puan dolayõnda ar-
tarak yüzde 24,9'a ulaştõğõ ve 1990-99 dö-
neminde ise ancak yüzde 14,8 oranõnda 
gerçekleştiği görülmektedir. Ulaştõrmanõn 
payõ özellikle otoyollar nedeniyle artmakta 
ve sõrasõyla yüzde 25,8 ve yüzde 35,2 dü-
zeylerinde gerçekleşmektedir. 1999�de 
otoyollar 1,7 bin km�ye, asfalt devlet ve il 
yollarõ 54,9 bin km.�ye ve asfalt köyyollarõ 
72 bin km.�ye ulaşmõştõr. İnsan kaynakla-
rõna son yõllarda daha çok önem verilmesi 
sonucu eğitim ve sağlõk sektörlerine 1990-
99 döneminde yapõlan kamu kaynağõ tahsi-
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sinin payõ daha önceki döneme göre iki 
katõnõ aşarak, sõrasõyla yüzde 9,5 ve 4,0 
düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Kamu altyapõ yatõrõmlarõnõn finans-
manõnda da değişiklik yapõlarak bütçe dõşõ 
fonlarla projelerin uygulanmasõna esneklik 
getirilmeye çalõşõlmõştõr. 

Özel sektör bu dönemde tarõma 
önceki dönemlere göre nispeten daha az 
oranda yatõrõm yaparken, imalat sanayiinde 
yaptõğõ yatõrõmõn payõnõn da gerilediği gö-
rülmektedir. Nitekim 1970-79'da imalatõn 
payõnõn yüzde 41,5 olmasõna karşõlõk, bu 
oran 1980-99'da yüzde 25-27 dolayõnda 
gerçekleşmiştir. Konut sektörüne sağlanan 
destek nedeniyle konuta yönelik özel yatõ-
rõmlarõn payõnda 10 puan dolayõnda bir ar-
tõşõn gerçekleştirilmesi dikkati çeken bir 
husustur. 

Kamu ve özel kesim imalat sanayi ya-
tõrõmlarõ kaynaklarõn hizmet sektörlerine 
yönelmesi sonucu 1980-89 döneminde bir 
önceki on yõla göre hem oran hem de 
mutlak miktar olarak düşmüştür. İmalat 
sanayi yatõrõmlarõnda bu dönemde görülen 
düşüşe karşõn üretim ve ihracatõn artma-
sõnda 1980 öncesi dönemde kapasite kul-
lanõm oranlarõnõn düşük olmasõ önemli rol 
oynamõştõr. Diğer bir ifadeyle, 1980-89 dö-
nemde sağlanan imalat sanayi ihracatõn-
daki artõş bu sektörlere yönelik yatõrõmlara 
paralellik göstermemiştir. Yine 1990-99 
döneminde enerji yatõrõmlarõnõn paylarõn-
daki düşüşü bütçe kõsõtõ nedeniyle kamu-
nun yeterince kaynak ayõramamasõ ve özel 
kesimi sisteme dahil edecek mekanizmala-
rõn geliştirilmesinde de hukuki sorunlarõn 
bütünüyle çözülememiş olmasõnõn bir so-
nucu olarak görmek gerekir. Bu alanda son 
yõllarda katedilen gelişmelere rağmen, 
gelecekte ekonominin gereksinmesi olan 
yeterli miktar ve kalitede enerjinin sağlan-
masõ önemini korumaktadõr. Özel yatõrõm-

larõn toplam yatõrõmlar içinde ağõrlõğõ arta-
rak 1980-89 döneminde yüzde 51,7'ye ve 
1990-99 döneminde yüzde 74,2'ye yük-
selmiştir. 

Büyük imalat sanayiinde kamunun 
azalan yatõrõmlarõnõ bütünüyle ara mallarõna 
yönelttiği ve özel kesimin dağõlõmõnda 
önemli bir değişikliğin olmadõğõ görülmek-
tedir. Örneğin, 1990-97 döneminde ara ve 
yatõrõm mallarõnda yatõrõmlarõn yaklaşõk 
yüzde 98'i özel kesim tarafõndan gerçek-
leştirilirken, ara mallarõnda bu oran yakla-
şõk yüzde 70 olmuştur. 

3. Hasõla  ve  İstihdamda
Gelişmeler

1977 yõlõndan itibaren yavaşlayan ve 
daha sonra gerileyen büyüme hõzõ, 1980 
yõlõndan itibaren tekrar artma eğilimine 
girmiştir. 1980-89 döneminde GSYİH yõlda 
yüzde 4,0, tarõm yüzde 0,6 ve sanayi 
yüzde 5,9 artarken, 1990-99 döneminde 
GSYİH yõlda yüzde 4,8, tarõm yüzde 2,2, 
sanayi yüzde 5,7 oranlarõnda artmõştõr. 
1980-89'da yüzde 20,5 olan tarõmõn payõ 
1990-99'da yüzde 14,7'ye gerilemiş, aynõ 
dönemlerde sanayiin payõ yüzde 24,8'den 
yüzde 27,4'e çõkmõştõr. Hizmetlerin payõ ise 
yüzde 54,7 ve yüzde 56,6 olarak gerçek-
leşmiştir. 

Dördüncü, Beşinci ve Altõncõ Planlarla 
yüzde 8, 6,3 ve 7 oranlarõnda öngörülen 
yõllõk GSMH büyüme oranlarõnõn öngörüle-
nin altõnda yüzde 1,7, 4,7 ve 3,5 oranla-
rõnda gerçekleştiği görülmektedir. Yedinci 
Plan döneminde GSMH büyümesi yõllõk 5,5-
7,1 aralõğõnda öngörülmesine karşõn, ger-
çekleşme yüzde 3,6 olmuştur. 32 milyar 
dolar proje tutarõna sahip GAP kapsamõnda 
sulama amaçlõ 13 adet büyük proje ile Fõ-
rat ve kollarõnda 14 baraj, 11 hidroelektrik 
santral; Dicle üzerinde 8 baraj, 8 hidroe-
lektrik santralõn inşaasõ öngörülmektedir. 
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GAP�õn tamamlanmasõyla 1,8 milyon hek-
tarlõk alanõn sulamaya açõlmasõyla pamuk, 
mõsõr ve buğday üretiminde artõş beklen-
mektedir.  

1980 yõlõnda 436 bin adet olan traktör 
parkõnõn 1999'da 950 bine çõkmõş ve 24,6 
milyon hektar tarõmsal işlenen alan 23,7 
milyon hektara gerilemiştir. 1980�de 2,7 
milyon hektarlõk sulanan alan 1999�da 4,7 
milyon hektara, gübre tüketimi 3 milyon 
tondan 5,3 milyon tona ulaşmõştõr. Söz-
konusu dönemde bitkisel üretim verim-
liliğinde önemli bir gelişme sağlanamamõş-
tõr. 1980-98 döneminde pamuk verimi 744 
kg.'dan 1,1 ton/ha'ya çõkarken, buğday ve 
ayçiçeği veriminde önemli bir gelişme ol-
mamõştõr. 

1980-89 döneminde yõlda yüzde 5,9 
oranõnda büyüyen imalat sanayii 1990-
99'da yüzde 5,7 büyümüştür. 1980 yõlõnda 
5.119 MW olan elektrik enerjisi kurulu güç 
kapasitesi 1999'da 26.125 MW'a ulaşõrken, 
23.275 GWh'lõk elektrik üretiminin 116.430 
GWh'a (GAP�õn 1998 yõlõ itibariyle katkõsõ 
19.800 GWh, toplamda 27.000 GWh ola-
caktõr) yükseldiği görülmektedir. Bu geliş-
meler sonucunda elektrik, gaz ve su katma 
değeri yõlda yüzde 7,4 dolayõnda büyü-
müştür.  

Büyük imalat katma değeri içerisinde 
1980-89 ve 1990-97 dönemlerinde tüketim 
mallarõnõn payõ yüzde 33-34 dolaylarõnda 
gerçekleşirken, ara mallarõnõn payõ yüzde 
48'den yüzde 45,9'a gerilemiş, yatõrõm 
mallarõnõn payõ ise yüzde 18'den yüzde 
21'e yükselmiştir. Özelin toplam katma de-
ğer içindeki payõ, kamunun imalata yaptõğõ 
yatõrõmõ önemli ölçüde azaltmasõnõn ya-
nõnda özelleştirme uygulamalarõndan da 
önemli ölçüde etkilenmiştir. 1970-79 dö-
neminde toplam imalatta yüzde 55,8 olan 
özel kesimin payõ 1980-89'da yüzde 62'ye 
ve 1990-97'de yüzde 73,8'e yükselirken, 

bu oranlar tüketim mallarõnda yüzde 52,7, 
65 ve 81,8 olarak gerçekleşmiştir. 

1980-99 döneminde toplam istihdam 
yõlda yaklaşõk yüzde 1,6 oranõnda artmõştõr. 
İstihdamda imalat sanayii ve hizmetler ke-
simlerinin ağõrlõklarõnõn artmasõna karşõlõk, 
tarõmõn önemi devam etmektedir. 1990-99 
döneminde tarõmõn istihdamdaki payõ 
yüzde 44,5 iken, sanayiin payõ yüzde 16,2 
ve hizmetlerin payõ ise yüzde 39,3'dür. 

1980-89 ve 1990-97 alt dönemleri 
arasõnda büyük imalat sanayi istihdamõnda 
tüketim mallarõnõn payõ 2,7 puan artar ve 
ara mallarõnõn payõ 2,8 puan azalõrken, ya-
tõrõm mallarõnõn payõnda belirgin bir deği-
şiklik olmamõştõr. 1970-79�da toplam büyük 
imalat sanayi istihdamõnda yüzde 63,9 olan 
özel kesimin payõ, 1980-89�da yüzde 
70,2�ye ve 1990-97�de yüzde 80,1�e yük-
selmiştir.  

4. Ödemeler  Dengesinde
Gelişmeler

1980'lerde döviz ve efektif piyasalarõ 
kurulmuş, sabit kurdan kontrollü dalgalõ 
kura geçişi serbest kur politikasõ ta-
mamlamõştõr. 

1980'lerde ihracatõn desteklenmesinin 
yanõnda ithalatta da aşamalõ liberal-
izasyona gidilmiş, pozitif listeden negatif 
listeye geçilmiş, tarife dõşõ engeller yerine 
gümrük tarifeleri ve fonlar konmuş ve 
koruma oranlarõ düşürülmüştür. Dõş tica-
retteki bu gelişmelerin yanõnda 1989 yõ-
lõnda 32 sayõlõ Kararla uluslararasõ sermaye
hareketleri tamamen serbest bõrakõlmõştõr.

1980-89 ve 1990-99 dönemlerinde 
ithalat sõrasõyla yüzde 12 ve 9,9 artmõştõr. 
Ekonominin yatõrõm performansõndaki 
azalmaya paralel olarak 1980-89 döne-
minde yatõrõm mallarõnõn payõ inceleme dö-
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neminde en düşük düzey olan yüzde 
18,5'e gerilemiş ve ithalattaki liberalleşme 
politikalarõnõn etkisiyle tüketim mallarõnõn 
payõ da son dönemde yüzde 9,6'ya yük-
selmiştir.  

İhracata dönük sanayileşme politi-
kasõnõn ihracat performansõnõ olumlu yönde 
etkilemesiyle toplam ihracat sõnai ürünlerin 
ağõrlõk kazandõğõ bir yapõda 1980-89'da 
yüzde 17,8 artmõş, bu artõşa en büyük 
katkõ sanayi mallarõ ihracatõndan (%27,9) 
gelmiştir. Ayrõca ihracatõn mal ve pazar 
bazõnda çeşitliliği artmõştõr. Sözkonusu dö-
nemde tarõm ürünleri ihracatõ yüzde 4,1 
oranõnda artabilmiştir. 1990-99 döneminde 
ise tarõm yüzde 1,8 ve sanayi ürünleri 
yüzde 10 oranõnda artmõş ve sanayi ürün-
lerinin ihracattaki payõ yüzde 86,1'e ulaş-
mõştõr. Toplam ihracat artõşõ ise yüzde 
8,6�dõr. Bu dönemde ihracat artõş oranõnõn 
azalmasõnda kõsa vadeli sermaye girişi ne-
deniyle Türk lirasõnõn değer kazanmasõ ve 
işgücü maliyetlerindeki reel artõşlar etkili 
olmuştur. 

İhracatõn yanõnda turizm ve diğer 
döviz gelirlerinin artmasõ artan ithalata 
rağmen ödemeler dengesinde bir sorunla 
karşõlaşõlmamasõnõ sağlamõştõr. 

1980-99 döneminde ihracatõn ithalatõ 
karşõlama oranõ yüzde 60 dolayõnda  ger-
çekleşirken, dõş ticaret açõğõnõn GSMH'ya 
oranõ 1980-89 döneminde yüzde 5,2'den 
1990-99'da yüzde 7,5 düzeyine çõkmõştõr.  

5. Genel  Bütçe  Dengesinde
Gelişmeler

Kamu gelirleri ve vergi alanõnda, 
dolaysõz vergiler ağõrlõklõ yapõ dolaylõ 
vergiler lehine değiştirilmiş, böylece gelir 
vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki 
payõ azaltõlmõş ve 1985 yõlõnda �katma 
değer vergisi� uygulamaya konulmuştur. Bu 

dönemde harcamalara esneklik sağlayarak 
yatõrõmlarda etkinliği artõrmak amacõyla fon 
uygulamalarõ yaygõnlaştõrõlmõş, ancak Bütçe 
harcamalarõnõn üçte birine kadar yükselen 
fonlarõn önemli bir kõsmõ mali disiplini 
sağlayabilmek için 1993 yõlõndan itibaren 
tekrar Bütçe kapsamõ içine alõnmõştõr. 

1980-89 döneminde bütçe gelirlerinin 
GSMH'ya oranõ 1970-79 döneminin 2 puan 
altõnda yüzde 14,8 olarak gerçekleşirken, 
1990-99'da yüzde 18,5 düzeyine yüksel-
miştir. Harcamalarõn GSMH'ya oranõ 1980-
89�da yüzde 17,2 ve 1990-99 döneminde 
yüzde 24,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Gerek gelirlerin yeterince artõrõlamamasõ 
gerekse harcamalardaki artõş sonucu Bütçe 
açõğõnõn GSMH'ya oranõ aynõ dönemlerde 
yüzde 2,5'den yüzde 6,3'e ulaşmõştõr.  

1994 başõnda yaşanan mali kriz 
sonrasõnda uygulamaya konulan 5 Nisan 
önlemlerinin kamu açõklarõnõn bir süre azal-
masõnõ sağladõğõ, ancak yapõsal önlemlerin 
alõnamamasõ nedeniyle kamu açõklarõnõn 
1996 yõlõndan itibaren tekrar artmaya başla-
dõğõ görülmektedir.  

6. Parasal  Gelişmeler

Mali piyasalarõn yeniden yapõlandõrõl-
masõ ve geliştirilmesi çerçevesinde 1985'de 
İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ, 
1986'da bankalararasõ para piyasasõ, 
1988'de döviz piyasasõ ve 1989'da altõn 
piyasasõ oluşturulmuştur. 

Dar anlamda para stokunun GSMH'ya 
oranõnõn artõş eğilimini sürdürerek 1985-
89'da 10,5 ve 1995-99'da 20,2 ve aynõ 
dönemlerde geniş anlamda para stokunun 
GSMH'ya oranlarõ 4,5 ve 5,3 oranlarõnda 
gerçekleşmiştir. 1980-84 döneminde yõlda 
yüzde 38,6 oranõnda artan dolaşõmdaki 
paranõn artõş eğilimini sürdürerek 1985-
89'da yüzde 56,2�ye, 1990-94'de yüzde 



Planlama Dergisi Özel Sayõ � DPT�nin Kuruluşunun 42. Yõlõ 

  63

71,8�e ve 1995-99'da yüzde 81,3�e çõktõğõ 
görülmektedir. 

Bu gelişmeler dönem genelinde para 
polikasõnõn genişleyici anlamda olmasa bile 
daraltõcõ bir politika olarak kullanõlmadõğõnõ 
göstermektedir.  

7. Fiyat  Gelişmeleri

Genişlemeci bir maliye ve daraltõcõ 
olmayan para politikasõ uygulamasõ iç ta-
lebe dayalõ istikrarsõz bir büyüme yapõsõnõn 
oluşmasõna ve enflasyonun kronikleşme-
sine neden olmuştur. Nitekim 1980-84 dö-
neminde ortalama yüzde 47,8, 1985-89'da 
yüzde 47,1 oranlarõnda artan TEFE, 1990-
94�de yüzde 68,1�e ve 1995-99�da yüzde 
73,3�e yükselmiştir. 

V. SONUÇ

Kişi başõna GSMH�nõn 1946�daki 191 
ABD dolarõ seviyesinden 1999�da 2.913 
dolara (satõnalma gücü paritesine göre 
1999 yõlõnda 6.152 dolara) çõktõğõ tahmin 
edilmektedir. 

1999 yõlõnda 187 milyar dolar düze-
yine ulaşan GSMH�da, istihdamda, dõş ti-
carette, ihracatõn miktar ve yapõsõnda 
önemli yapõsal değişimlerin gerçekleştiril-
diği görülmektedir. 1946-99 döneminde 
Türkiye ekonomisinde tarõmõn GSYİH için-
deki payõ önemli ölçüde azalõrken, istih-
damdaki payõndaki azalma daha yavaş 
gerçekleşmiş ve son sekiz yõllõk dönemde 
yüzde 44,5�lik oranla diğer gelişmekte olan 
ülkelerden farklõ bir şekilde hala önemli bir 
istihdam kaynağõ ve düşük verim nedeni 
olmayõ sürdürmüştür. Sanayiin GSYİH ve 
istihdamdaki payõ gerek gelişmiş OECD 
ülkeleri gerek gelişmekte olan G.Kore ve 
Meksika gibi ülkelerin aksine sözkonusu 
dönemde artõş eğilimini sürdürmüş, hiz-
metler ise dünyadaki eğilime paralel bir 

gelişme göstermiştir. Günümüzde AR&GE, 
finansman ve pazarlama faaliyetleri gibi 
birim üretim içinde hizmetlerin ağõrlõğõnõn 
artmasõnõn yanõnda, bilgi teknolojisinde 
hizmet ağõrlõklõ faaliyetlerin önemi dikkate 
alõndõğõnda sanayi ile hizmetlerin içiçe geçtiği 
görülmektedir. Bu nedenle gelişme strateji-
lerinin tartõşõlmasõnda� sanayi mi?� yoksa 
�hizmetler mi?� tartõşmasõnõ yapmak çok an-
lamlõ görünmese de tarihsel süreç içinde ge-
lişmekte olan ülkelerde GSYİH içinde yüzde 
30-40 düzeyine geldikten sonra azalma eği-
limine giren sanayi payõnõn Türkiye ekonomi-
sinde de gerilemeye başlayacağõ bir oranõnõn 
olmasõ gerekir. 

Makroekonomik istikrarõn kalõcõ bir 
şekilde sağlanabilmesi için yapõsal reform-
larõn gerçekleştirilmesinin yanõnda reka-
betçi bir piyasa mekanizmasõnõn oluşturul-
masõ, dõşa açõk ve ürün çeşitlendirmesine 
dayalõ gelişme stratejisinin sürdürülmesi, 
insan kaynaklarõnõn geliştirilmesine öncelik 
verilmesi, teknoloji yeteneğinin artõrõlmasõ 
(AR&GE harcamalarõ/GSMH payõnõn yüzde 
1,5�in üzerine çõkartõlmasõ) ve verimlilik ar-
tõşõnda sürekliliğin sağlanmasõ gerekmek-
tedir. Yüksek gelir sağlayan imalat ve yük-
sek katma değerli hizmet kesimlerinden 
oluşan modern sektörlerin geliştirilmesi 
hem refahõn artõrõlmasõ ve hem de istikrarõn 
sağlanmasõ bakõmõndan büyük önem taşõ-
maktadõr. 

Türk ekonomisi yaklaşõk son elli yõllõk 
döneminde ihracatta, turizmde, müte-
ahhitlik hizmetleri ve işçi dövizlerinde sağ-
lanan başarõlar sonucunda ödemeler den-
gesi sorununu önemli ölçüde çözmüştür. 
Bu dönemde ortaya konulan istikrar ön-
lemlerinin yapõsal bölümlerinde yeterince 
başarõlõ olunamamasõnõn nedeni, bu so-
runlara bulunacak çözümlerin sosyal mali-
yetinin yüksek oluşudur. Yapõsal sorunlarõn 
devamõ, zaman zaman kontrol altõna alõn-
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masõna karşõlõk enflasyonist sürecin önle-
nememesine neden olmaktadõr. 

Yine bu gelişme sürecinde başta 
enerji olmak üzere altyapõ sorununun da 
tamamen çözülemediği görülmektedir. Bu 
sorunun çözümü için kamu kaynaklarõnõn 
yanõnda yerli özel kesim ve yabancõ ser-
mayeden yararlanõlabilmesi kamu hizmet-
leri tanõmõnõnõn günümüz koşullarõ çerçeve-
sinde yeniden yaparak hukuki çerçevenin 
buna göre düzenlenmesini gerektirmekte-
dir.  

Sanayi toplumundan bilgi çağõna 
geçişin tartõşõldõğõ günümüzde üzerinde 
önemli durulmasõ gereken bir husus da 
sosyal sermayenin geliştirilmesi gereğidir. 

Son yõllarda verilen öneme rağmen insan 
kaynaklarõnõn geliştirilmesinde yeterli aşa-
manõn katedilemediği görülmektedir. Okul-
laşma oranõnõn 1998-99 öğretim yõlõnda 
sekiz yõllõk temel eğitimde yüzde 92,6�ya, 
lise ve dengi okulda 57,6�ya ve yüksek-
öğretimde yüzde 27,4�e ancak ulaşmõş 
olmasõ, bu alanda katedilecek mesafenin 
önemini ortaya koymaktadõr. 

Yine kesimler ve bölgelerarasõ gelir 
dağõlõmõnõn yeterince düzeltilememiş olmasõ 
(1994�de en alt yüzde 20�lik grup milli geli-
rin yüzde 4,9�unu alõrken, en üst yüzde 
20�lik grup milli gelirin yüzde 54,5�ini al-
maktadõr.) sorun olmaya devam etmekte-
dir. 
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Tablo: 2 � Büyük İmalat Sanayii Yatõrõmlarõ 

 (1988 Fiyatlarõyla, Yüzde) 
Genellikle Genellikle Genellikle Toplam 

Tüketim Mallarõ Ara Mallarõ Yatõrõm Mallarõ 

Kamu 

1950-1959 64,1 26,3 9,6 100,0 
1960-1969 37,0 45,8 17,2 100,0 
1970-1979 24,0 64,6 11,4 100,0 
1980-1989 16,1 73,3 10,6 100,0 
1990-1997 4,7 92,4 2,9 100,0 

Özel 

1950-1959 61,9 29,9 8,2 100,0 
1960-1969 40,2 29,5 30,2 100,0 
1970-1979 32,3 39,5 28,1 100,0 
1980-1989 36,7 40,0 23,4 100,0 
1990-1997 36,5 37,6 25,9 100,0 

Toplam 

1950-1959 63,1 28,0 9,0 100,0 
1960-1969 38,9 36,3 24,8 100,0 
1970-1979 29,7 47,6 22,7 100,0 
1980-1989 31,1 49,0 19,9 100,0 
1990-1997 31,8 45,7 22,5 100,0 

Özel Kesim Payõ 

1950-1959 44,7 48,8 41,7 45,6 
1960-1969 60,7 47,8 71,4 58,7 
1970-1979 73,9 56,3 83,9 67,8 
1980-1989 85,9 59,5 85,5 72,9 
1990-1997 97,8 70,1 98,1 85,2 

    Kaynak: DİE 
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Tablo: 5 � Büyük İmalat Sanayii Katma Değerinin Yapõsõ 

        (1988 Fiyatlarõyla, Yüzde)  
Genellikle Genellikle Genellikle Toplam 

Tüketim Mallarõ Ara Mallarõ Yatõrõm Mallarõ 

Kamu 

1950-1959 73,3 17,7 9,1 100,0 
1960-1969 52,2 39,3 8,5 100,0 
1970-1979 42,5 50,8 6,7 100,0 
1980-1989 31,4 63,3 5,3 100,0 
1990-1997 23,0 73,1 3,9 100,0 

Özel 

1950-1959 66,1 26,9 7,0 100,0 
1960-1969 48,4 30,6 21,1 100,0 
1970-1979 37,5 35,2 27,4 100,0 
1980-1989 35,7 38,6 25,7 100,0 
1990-1997 36,6 36,3 27,1 100,0 

Toplam 

1950-1959 69,8 22,2 8,0 100,0 
1960-1969 50,5 35,4 14,1 100,0 
1970-1979 39,7 42,1 18,2 100,0 
1980-1989 34,1 48,0 18,0 100,0 
1990-1997 33,1 45,9 21,0 100,0 

Özel Kesim Payõ 

1950-1959 45,9 58,9 42,0 48,5 
1960-1969 42,8 38,6 66,6 44,7 
1970-1979 52,7 46,7 83,9 55,8 
1980-1989 65,0 49,9 88,8 62,0 
1990-1997 81,8 58,2 95,1 73,8 

Kaynak: DİE 
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Tablo: 7 � Büyük İmalat Sanayii İstihdamõnõn Yapõsõ 

          (Yüzde) 
Genellikle Genellikle Genellikle Toplam 

Tüketim Mallarõ Ara Mallarõ Yatõrõm Mallarõ 

Kamu 

1950-1959 64,1 16,2 19,7 100,0 
1960-1969 58,9 23,3 17,8 100,0 
1970-1979 53,2 31,9 14,8 100,0 
1980-1989 50,1 36,3 13,6 100,0 
1990-1997 48,6 39,1 12,3 100,0 

Özel 

1950-1959 72,9 21,8 5,3 100,0 
1960-1969 60,4 23,0 16,6 100,0 
1970-1979 47,1 27,5 25,4 100,0 
1980-1989 47,7 27,0 25,3 100,0 
1990-1997 51,7 23,8 24,5 100,0 

Toplam 

1950-1959 69,2 19,4 11,3 100,0 
1960-1969 59,8 23,1 17,1 100,0 
1970-1979 49,3 29,1 21,6 100,0 
1980-1989 48,4 29,7 21,8 100,0 
1990-1997 51,1 26,9 22,1 100,0 

Özel Kesim Payõ 

1950-1959 61,3 65,1 27,4 58,2 
1960-1969 58,6 57,6 56,2 57,9 
1970-1979 61,0 60,4 75,2 63,9 
1980-1989 69,2 63,7 81,5 70,2 
1990-1997 81,1 71,0 89,0 80,1 

Kaynak: DİE 
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Tablo: 8 - Ana Mal Gruplarõna Göre İthalat (Milyon $) (*) 

Yatõrõm 
Mallarõ (%) Tüketim 

Mallarõ (%) Ara Mallarõ (%) Toplam 

1950-1959 2.146 49,4 735 16,9 1.463 33,7 4.342 
Yõllõk Ort.% Artõş 5,7 -2,0 6,8 4,9 

1960-1969 2.934 46,1 389 6,1 3.037 47,8 6.359 
Yõllõk Ort.% Artõş 5,1 1,4 6,6 5,5 

1970-1979 13.674 39,2 1.192 3,4 20.011 57,4 34.878 
Yõllõk Ort.% Artõş 16,4 5,7 23,9 20,3 

1980-1989 20.778 18,5 3.851 3,4 87.762 78,1 112.411 
Yõllõk Ort.% Artõş 4,8 22,6 14,0 12,0 

1990-1998 65.909 22,5 26.833 9,2 198.621 67,8 292.748 
Yõllõk Ort.% Artõş 17,2 24,6 10,0 12,6 

1990-1999 74.638 22,4 31.896 9,6 225.189 67,5 333.435 
Yõllõk Ort.% Artõş 13,1 21,2 7,8 9,9 

Kaynak: DİE. 
(*) 1983 yõlõndan itibaren Birleşmiş Milletler Geniş Ekonomik Kategoriler (BEC) sõnõflamasõna göredir. 

Tablo: 9 - Ana Sektörlere Göre İhracat (Milyon $) (*) 

Tarõm (%) Madencilik (%) Sanayi (%) Toplam 

1950 245 92,9 15 5,6 4 1,4 263
1960 244 76,0 20 6,1 58 17,9 321

1951-1960 - - - - - - - 
Yõllõk Ort.% Artõş -0,1 3,1 35,2 2,2

1964-1969 2.558 77,8 152 4,6 578 17,6 3.289 
Yõllõk Ort.% Artõş 6,1 21,3 4,9 6,5

1970-1979 9.198 62,7 880 6,0 4.585 31,3 14.663
Yõllõk Ort.% Artõş 12,7 14,2 23,3 15,5

1980-1989 19.473 25,9 2.540 3,4 53.068 70,7 75.112
Yõllõk Ort.% Artõş 4,1 12,0 27,9 17,8

1990-1998 21.528 12,5 2.761 1,6 147.965 85,6 172.815 
Yõllõk Ort.% Artõş 3,3 -1,4 11,2 9,8

1990-1999 23.922 12,0 3.146 1,6 171.719 86,1 199.402 
Yõllõk Ort.% Artõş 1,8 -0,7 10,0 8,6

Kaynak: DİE. 
(*) 1989 yõlõndan itibaren ISIC-REV3 sõnõflamasõna göredir. 
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Tablo: 12 - Dolaşõmdaki Para ve Para Stoku 

Dönemler Dolaşõmdaki Para Para Stoku 

Yõllõk % Değişme GSMH / M1 GSMH / M2 

1950-1954 11,26 5,48 5,05 
1955-1959 19,82 4,53 4,27 
1960-1964 11,37 5,16 4,65 
1965-1969 9,25 5,23 4,38 
1970-1974 23,60 5,91 4,58 
1975-1979 40,55 5,84 4,90 
1980-1984 38,62 8,14 4,72 
1985-1989 56,20 10,53 4,49 
1990-1994 71,79 14,54 6,00 
1995-1999 81,28 20,24 5,27 

Kaynak: DİE, DPT 

Tablo: 13 - Toptan Eşya Fiyat Endeksi  (1963=100) 

Dönemler Yõllõk % Değişme 

1951-1954 4,79 
1955-1959 15,42 
1960-1964 3,75 
1965-1969 6,29 
1970-1974 17,89 
1975-1979 31,59 
1980-1984 47,79 
1985-1989 47,10 
1990-1994 68,06 
1995-1999 73,34 

Kaynak: DİE, DPT 
 (*) Ticaret Bakanlõğõ, Hazine ve Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ, DİE. 

Tablo: 14 - Okullaşma Oranlarõ 
(Yüzde) 

 1950- 1951 1960-1961 1970-1971 1980-1981 1990-1991 1998-1999 

İlkokul 69,5 81,1 99,7 97,7 101,9 - 
Ortaokul 4,8 15,8 30,7 40,6 60,3 - 
Sekiz Yõllõk Temel Eğitim - - - - - 92.6 
Lise ve Dengi Okul 5,2 13,2 20,1 28,4 38,5 57,6 
Yükseköğretim 1,3 3,1 5,7 6,4 15,7 27,4 
Kaynak: DPT 
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KÜRESELLEŞME,  GELİŞMEKTE  OLAN  ÜLKELER  ve   
TÜRK  İMALAT  SANAYİİ 

Mehmet ATALAY (*) 
Mustafa TURHAN (**) 

Özet: Küreselleşme, yüksek teknolo-
jilerinin sağladõğõ imkânlarla pazar ekono-
misinin tek kural olarak dünyayõ kapsadõğõ 
ve bu ticaretten gelişmiş ülkelerin daha 
kazançlõ çõktõğõ yeni bir dönemi başlatmõş-
tõr. 1980�den sonraki dönemde, gelişmekte 
olan ülkelerin hem sanayileşmelerini ta-
mamlama, hem de bilişim ekonomisinde 
pay sahibi olma mücadeleleri kõyasõya bir 
hâl almõştõr. Yükselen pazar ülkelerinden 
bir kõsmõ böyle bir mücadeleden sonuç ala-
bilecek politika planlama ve politika uygu-
lamalarõnda başarõlar elde edebilmişlerdir. 
Bu makalede, karşõlaştõrmalõ bir yaklaşõmla 
Türkiye�nin konumuna göz atõlmaktadõr. Bu 
dönemde Türkiye, sanayileşmede ithal 
ikamesi politikalarõndan ihracata yönelik 
sanayileşme politikalarõna geçmiştir. Geti-
rilen politikalarõn uygulamaya aktarõlma-
sõnda hõzlõ davranõlmõş, fakat planlõ ve dik-
katli yönlendirmeye yeterince önem ver-
meyen uygulama hedef alõnan yapõsal dö-
nüşümün meydana getirilememesine yol-
açmõştõr. Makale, yapõsal dönüşümün ve 
sürdürülebilir kalkõnmanõn dinamiklerinden 
1) teknoloji düzeyi itibariyle sanayiin yöne-
limi ve 2) insangücü genişliği itibariyle ül-
kenin durumu analiz etmektedir.  

20. yüzyõlõn sonlarõnda sanayileşme
sürecinde dünyada yeni bir hareketlilik ya-
şanmaya başlamõştõr. Teknolojinin değiş-
mesi ve hõzla yayõlmasõ, artan dünya geliri 
ve ülkeler arasõndaki dağõlõmõ, petrol fiyat-
larõndaki  artõşlar  sanayide nispi fiyat yapõ- 

sõnõ değiştirerek, bazõ sanayi ürünlerine 
olan talebin değişmesine ve sanayilerin 
coğrafi dağõlõmlarõnõn farklõlaşmasõna neden 
olmuştur. 

Ürünlerin fiziksel ağõrlõğõnõn azalmasõ, 
uluslararasõ taşõmanõn ucuzlamasõ, haber-
leşme imkanlarõnõn artmasõ, gelişmiş ülke-
lerde ücretlerin yükselmesi, ticaret ve 
faktör hareketlerinde başlatõlan liberal-
leşme eğilimi nedeniyle bazõ üretim kapa-
siteleri daha az gelişmiş bölgelere kay-
maya başlamõştõr.(1)  

1970�li yõllardan sonrasõ, uluslararasõ 
üretim ve ticaret ilişkilerindeki değişimleri 
iyi algõlayan ve kendi imkanlarõnõ hareket-
lendirerek üstünlüklere dönüştüren bazõ 
Uzakdoğu Asya ve Güney Amerika ülkeleri 
ile ülkemizin de içinde bulunduğu bazõ Batõ 
Asya ülkeleri için bir ilerleme dönemi ol-
muştur. Bu ülkeler, üretim ve teknolojinin 
bölgesel olarak farklõlaşmaya başlamasõyla 
mevcut sanayilerini geliştirmişler, yeni ka-
pasiteler kurmuşlardõr.  

Yeni sanayileşen Güneydoğu Asya ül-
keleri, piyasalara olumlu devlet müda-
heleleri, yönlendirme, koordinasyon ve 
teşvikleriyle yerli ve yabancõ sermayenin 
yatõrõmlarõnõ ve faktör/girdi piyasalarõnõ 
canlandõrmõşlar, uluslararasõ ekonomik faa-
liyetlerden önemli yararlar elde etmişlerdir. 
İşgücüne beceri kazandõrõlmasõ, teknoloji 
ve yeni ürünler geliştirme konusunda yerli 

(1) Roe R.Alan, Industrial Restructuring, Issues and
Experiences in Selected Developed Economies, The
World Bank, Washington. USA: 1984.

(*)   Planlama Uzmanõ, DPT Eski Daire Başkanõ 
(**) Planlama Uzmanõ, Ulaştõrma Bakanlõğõ Eski 

Müsteşar Yardõmcõsõ, Dr. 
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firmalara güvenilmesi, bu ülkelerin bazõla-
rõnõn gelişme stratejisi olmuştur. Böylece 
gelişen üretim altyapõsõ yabancõ sermayeyi 
ve uluslararasõ firmalarõ cezbetmiştir. Ya-
bancõ sermaye, üretim ve ticaretin yönüne 
bağlõ olarak, yerli kimlikler kazandõrõlarak 
ve denetimli olarak ithal edilmiştir.(2)  

Böylece, 1950�lerden başlayarak Ja-
ponya, 1960�lardan başlayarak Güney Kore 
ve 1980�lerden sonra diğer bazõ Uzakdoğu 
Asya ülkeleri sanayileşme yönünde önemli 
gelişmeler sağlamõşlardõr.  

1960�lardan sonra, mevcut teknoloji-
leri öğrenerek sanayisine uyarlayan, tabii 
kaynaklara, düşük ücretli ve düz işgücüne 
dayanan ve yüksek destekler sağlanan sa-
nayilere sahip ülkelerle, üretken sanayilere 
ve yerleşmiş ekonomik güce sahip ülkeler 
arasõnda uluslararasõ bir rekabet yaşan-
maya başlanmõştõr. Bu kapsamda toplam 
maliyetler itibariyle dokuma-giyim, gemici-
lik, demir-çelik sektörlerinde dengeli bir 
rekabet yaşanmõştõr. 

Ekonomilerde serbestleşme ve dõşa 
açõlma eğilimleri sonucu uluslararasõ tica-
retin hõzla büyümesi ve bunun uluslararasõ 
bütünleşmeleri hõzlandõrmasõ küresel piya-
salarõn oluşmasõna zemin hazõrlamõştõr.  

Uluslararasõ ekonomik bütünleşmenin 
hõzlanmasõ ile birlikte ülkelerin ekonomik 
politikalarõ arasõnda uyumsuzluklar olabile-
ceği ve uyumsuzluklarõn küresel durgun-
luklara ve iyi çalõşmayan piyasalarda akõlcõ 
olmayan kaynak dağõlõmlarõna neden ola-
bileceği ortaya çõkmõştõr. Bu nedenle ulus-
lararasõ teşkilatlarda, ülkelerin ekonomik 
politikalarõ arasõnda uyum sağlamak üzere 

(2) UN, The Competitiveness Challenge: Transnational
Corporations and Industrial Restructuring in Developing
Countries, Conference on Trade and Development,
New York and Geneva, 2000.

küresel kurallar oluşturulmaya başlanmõş-
tõr. Bu kurallar, zaman zaman yaptõrõmlarla 
da desteklendiği için ülkelerin ticaret, ya-
tõrõm, üretim politikalarõnda ve sürecinde 
uluslararasõ bazõ bağõmlõlõklar yaratmõştõr. 
Böylece uluslararasõ ekonomide küresel-
leşmenin çerçevesi ortaya çõkmaya başla-
mõştõr.  

Küreselleşme günümüzde yeni bir ev-
rim olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Ulusla-
rarasõ rekabet ve büyüyen uluslararasõ 
üretim, ticaret, sermaye ve teknoloji hare-
ketliliği firmalarõ üretim faaliyetlerinde ba-
ğõmlõlõğa ve bütünleşmelere sürüklemekte-
dir. Uluslararasõ teknoloji ve bilgi birikimi, 
her ne kadar bir üst sõnõrõ olsa da, daha 
çok erişilebilir hale gelmiştir. Mali kaynak-
lar uluslararasõ piyasalardan da temin edi-
lebilmektedir. Artõk, bütün kalkõnma fõrsat 
ve imkanlarõ büyük ölçüde uluslararasõ 
alana çekilmiş durumdadõr. Ülkeler nitelikli 
alt yapõlarõyla, uluslararasõ teknoloji, bilgi 
ve finansman imkanlarõnõ cezbetmek du-
rumundadõrlar. Bu durum, gelişmekte olan 
ülkelerde özel kesimin geliştirilmesi ve 
daha çok pazar ekonomisi kurallarõna dö-
nülmesi, gelişmiş ülkelerle aradaki mesa-
feyi açmamak için sanayiin ihtiyacõ yö-
nünde eğitim ve sağlõk altyapõsõnõ, diğer 
temel altyapõ ve ekonomik altyapõyõ hazõr-
lama önceliğini ortaya çõkarmaktadõr. 

Bu yeni model, geleneksel dõş ticaret 
ilişkilerinden öte bir uluslararasõ kimliği 
ortaya koymaktadõr. Bu yeni yapõ: üretim, 
ticaret, teknoloji, sermaye, pazarlama ko-
nularõnda da sõnõr ötesi bağlantõlarõ ifade 
etmektedir. Bu bağlantõlar doğrudan ya-
bancõ sermaye yatõrõmlarõ veya uluslararasõ 
firmalar aracõlõğõyla sõnõr ötesi birleşme ve 
anlaşmalar yoluyla gerçekleştirilmektedir. 
Artõk, sanayilerin yeniden yapõlandõrõlma-
sõnda bu tür kuruluşlar önemli rol oyna-
maktadõr. Lisans anlaşmalarõyla, stratejik 
ortaklõklarla, doğrudan yabancõ sermaye 
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yatõrõmlarõyla teknoloji aktarõmõ, bir çok alt 
firma bağlantõlarõ ve diğer karmaşõk ilintiler 
küresel pazar yapõsõnõ oluşturmaktadõr. 
Uluslararasõ firmalar, küresel üretim ve ti-
caret sistemini örgütlü, eşgüdümlü şekilde 
denetlemeye başlamõştõr. Sistemin özü; 
ülkelerin uluslararasõ firmalar için çekiciliği 
olan ve hareketli olmayan üstünlüklerini 
(nitelikli altyapõ, üstün nitelikli işgücü piya-
sasõ, güçlendirilmiş arz bağlantõlarõ, ulus-
lararasõ nitelikte kurumsallaşma, iyi çalõşan 
piyasalar vs.) uluslararasõ firmalarõn hare-
ketli imkanlarõyla (Ar-ge, idari yenilikler, 
sermaye vs.) birleştirilmesinden ibaretttir. 
Sanayinin aşama yapabilmesi için, ülkeler 
kendi üstünlüklerini uluslararasõ piyasada 
pazarlayacaklar, ekonomik potansiyelleri 
konusunda doğru işaretleri ortaya koya-
caklardõr.(3)  

Küresel ekonomik yapõya, gelişmekte 
olan veya az gelişmiş ülkelerin uymalarõnõn 
oldukça zor olacağõ tartõşõlmaktadõr. Çünkü 
bu ülkelerde piyasa mekanizmasõnõn çalõş-
masõ, eğitim imkanlarõ ve niteliği yetersiz-
dir. Bu ülkeler, doğrudan yabancõ yatõrõm-
larõ çekmek için yeterli bilgiyi ortaya koy-
makta ve karmaşõk teknolojileri öğrenip 
uygulamakta yetersiz kalabileceklerdir. 
Dolayõsõyla, yabancõ sermaye bu ülkelerde 
artõ  katkõ değil, bazan eksi etki bõrakabile-
cektir. Diğer yandan, bu ülkeler ekonomi-
lerini küresel piyasalara hazõrlamada geç 
kalõrlarsa, sanayileşen ülkelerle aralarõn-
daki fark da giderek artabilecektir. Tekno-
loji ve bilgiyi hõzla kavrayõp uyarlayan ül-
keler, diğer ülkelere nazaran hõzlõ bir ge-
lişme sağlayacaklardõr. Bunlarõn ötesinde, 
bir ülkenin küresel piyasaya olumlu yakla-
şõmõ için; iç piyasanõn ne kadar derinliğe 
sahip olduğu, teknik gelişmesinin ağõrlõğõ, 
pazar yapõsõ, ekonominin bulunduğu bölge, 
kaynak imkanlarõ, işgücünün eğitimi gibi 
üstünlüklere sahip olmasõ ve bu üstünlük-

(3) age.

lere dikkat çekebilmesi gerekmektedir. 
Ücretli mühendisler Güney Kore�de tekno-
loji aktarõmõnõn önemli aracõ olmuşlardõr. 
Bu ülkede önemli sayõdaki iyi yetişmiş mü-
hendis arasõndaki rekabet ve geniş eğitimli 
işgücü arzõnõn verimli kullanõlmasõ, doğru 
teknoloji ithalini hõzlandõrmõştõr.(4) 

Küreselleşme, bazõ güçlüklerine rağ-
men, bütün ülkelere kalkõnma yönünde 
uzun dönemli fõrsatlar sunmaktadõr; çünkü 
bugün bir ülke veya bölgede faaliyet gös-
teren doğrudan yabancõ sermaye veya 
uluslararasõ firmalar, daha sonra başka 
bölgelerde daha uygun koşullar bulurlarsa 
yer değiştirebileceklerdir. Ayrõca, uluslara-
rasõ üretim çok katmanlõ olarak sürdürül-
mektedir. Yeterli malûmat sağlanõrsa, ulus-
lararasõ sermaye aynõ zamanda ve konuda 
dünyanõn çeşitli yerlerindeki imkanlarõ 
tüketme eğiliminde olacaktõr. 

Bütün bunlardan çõkan sonuç: geliş-
mekte olan ülkeler küresel piyasalara açõ-
lõrken, bilgilendirme, eşgüdüm ve şevklen-
dirme bakõmõndan devlete önemli görevler
düşmektedir. Yabancõ sermayenin çõkarla-
rõyla ülke çõkarlarõnõ bağdaştõrmak, işgücü-
nün eğitimi ve teknoloji imkanlarõndan
faydalanmak bakõmõndan uluslararasõ fir-
malarõn çeşitli politikalarla özendirilmesi
gerekmektedir. Zira, uluslararasõ kurallar
gereğince, artõk yabancõ yatõrõmcõlarõ belli
hedeflere zorlamak söz konusu değildir.(5)

Küreselleşme ile birlikte tabii kaynak-
lara, düşük ücretli işgücüne dayalõ klasik 
karşõlaştõrmalõ üstünlükler, giderek modern 
girişimcilik yeterliliğine, yeni ürünler ve 
üretim süreçleri tasarlamaya, kalkõnmakta 

(4) age.

(5) The Globalization of  Industry: Implication for
Developing Countries Beyond 2000, UNIDO, Vienna,
December, 1996.
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olan ülkelere yönelen doğrudan yabancõ 
sermaye ve uluslararasõ şirketlerin tekno-
loji ve bilgi birikimlerinden yararlanmaya 
dönüşmektedir. Böylece beceri eğitimi ve 
teknolojide yenilikçi buluşlar sanayileşme-
nin yeni kaynaklarõ olmaktadõr. Gelişmiş 
işgücü ve bilgi yoğun sanayiler geleneksel 
sanayilerin yerini almaktadõr. Firmalar artõk 
kuruluş yeri seçerken piyasaya giriş ve çõ-
kõşlarõn kolay, üretim maliyetlerinin düşük 
olduğu, bilgi ve bilgi paylaşõmõnõn kolay 
olduğu, vasõflõ işgücüne ulaşõmõn kolay ol-
duğu, sanayinin yoğun olduğu bölgeleri 
hedef almaktadõr. 

Ayrõca günümüzde, içe dönük üretim 
ve rekabet yerine bölgesel üretim ve reka-
bet olanaklarõ ortaya çõkmõştõr. Bu anlamda 
bölgesel piyasalar (EU, NAFTA vb.) geliş-
mektedir. Uluslararasõ sermaye ilk bakõşta 
bu gelişmiş piyasalara yönelmektedir.(6) 

Nitelikli ve ucuz hammadde, altyapõ 
ve işgücü söylemine rağmen, sanayinin 
coğrafi olarak belli bölgelerde toplanma 
eğilimi, gelişmekte olan ülkelerin uluslara-
rasõ rekabet gücü sağlayabilecek sermaye 
birikimini çekebilme imkanlarõnõ zorlaştõr-
maktadõr. Küreselleşmenin etkileri sonu-
cunda üretim imkanlarõnõn kaybedilmemesi 
için, yurt içi piyasalarõn geniş tutulmasõ, 
üretim yapõsõnõn geliştirilmesi, ülkeye sa-
nayi üretimi yönünde bir üstünlük sağlaya-
bilecektir. Çok gelişmiş ülkelerin temel 
ar+ge ve sermaye odaklõ stratejileri büyük 
bir kaynak ve teşkilatlanma gerektirdiğin-
den, bunlara bakarak sanayiye ikinci önemi 
atfetmek birçok ülke açõsõndan hayati bir 
hata olur.   

Öte yandan, sanayileşmenin bir so-
nucu olarak gelişmiş ülkelerde nüfus artõş 
hõzõ ve çalõşma hayatõna katõlacak genç 
nüfus oranõ düşmektedir. Bu durumda ge-

(6) age.

lişmiş ülkeler, ya işgücü tasarruf eden üre-
tim tekniklerini seçecekler ya da yüksek 
katma değeri kendilerinde tutmak için di-
ğer ülkelerden yüksek nitelikli işgücünü 
çekme yoluna gideceklerdir. Diğer ülkelerin 
de bu işgücünü ülke içinde tutma imkanla-
rõnõ zorlamalarõ gerekecektir. Dolayõsõyla, 
eğitimli ve beceri kazanmõş genç nüfus ge-
lişmekte olan ülkeler için ülkede tutulmasõ 
gerekli bir üstünlük olarak kabul edilmeli-
dir. 

Son gelişmeler neticesinde, sanayi-
leşme çabalarõnda yeni bir dönem açõlmõş-
tõr. Dolayõsõyla, ülkemizde de böyle bir or-
tamda sanayinin geleneksel yapõsõndan 
hõzla çõkõlõp iyi hedeflendirilmiş yeni açõlõm-
lara yönelinmesi gerekmektedir. Bunun 
için, yapõ özelliklerimizin iyi tahlili gerekir. 

1980 yõlõ öncesinde ülkemizde imalat 
sanayii esas olarak içe dönük korumacõ bir 
makroekonomik ortamda faaliyette bulun-
muştur. 1980 sonrasõnda ise dõşa dönük, 
daha çok piyasa mekanizmasõna uyarlõ bir 
makroekonomik politikalara geçilmeye çalõ-
şõlmõştõr. 1980 yõlõndan sonra dõş ticarette 
ve sermaye piyasasõnda önemli serbestleş-
tirmelere gidilmiş, yerli ve yabancõ ser-
maye teşvik edilmiş, ekonomik ve temel 
altyapõda yeniden yapõlanmalara gidilmiş-
tir. İhracata dönük ekonomik politikalar 
sonucu kapasite kullanõmõnda meydana 
gelen artõşlar ile dokuma�giyim, demir-çe-
lik ve taşõt araçlarõ sektörlerinde yapõlan 
yeni yatõrõmlarla imalat sanayii katma de-
ğeri, buna bağlõ olarak GSYİH önemli öl-
çüde artmõştõr. Ancak bu gelişmeler imalat 
sanayiinde mevcut geleneksel yapõyõ de-
ğiştirememiş, 1990�larda geleneksel sana-
yilere dönüş yaşanmõştõr. Sanayide, Uzak-
doğu Asya ülkelerindekilerle eşdeğer yapõ-
sal dönüşümler gerçekleştirilememiştir.  

Ülkemiz dõş rekabete açõk bir ekono-
mik yapõya sahip olmasõna ve gelişmiş bir 
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bölgesel ekonomik bütünleşmeye komşu 
ve aday olmasõna rağmen, istikrarsõz eko-
nomik ortam, kurumsal birçok eksikliklerin 
giderilememesi, ekonomik olmayan riskler, 
iyi hazõrlanmõş planlarõn uygulamasõnda 
titizlik ve koordinasyon sağlanamamõş ol-
masõ nedenleriyle dünyada yabancõ serma-
yeden en az yararlanan ülkeler arasõnda 
bulunmaktadõr. Bu kadar düşük bir küresel 
faaliyet koordinasyonsuz yönetim ve en-
formasyon akõşõ eksikliğinden kaynaklan-
dõğõ düşünülmektedir. 

Küresel pazarlarda yer edinmek için: 
makroekonomik istikrar, tasarruf ve yatõrõm 
imkanlarõnõn artõrõlmasõnõ sağlayacak istik-
rarlõ ve güvenli bir mali sistem, rekabetçi 
bir iklim, gelişmiş temel altyapõ, teknoloji 
geliştirme ve aktarõmõnõ sağlayacak eğitil-
miş bir işgücüne ve örgütlenmeye sahip 
olmak ve eldeki imkanlarõ azami verimle 
kullanabilmek için ülke boyu ve eşgüdümlü 
kurumsal stratejik planlarla hareket etmek 
gerekmektedir. Araştõrma ve geliştirme 
faaliyetleri, bilimsel araştõrmalar üretim 
sürecine ve yeni ürünlere dönüştürülebil-
melidir. Uluslararasõ bölgesel ekonomik 
bütünleşmeler, yeni ekonomilerin bölgesel 
yoğunlaşmasõnõ beraberinde getirmektedir. 
Gelişmiş üretim teknikleri ile teçhiz edilmiş, 
bilgi ve teknolojiye kolay ulaşõlan, bilinçli 
tüketicilere, eğitimli işgücüne sahip bu 
bölgelerde, uluslararasõ firma faaliyetleri 
daha çok yoğunlaşmaktadõr. Dolayõsõyla, 
Türkiye�nin Avrupa Birliğine katõlõmõ yakla-
şõmõ, bölgenin geniş bilgi ve teknoloji biri-
kiminden, pazar imkanlarõndan yararlan-
mak açõsõndan yeni dönemde geçerli bir 
tercihtir ve Türkiye tarafõndan iyi yönetile-
bilmesi gerekmektedir. 

İMALAT  SANAYİİNİN  ÜRETİM 
VE  TİCARET  YAPISINDA 
ULUSLAR ARASI  DEĞİŞMELER 

Dünyada üretim faaliyetleri artõk yük-
sek teknoloji ve beceri isteyen ürünlere 

yönelmektedir. Dolayõsõyla kalkõnmakta 
olan ülkelerin tabii kaynaklara ve ucuz iş-
gücüne dayalõ üretim kapasitelerinin göreli 
önemi giderek azalmaktadõr. İleri sanayi 
ülkelerinde üretim faaliyetleri, sanayii ile 
bağlantõlõ hizmetler ve iletişim sektörlerine 
kaymaktadõr. Bu nedenle imalat sanayiinin 
GSYİH içindeki payõ da bu ülkelerde gide-
rek azalmaktadõr. Ayrõca, bazõ gelişmiş sa-
nayi ülkeleri üretim faaliyetlerinin bir kõs-
mõnõ diğer ülkelere doğrudan yatõrõmlarla 
taşõmaktadõrlar (Tablo: 1). (Ayrõca, Sanayi 
ve Hizmetler Sektörleri arasõndaki dağõlõm 
için bkz. Ekler.) 

Bazõ sanayileşmiş ülkeler hizmetler 
sektöründe yoğunlaşõrken, genellikle pek 
yakõndaki bir imalat sanayii potansiyelini 
kullanmayõ da dikkate almaktadõr. Örneğin, 
Hong Kong hizmetler sektörüne yönelir-
ken, Çin�deki önemli sanayi alanlarõnõ dik-
kate almaktadõr. Finlandiya bilgi ve iletişim 
hizmetlerinde yoğunlaşõrken etrafõndaki 
Baltõk ülkelerinin sanayi alanõnõ hedefle-
mektedir.(7) 

Gelişmiş ülkelerdeki azalmaya paralel 
olarak uluslararasõ toplam imalat sanayii 
katma değer artõş hõzõ yõllar itibariyle gide-
rek yavaşlamaktadõr. Toplam imalat sana-
yii katma değeri 1970-1980 döneminde 
yõllõk ortalama yüzde 3,6 oranõnda artar-
ken, 1990-1995 döneminde bu oran 1,9�a 
düşmüştür. Bu gelişme kõsmen gelişmekte 
olan ülkelerde, esasen ileri Batõ Avrupa 
ülkeleri ile Japonya ve gelişmiş Asya ülke-
lerinde izlenmektedir.   

(7) Industry for Growth into The New Millennium, UNIDO,
Vienna, 2000.
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İmalat sanayiindeki katma değer artõşõ 
yüksek büyüme oranõnõ da beraberinde 
getirmektedir. Yabancõ sermaye imkanla-
rõndan daha çok yararlanan Asya ülkeleri 
ile ihracat destekli sanayi politikalarõ izle-
yen gelişmekte olan ülkelerin, son yirmi 
yõlda  imalat sanayii katma değerleri nispe- 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
ten yüksek oranda artmõş ve ekonomileri 
yüksek oranda büyümüştür. 1980-1998 
döneminde en yüksek büyüme oranõ kay-
deden ülkeler arasõnda ihracata dönük sa-
nayileşme politikalarõna 1960�larõn sonla-
rõnda geçen Asya ülkeleri çoğunluktadõr 
(Tablo :2).  

 
 

 

Bölgeler 
İmalat Sanayiinin 

GSYİH İçindeki Paylarõ 
(%) 

Yõllõk Ort.Yüzde Artõş 
(1990 Dolar Fiyatlarõyla) 

1960 1970 1980 1990 1970-80 1980-90 1990-95 

Dünya Toplamõ 29,0 28,3 25,8 23,0 3,6 2,9 1,9 

Gelişmiş Ülkeler 28,7 27,9 25,1 22,7 - - - 
Gelişmekte Olan Ülkeler 20,3 20,2 20,9 21,9 6,9 4,7 6,5 
Kuzey Amerika 27,9 24,8 21,5 18,5 2,3 2,5 3,1 
Batõ Avrupa 29,8 30,5 27,1 23,9 2,6 1,6 0,5 
Geçiş Dönemindeki Ülkeler ve 
Rusya 42,3 41,3 43,9 36,6 7,1 1,6 -9,6
Latin Amerika ve Karayipler 20,9 23,7 24,6 23,1 5,5 0,4 2,0
Kuzey Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri 10,1 12,5 8,2 13,1 7,7 5,5 3,2
Güney Asya 12,0 12,7 14,8 15,4 4,2 6,8 4,5
Doğu ve Güneydoğu Asya Ülkeleri 14,4 19,1 22,9 26,6 11,5 8,5 7,4
Japonya 34,6 36,0 29,2 29,1 5,2 5,8 1,2
Çin(Doğu, Güneydoğu Asya'ya dahil 
değil) 38,4 31,5 9,4 9,5 15,4 

(İlk 10 Ülke) 
(Yõllõk Ortalama Yüzde Artõş) 

İmalat Sanayii Katma Değeri İS/GSYİH 
Ülkeler 1980-90 1990-98 1980-90 1990-98 
Çin 10,4 14,7 10,1 11,2 
Güney Kore 13,0 6,9 9,4 6,1 
Malezya 8,9 10,8 5,3 7,4 
Endenozya 12,6 8,8 6,1 5,8 
Tayland 9,5 7,7 7,6 5,7 
Singapur 6,6 6,7 6,7 8,5 
Hindistan 7,4 8,0 5,8 6,1 
Hongkong - - 6,9 4,4 
Türkiye 7,9 5,9 5,4 4,7 
Şili 3,4 5,7 4,2 7,9 

Tablo 1 : Dünya İmalat Sanayii Katma Değerinde Bölgeler İtibariyle Farklõlaşmalar 

Kaynak :The Globalization of Industry, UNIDO, 1996.

Tablo 2 : 1980-1998 Döneminde  Gelişmekte  Olan  Ülkelerde 
İmalat  Sanayii  Katma  Değer  Artõşlarõ 

Kaynak : World Development İndicators, IBRD, 2000. dan özetlenmiştir.
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Dünyada imalat sanayiinin üretim ya-
põsõndaki gelişmeye bakõldõğõnda, geliş-
mekte olan ülkelerin dünya imalat sanayii 
üretimi içindeki payõnõn, özellikle Uzakdoğu 
Asya ülkelerinde sağlanan yüksek büyüme 
sayesinde, arttõğõ görülmektedir. Ayrõca, 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika�da da 1980 yõ-
lõndan sonra yeni üretim kapasitelerinin
kurulmaya başlamasõyla bu bölgelerin
dünya üretimine katkõsõ artmõştõr. Eski
Doğu Bloku ülkelerinin serbest piyasaya
geçiş döneminde üretimlerinde keskin bir
düşüş yaşanmõştõr. Petrol fiyatlarõndaki de-
ğişmeler, uluslararasõ iletişim, ulaşõm ile
işlem maliyetlerindeki azalmalar sonucu,
bazõ sanayiler hammadde kaynağõna ya da
tüketici potansiyelinin bulunduğu bölgelere
yönelmiştir. Ortadoğu ülkelerinde petrol
ürünleri sektöründe yeni tesisler kurul-
muştur. Ayrõca, otomotiv, beyaz eşya ve
diğer tüketim mallarõ sanayileri gelişmekte
olan çeşitli ülkelere yönelmiştir.

1980�lerden 1990�lara imalat sanayii 
katma değerinin bazõ gelişmekte olan 
ülkelerde düşüş göstermesi hep aynõ 
nedene bağlõ değildir. Örneğin, Güney 
Kore  teknoloji/hizmetlerde atõlõm yapabilir- 

 
 
 
 

 
 
 

ken, Türkiye, kõsmen Endonezya gibi ülke-
lerde imalat sanayiinde ağõrlõk, daha yük-
sek katma değerli imalat sanayii sektörle-
rinden daha düşük katma değerli işkolla-
rõna dönmüştür. Küreselleşmenin en etkili 
on yõlõ olan 1990�larda yaşanan bu uyum-
suzluk dikkatten kaçõrõlmamalõdõr.  

Bu arada sanayileşmiş ülkeler, sanayi 
ile bağlantõlõ yüksek teknoloji ve işgücü 
becerisi içeren hizmetlere ve yabancõ ül-
kelerde yatõrõma yöneldiklerinden, dünya 
imalat sanayii üretimi içindeki paylarõ 
düşme eğilimine girmiştir. (Tablo : 3) 

Sanayileşmiş ülkelerde, imalat sanayii 
ile diğer sektörler arasõnda ortaya çõkan bu 
değişim, imalat sanayinin alt sektörlerinde 
ortaya çõkmõştõr. Zaman içinde gelişmiş ül-
kelerin olgunlaşan sanayileri daha fazla 
büyüyememiş ve bu sektörler giderek ge-
lişmekte olan ülkelere kaymõştõr. Ancak, 
kayanlarõn daha düşük katma değerli 
olanlar olduğu, değişmiş durumda bile ge-
lişmiş ülkelerin % 80 gibi ağõrlõkla canlõ bir 
sanayi sektörünü barõndõrmaya devam et-
tikleri gözden kaçmamalõdõr. 

 

Bölgeler 1970 1980 1990 1995 

Gelişmiş Ülkeler 88,0 82,8 84,2 80,3 
Gelişmekte Olan Ülkeler 12,0 17,2 15,8 19,7 
Latin Amerika 4,7 6,5 4,6 4,6 
Tropikal Afrika 0,6 0,5 0,4 0,3 
Kuzey Afrika �Ortadoğu 0,9 1,6 1,8 1,9 
Güney Asya 1,2 1,2 1,3 1,5 
Doğu ve Güneydoğu Asya 
(Çin dahil) 4,2 6,8 7,4 11,1 

Tablo 3 : Dünya  İmalat  Sanayii  Üretiminin  Bölgesel  Olarak  Yüzde  Dağõlõmõ 

Kaynak : The Globalization of  Industry, UNIDO, 1996�dan özetlenmiştir. 
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Getirisinin düşük olmasõna rağmen, 
düz işgücüne yatkõn olmasõ ve doğal kay-
naklarõn işlenmesi amacõyla, bu sanayiler 
bir çok takipçi ülke tarafõndan hõzla uyar-
lanmõştõr. Böylece gelişmekte olan birçok 
ülke, daha çok hammade ve işgücü yoğun 
ancak teknolojik olarak belli bir olgunluğa 
ulaşmõş sektörlere yatõrõm yapmõşlar ve alt 
sektörler itibariyle; dokuma, giyim, deri, 
petrol ürünleri, ana metal, taş ve toprağa 
dayalõ sanayiler ve demir dõşõ metaller sa-
nayilerinde dünyadaki pazar paylarõnõ ar-
tõrmõşlardõr. (Tablo : 4) 

Gelişmiş ülkeler ile yeni sanayileşmiş 
Asya ülkeleri ise, hõzlõ büyüyen makina 
imalat, taşõt imalat, kimya, bilim ve meslek 
cihazlarõ, daha alt sektörlerde: ilaç, uzay 
ve havacõlõk sanayii gibi sanayii kollarõnda 
üstünlük elde etmeye başlamõşlardõr. (Bu 
konuda Malezya ve Tayland dönüşümü için 
bkz. Ek Tablo : 2, 3) 

Küresel pazar yapõsõnõn gelişmekte 
olan ülkelere ilk bakõşta yükleyebileceği rol 
ise, bu  ülkelerdeki  küçük  ve  orta  ölçekli  

sanayilerin uluslararasõ firmalarla düşey 
bütünleşmelere gitmek olacağõ gibi gö-
rünmektedir.(8) Bu nedenle ülkelerin, kü-
çük ve orta ölçekli sanayilerinin arz kapa-
sitelerini iyi bir koordinasyon ve bilgilen-
dirme düzeniyle dõşarõya açabilmeleri, kü-
resel piyasalarda bir miktar üstünlük sağ-
layacaktõr.  

Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõm 
hacmi, 1990 yõlõnda 1,8 trilyon dolar iken, 
1998 yõlõnda 4 trilyon dolara yükselmiştir. 
Doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn dağõlõmõnda 
ise 1990�lõ yõllarõn başõndan itibaren, kal-
kõnmakta olan ülkeler lehine bir gelişme 
görülmektedir. Ancak son yõllarda, Asya 
ülkelerinde ve Rusya�da görülen mali kriz, 
gelişmekte olan ülkelere sermaye aktarõ-
mõnõ olumsuz yönde etkilemiştir. Geliş-
mekte olan ülkelere uzun vadeli toplam 
kaynak aktarõmõ 1991 yõlõnda 124 milyar 
dolar seviyesinden, 1997 yõlõnda 341 milyar 
dolara yükselmiş, daha sonraki yõllarda 
tedricen azalarak 2001 yõlõnda 197 milyar 
dolara düşmüştür. Gelişmekte olan ülke-
lere  yönelen  doğrudan  yabancõ sermaye  

(8) age

Tablo 4: Gelişmekte Olan Ülkelerin İmalat Sanayii Alt Sektörleri 
İtibariyle Pazar Paylarõndaki  Değişme 

Alt Sektörler 1970 1995 Fark 
Deri ve Kürk  22,8 42,9 + 20,1
Petrol Rafinerisi  28,9 38,5 + 9,6
Petrol ve Kömür Ürünleri  11,9 22,5 + 10,6
Dokuma  26,8 38,2 + 11,3
Giyim  14,8 32,8 + 18,0
Demir Çelik  13,6 36,3 + 22,7
Metal Dõşõ Maden Ürünleri  18,4 31,2 + 12,8
Demir Dõşõ Metaller  13,0 24,2 + 11,2
Kimya  14,0 21,0 + 7,0
Elektrikli Makinalar 9,4 17,2 + 7,8
Taşõt Araçlarõ  8,2 14,0 + 5,8

Kaynak :  The Globalization of  Industry, UNIDO, 1996. 
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girişi de 1995 yõlõndan itibaren hõzla art-
maya başlamõş, 1999 yõlõnda 184 milyar 
dolara ulaşmõş, 2001 yõlõnda ise 168 milyar 
dolara gerilemiştir. Ancak, gelişmekte olan 
ülkeler, son yõllarda görülen daralmaya 
rağmen, doğrudan yabancõ sermaye yatõ-
rõmlarõndan aldõklarõ pay bakõmõndan du-
rumlarõnõ muhafaza etmişlerdir. Küresel 
durgunluğun aşõlmasõ ile doğrudan yabancõ 
yatõrõmlarõn, önümüzdeki dönemde de kal-
kõnmakta olan ülkeler açõsõndan önemli bir 
dõş kaynak imkanõ olmasõ beklenmektedir. 
(Ek Tablo : 4,5) 

Doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmla-
rõnõ artõran araçlardan birisi de uluslararasõ 
şirket birleşmeleri ve anlaşmalardõr. Kal-
kõnmakta olan ülkelere yapõlan doğrudan 
yabancõ sermaye yatõrõmõ içinde uluslara-
rasõ şirket ortaklõklarõnõn payõ, 1991 yõlõnda 
yüzde 7,4 iken 1997 yõlõnda yüzde 28�e 
çõkmõştõr.(9)  

Bölgesel ekonomik bütünleşmelerde 
özellikle işlem maliyetleri ve kur riskleri az 
olduğu için uluslararasõ şirket birleşmeleri 
ve anlaşmalarõ çok artmaktadõr. Avrupa 
Topluluğu küresel ekonomik ilişkilerden en 
çok faydalanan bölge olmaktadõr. Asya�nõn 
yeni gelişmiş ülkeleri kendi içlerinde doğ-
rudan yatõrõmlar yapmaktadõrlar. Singapur, 
Malezya ve Tayland da, Tayvan ise Viet-
nam�da yatõrõm yapmaktadõr. ABD ve İs-
panya sermayesi daha çok Latin Amerika 
ülkelerinde özelleştirilen kamu kuruluşla-
rõna talip olmaktadõr.(10) 

Malezya, Türkiye gibi, 1980 yõllarõnda 
dõşa açõk ve özel kesim ağõrlõklõ kalkõnma 
politikasõnõ benimsemiştir. Daha sonra 
karmaşõk teknolojili sanayiler kurmaya 
başlamõştõr. Malezya yatõrõmlarõnõn içinde 

(9) Global Development Finance,1999.

(10) Globalization of Industry, Owerview and Sector
Reports, OECD, 1996.

yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn payõ yüzde 
25�e kadar çõkmõştõr. Toplam yatõrõmlarõnõn 
GSYİH içindeki payõ yüzde 36�ya kadar 
yükselmiştir. Yabancõ yatõrõmlar bu ülkede 
büyük ölçüde elektrik ve elektronik sek-
törlerinde yoğunlaşmõş ve dinamik bir ihra-
cat faaliyeti doğurmuştur. Etkin yönetim, 
iyi bir altyapõ, düşük maliyetli yabancõ dil 
bilen vasõflõ işgücü, serbest yatõrõm ve ti-
caret politikalarõ, geniş teşvikler yabancõ 
sermaye girişlerinde etkili olmuştur. Ma-
lezya ve Tayland�da, firmalarõn yabancõ 
ortaklõk paylarõnda, ihracat performansla-
rõna, hedef yurtiçi piyasa ise üretimin nite-
liğine bakõlarak, başlangõçta bazõ sõnõrla-
malar getirilmiştir. Bir firma daha çok iç 
piyasaya üretim yapõyor ve teknoloji biri-
kimi bakõmõndan uluslararasõ firmalardan 
daha iyi durumda ise yerli ortaklõk payõnõn 
yüksek olmasõ tercih edilmektedir.(11) 

Bilgi ve teknoloji yoğun sanayi kolla-
rõnda, sõnõr ötesi firmalar ile işbirliği önemli 
kaynak ve rekabet imkanõ sağlamaktadõr. 
Ortak teknoloji kullanõmõ, firmalarõn güdü-
lenmelerini artõrmaktadõr. Motorlu taşõtlar 
ve makina imalat sektörleri daha çok ölçek 
yoğun sektörlerdir ve daha çok yapõsal ge-
lişmeye yol açmaktadõrlar.(12) Bu kesimde 
yapõ daha çok ticaret yönünde genişle-
mektedir. Parça ve nihai ürün satõşlarõ ne-
deniyle firmalar arasõnda dikey birleşmeler 
meydana gelmektedir. Hammadde yoğun 
sanayilerde uluslararasõ firmalar arasõ ti-
caret nispeten azdõr. Bu kesim özellikle ni-
hai pazara yönelmektedir. Dokuma-giyim 
gibi emek yoğun sanayilerde uluslararasõ 
ticaret yoğun, yabancõ sermaye ihtiyacõ ise 
az olmaktadõr.(13) 

(11) age

(12) age.

(13) Nebioğlu, Hüsamettin, Tekstil ve Hazõr Giyim Ticareti,
DTM. Ocak, 2001
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Gelişmekte olan ülkelerde yabancõ 
sermaye, pazar büyüklüğüne bağlõ olarak 
tüketim mallarõna yönelik sanayilere ve 
özelleştirmeye konu olan enerji, teleiletişim 
ve hizmetler sektöründe bazõ faaliyetlere 
yatõrõm yapmaktadõr. Ancak, hõzlõ büyüme 
için bu sermayenin öncelikle imalat sana-
yiinin getirisi yüksek yatõrõm malõ üreten 
sektörlerine özendirilmesi gerekmektedir.  

Sermaye yoğun fakat yerli girdi kulla-
nan yabancõ yatõrõmlarõn net döviz 
getirisinin, ihracat destekli yabancõ ser-
maye yatõrõmõndan yüksek olduğu gözlen-
mektedir. 

Dünya ticareti 1973-1980 döneminde, 
imalat sanayiinin katkõsõyla, yõllõk ortalama 
yüzde 23 oranõnda artmõştõr. 1980-1999 
döneminde ise, yõllõk ortalama yüzde 5,5 
oranõnda büyüyebilmiştir. Mali krizler ne-
deniyle 1998 yõlõnda yüzde 1,2 azalma 
görülmüştür; 1999 yõlõnda ise tekrar yüzde 
3,5 artõş olmuştur. 1980-1999 arasõ nisbi 
düşüş, gelişmiş  ülkelerin yüksek teknolojili 

mal ve hizmet ticaretinden gelirlerinin art-
masõna, imalat sanayiinin bazõ alt sektörle-
rinin ürünlerinin ticaretinde ise ticaret 
hadlerinin aleyhte geliştiğine işaret et-
mektedir. Yine de, imalat sanayiinin top-
lam dünya ticareti içindeki payõ 1973 
yõlõnda yüzde 60,5 olan seviyesinden, 1999 
yõlõnda yüzde 76,5 �e yükselmiştir.  
(Tablo:5) 

Dünya ticaretinde, 1980�li yõllardan 
itibaren yapõsal değişikler görülmeye baş-
lanmõştõr. Tarõm ürünlerinin ve madencilik 
ürünlerinin dünya ticareti içindeki ağõrlõğõ 
azalmaktadõr. İmalat sanayiinde de, gõda, 
içki, tütün, dokuma ürünleri ile tabii kay-
naklara dayalõ ürünlerin dünya ticareti için-
deki önemi azalmaya başlamõştõr. Büro ve 
haberleşme aygõtlarõ, ilaç, bilimsel aygõtlar, 
uçak, makina ve taşõt imalatõ gibi yüksek
teknoloji ürünleri ihracatta daha çok gelir
sağlamaya başlamõştõr. Dolayõsõyla ulusla-
rarasõ ticarette makinalar, taşõt araçlarõ,
kimyasal maddelerin paylarõ daha çok art-
maya başlamõştõr.

Tablo 5: Dünya  Ticaretinin  Sektörel  Yapõsõ 

(Yüzde Pay) 

1973 1980 1990 1999 
1 TARIMSAL ÜRÜNLER 21,1 15,0 12,2 9,9 
2. MADENCİLİK 16,7 28,5 14,1 10,2 
3.İMALAT SANAYİİ 60,5 55,1 70,5 76,5 

Demir Çelik 5,0 3,8 3,1 2,3 
Kimya 7,3 7,7 8,7 9,6 
Diğer İşlenmiş Ara Mallar 5,0 4,6 7,7 7,6 
Makinalar ve Taşõt Araçlarõ 32,7 29,8 35,8 41,9 

Otomotiv 7,1 6,4 9,5 10,0 
Büro ve Haberleşme Cihazlarõ 3,0 2,9 8,8 14,1 
Diğer Makina ve Ulaşõm Araç. 22,6 20,5 17,5 17,8 

Dokuma/Kumaş 4,1 2,8 3,1 2,7 
Hazõr Giyim 2,2 2,0 3,1 3,4 
Diğer Tüketim Mallarõ 4,2 4,2 8,9 9,0 

4.DİĞER ÜRÜNLER 1,8 1,4 3,1 3,4 

TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kaynak : Nebioğlu Hüsamettin,Tekstil ve Hazõr Giyim Ticareti, DTM, 2001. 
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Uluslararasõ ticaretin yoğunluğu, ya-
bancõ sermaye yatõrõmlarõndan yararlana-
rak dinamik bir ihracat yapõsõna kavuşan, 
Uzakdoğu Asya ülkelerine (Japonya, Güney 
Kore, Hong Kong, Singapur, Tayvan, Tay-
land, Malezya) kaymaktadõr. Bu ülkeler, 
makina imalat (özellikle büro makinalarõ, 
haberleşme cihazlarõ), taşõt araçlarõ ve 
kimya sektörü ihracatõnda önemli pay sa-
hibi olmuşlardõr. Bu ülkeler 1980 yõlõnda 
dünya ihracatõnõn yüzde 8,1�ini yaparken, 
1999 yõlõnda paylarõnõ yüzde 18�e yükselt-
mişlerdir. Avrupa Topluluğunun dünya 
iharacatõndaki payõ ise aynõ dönemde 
yüzde 35�ten yüzde 40�a yükselmiştir.  

Gelişmekte olan ülkelerin dünya 
ticaretindeki payõ da küresel gelişmelerle 
birlikte artmaktadõr. 1970� li yõllarda dünya 
imalat sanayii ihracatõnda gelişmekte olan 
ülkelerin yüzde 5 olan payõ, 1997 yõlõnda 
yüzde 26�ya yükselmiştir. Sanayileşmiş 
ülkelerin dünya imalat sanayii ihracatõ 
içindeki payõ ise  1980 yõlõnda yüzde 82�den 
1997 yõlõnda yüzde 71�e düşmüştür.(14) 

TÜRK  İMALAT  SANAYİİNDE  
YAPISAL  GELİŞMELER 

Dünyadaki ve gelişmekte olan ülke-
lerdeki durum karşõsõnda Türkiye�nin du-
rumu, son dönemin başarõ düzeyini belir-
lemek ve politika değişiklikleri açõsõndan 
incelenmelidir. Bu makalede, yer darlõğõ 
nedeniyle, örnek olarak iki unsurlu bir kar-
şõlaştõrma verilmekle yetinilmiştir.  

Türkiye�de 1960-1980 yõllarõ arasõ, 
döviz kurlarõ rekabet kaygõlarõndan, 
girdi/faktör fiyatlarõ üretkenlik ve piyasa 
mekanizmasõndan uzak mülahazalarla 
oluşmaktaydõ. Sanayide yatõrõmlar ithal 

(14) World Trade Organization, International Trade
Statistics, 2000.

ikamesine yönelik yapõlõyordu. Bu çerçe-
vede gerek kamu, gerekse özel imalat sa-
nayii yatõrõmlarõnõn, toplam yatõrõmlar için-
deki payõ giderek artmõştõr. İmalat sanayii-
nin alt sektörlerinde, özellikle gõda, içki 
tütün, dokuma giyim ve metal ana sanayii 
sektörlerinde yatõrõmlarõn payõ artmõştõr. 

1980 yõlõndan sonra ise dõşa açõk ve 
piyasa işaretlerine duyarlõ bir ekonomik 
politika uygulanmaya başlanmõştõr. Fiyat-
lar, faiz oranlarõ ve kurlar üzerindeki mü-
dahaleler kaldõrõlmõş, mali piyasalarla ilgili 
yeni kurumlar oluşturulmuştur. Dõş ticaret 
rejimi yõllar itibariyle önemli ölçüde ser-
bestleştirilmiştir. Gümrük duvarlarõ indiril-
miş, 1996 başõ itibariyle AB ile gümrük bir-
liğine girilmiştir. 

Yeni dönemde kamu kesimi imalat 
sanayii yatõrõmlarõndan hõzla çekilirken, dõşa 
açõlmayõ hõzlandõrmak için ihracata yönelik 
yatõrõmlarõ ve yabancõ sermayeyi teşvik 
tedbirleri uygulamõştõr. Ancak, özel kesim 
bu politikalara hemen olumlu tepki vere-
memiştir. Bu nedenle, 1980 yõlõndan sonra 
toplam özel kesim yatõrõmlar içindeki imalat 
sanayinin payõ düşmeye başlamõştõr. 1979-
1983 döneminde toplam özel kesim yatõ-
rõmlarõ içinde imalat sanayiinin payõ yüzde 
33,6 iken, bu oran 1998 yõlõnda yüzde 23�e 
gerilemiştir. Bunda, üretimi cazip olmaktan 
çõkaran spekülatif para piyasalarõnõn gide-
rek artan rolü, sõcak para girişine dayalõ 
devlet para politikalarõ, borç yönetiminin iyi 
yapõlamamasõna bağlõ yüksek faizlerin, teş-
vik sisteminin �teşvik planlama� anlayõşõn-
dan koparõlarak Hazine�nin bir yan faaliye-
tine dönüştürülmeye çalõşõlmasõ hatalarõnõn 
da rolü büyük olmuştur. Toplam yatõrõmlar 
içinde de imalat sanayiinin payõ düşerken, 
konut, ulaştõrma ve turizm yatõrõmlarõnõn 
payõ artmaya başlamõştõr. Doğrudan ya-
bancõ sermaye yatõrõmlarõ için gerekli iklim 
ortaya çõkarõlamamõş ve özel kesim imalat 
sanayiinde hõzla yeni yatõrõmlara girişile-
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memiştir. Büyüme sadece mevcut kapasite 
kullanõmõnõn artõrõlmasõ suretiyle sağlan-
mõştõr.  

Bu dönemde, dokuma-giyim ve deri, 
kimya, taş ve toprağa dayalõ sanayiler, 
makine imalat, taşõt araçlarõ ile metal ana 
sanayileri teşvik edilmiştir. Bunun sonu-
cunda, 1968-1972 döneminde makine ima-
lat sanayiinin, imalat sanayii yatõrõmlarõ 
içinde yüzde 5,5 olan payõ, 1990-1992 dö-
neminde yüzde 11,2�ye yükselmiştir. Aynõ 
dönemler  itibariyle  taşõt   araçlarõ   imalatõ 

yatõrõmlarõnõn payõ yüzde 7,8�den yüzde 
11�e, taş ve toprağa dayalõ sanayilerin ya-
tõrõm payõ yüzde 9,3�den yüzde 11,3�e yük-
selmiştir. (Tablo : 6) 

1970-1998 döneminde, imalat sanayii 
üretimi içinde, gõda-içki-tütün sanayii üre-
timinin payõ önemli ölçüde azalõrken, do-
kuma-giyim ve deri ve petrol ürünleri, 
metal ana sanayii, elektrikli makina imalat 
ve taşõt araçlarõ, lastik, plastik, kağõt ve 
basõm sanayilerinin paylarõnda artõşlar kay-
dedilmiştir (Tablo :7). 

Tablo 6: Türkiye�de  İmalat  Sanayii  Sabit  Sermaye  Yatõrõmlarõnõn  Yapõsõ 

(Yüzde Pay) 

1968-72 1979-83 1990-92 1998

TOPLAM YATIRIMLAR 100,0 100,0 100,0 100,0

İMALAT SANAYİİ 27,6 26,0 19,6 17,4

Kamu Yatõrõmlarõ İçindeki payõ (%) 12,3 19,8 3,7 2,7
Özel Yatõrõmlar İçindeki payõ  (%) 40,8 33,6 25,1 23,1

ALT SEKTÖRLER DAĞILIMI 100,0 100,0 100,0 
Gõda İçki Tütün 10,6 11,1 8,7 
Dokuma Giyim Deri 16,9 8,7 16,2 
Orman Ürünler 4,8 1,0 1,7 
Kağõt Basõm 6,2 5,3 3,5 
Kimya Petrokimya 8,3 24,0 0,2 
Petrol Ürünleri 8,4 8,3 3,1 
Lastik Plastik 1,9 3,0 5,2 
Taş Toprak Ürünl. 9,3 9,0 11,3 
Metal Ana Sanayii 16,2 5,2 13,6 
Metal Eşya 4,0 2,2 3,5 
Makina İmalat 5,5 7,0 11,2 
Taşõt İmalat 7,8 5,0 11,1 

Kaynak : SIS, Investment and the Labour Market in Turkey,  December, 1995.
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Eğer, yeni sanayileşmiş ülkelerin üre-
tim eğilimi Türkiye�de de yakalanmõş ol-
saydõ, özellikle makina imalat, taşõt araç-
larõ, kimya gibi dõş ticarete dönük ve katma 
değeri yüksek olan, ülke içinde de teknoloji 
geliştirme imkanlarõ geniş, teknoloji yoğun 
sektörlerde önemli gelişmeler sağlanmõş 
olabilirdi. 

Ülkemizde doğrudan yabancõ sermaye 
girişimlerine verilen izinler son 20 yõlda 
toplam 25,6 milyar dolara ulaşmõştõr. Fiili 
doğrudan yabancõ sermaye girişi ise sa-
dece 12,2 milyar dolar olmuştur. Halbuki 
1998 yõlõ itibariyle dünyada toplam doğru-
dan yabancõ sermaye stoğu 4 trilyon do-
lara ulaşmõştõr. Ülkeler itibariyle doğrudan 
yabancõ sermayenin GSYİH�ya oranõ he-
saplandõğõnda, Türkiye için bu oran binde 
üç bulunmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin 
ortalamasõ yüzde 16,6 olduğuna göre, ül-
kemizde  yabancõ  sermaye  kullanõmõ diğer  

ülkelere göre çok düşük olduğu ortaya 
çõkmaktadõr.(15)  

Küresel piyasalarda en çok işlem gö-
ren ve gelir getiren sektörlerin : elektriksiz 
makinalar, taşõt araçlarõ, kimya sanayii, ilaç 
sanayii, bilgisayar ve ofis makinalarõ, ileti-
şim ve bilimsel cihaz sanayileri olduğu an-
laşõlmaktadõr. Bu sektörler aynõ zamanda, 
yoğun teknoloji ve yüksek ücretli ve nite-
likli işgücünü içermektedir. Türk imalat sa-
nayiinin yapõsõ, teknoloji, işgücü, hammade 
yoğunluklarõna göre çeşitli sõnõflara ayõra-
rak incelenecek olursa ilginç sonuçlar or-
taya çõkmaktadõr (Ek Tablo: 6). 

Firmalarõn araştõrma-geliştirme faali-
yetlerine katõlõmõ ve uluslararasõ teknoloji 
paylaşõmõndan yararlanabilme ölçüsü, sa-
nayinin  teknoloji  düzeyi ile anlaşõlabilmek 

(15) Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Doğrudan Yabancõ
Sermaye Yatõrõmlarõ ÖİK Raporu,  Ankara,  2000.

Tablo 7: Türkiye  İmalat  Sanayiinin  Üretim  Yapõsõ 

1970 1980 1991 1998

TOPLAM  100.0 100.0 100.0 100.0

Gõda İçki Tütün 39.8 42.2 22.9 24.2
Dokuma Giyim Deri 17.0 8.5 14.9 19.5
Orman Ürn. Mobilya 4.1 3.5 3.9 2.9
Kağõt Basõm 0.9 1.8 2.2 2.6
Kimya 5.9 5.8 5.3 5.7
Petrol Ürünleri 8.4 15.8 12.3 11.2
Lastik Plastik 2.2 1.9 4.3 4.2
Taş ve Toprağa Bağlõ San. - 3.4 4.7 4.6
Metal Ana San. 5.8 5.8 8.0 7.7
Madeni Eşya 3.6 2.8 4.5 2.1
Elektriksiz Makina  3.1 3.1 2.9 2.9
Elektrikli Makina 2.0 1.9 5.2 3.8
Taşõt Araçlarõ 3.7 3.5 5.1 6.3
Meslek Bilim Ölçü 0.0 0.1 0.2 0.2
Diğer 0.0 0.0 3.6 2.1

Kaynak : DPT Yõllõk Programlardan Derlenmiştir.
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tedir. Ülkemizde imalat sanayiinde ağõrlõklõ 
olarak düşük teknoloji ihtiva eden sanayi-
ler faaliyette bulunmaktadõr. 1970-1998 
döneminde orta teknolojili sanayilere 
doğru bir değişme olmuştur. Yüksek tek-
nolojili sanayi kollarõnda da az da olsa bir 
gelişme eğilimi görülmektedir. Düşük tek-
noloji ihtiva eden sanayi kollarõnõn imalat 
sanayii içindeki payõ; 1970 yõlõnda yüzde 
83�den, 1998 yõlõnda yüzde 74�e düşmüş-
tür. Orta teknolojili sanayilerin payõ, aynõ 
dönemde yüzde 15�den, yüzde 23�e yük-
selmiştir. Yüksek teknolojili sanayilerin 
1998 yõlõndaki payõ yüzde 4 olmuştur.  

Gelişmekte olan ülkelerde genellikle 
hammadde ve işgücü yoğun sanayiler ile 
ölçek yoğun sanayilerin, rekabet açõsõndan 
bir üstünlük sağladõğõ kabul edilmektedir. 
Türkiye�de hammadde yoğun sanayilerin 
payõnda yõllar itibariyle bir düşme görül-
mektedir. Bu tür sanayilerin imalat sanayii 
içindeki payõ; 1970 yõlõnda yüzde 53�ten, 
1998 yõlõnda yüzde 44�e düşmüştür. İşgücü 
yoğun ve ölçek yoğun sanayilerin paylarõ 
ise, sõrasõyla yüzde 21�den yüzde 24�e ve 
yüzde 21�den yüzde 25�e yükselmiştir. 
Görüldüğü  gibi  bu  tür  sanayilerin  imalat 

sanayii içindeki ağõrlõklarõ büyük ölçüde de-
vam etmektedir. Aynõ dönemde OECD böl-
gesinde ise işgücü tasarruf eden teknolo-
jilerin uygulanmasõ sonucu, emek yoğun 
sanayilerden geri çekilme görülmektedir. 

1998 yõlõ itibariyle imalat sanayiinde, 
düşük ücretli işgücü çalõştõran sanayilerle, 
orta ve yüksek ücretli işgücü çalõştõran sa-
nayilerin yaklaşõk aynõ ağõrlõğa sahip ol-
duğu görülmektedirler. İstihdam, gõda-içki-
tütün, dokuma-giyim ve deri, taş ve top-
rağa dayalõ sanayiler gibi geleneksel tek-
nolojilere dayalõ sanayilerde yoğunlaş-
maktadõr (Ek Tablo: 6,7). 

Güney Kore, Malezya ve Japonya�da 
yatõrõm ve işgücünün büyük kõsmõ makina 
imalat ve taşõt araçlarõ sektörlerinde yo-
ğunlaşmaktadõr. Türkiye�de ise yatõrõm ve 
istihdam bakõmõndan bu sektörlerde nis-
peten daha az yoğunlaşma olmuştur. 
Uzakdoğu ülkelerinin bu sektörlerdeki yatõ-
rõmlarõnõn büyük kõsmõ yabancõ sermaye 
kaynaklõdõr. Özellikle elektrikli makinalar 
sektörü yoğun istihdam olanaklarõ sağla-
maktadõr (Tablo: 8). 

Tablo 8: Makina İmalat ve Taşõt Araçlarõ Sanayilerinin Toplam İmalat Sanayii 
İstihdamõ ve Yatõrõmlarõ İçindeki  Payõ 

(Yüzde)

G.KORE
1995

JAPONYA 
1997 

MALEZYA 
1995 

TÜRKİYE 
1997 

İSTİHDAM 38.8 28.1 37.0 15.5 
YATIRIM 40.0 43.0 44.3 22.3 (1) 

Kaynak : UNIDO, Sanayi İstatistikleri. 
(1) 1990-92 dönemidir.
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Türkiye ihracat destekli politikalara 
geçtikten sonra, dõş ticaret önemli ölçüde 
artmõştõr. 1980-1990 döneminde toplam 
ihracat yõllõk ortalama yüzde 16, sanayi 
ürünleri ihracatõ da yõllõk ortalama yüzde 
28 oranõnda artmõştõr. Bu gelişme kurulu 
kapsitenin kullanõmõ sayesinde olmuş-
tur.1990-1999 döneminde ihracat, bir ön-
ceki döneme göre nispeten düşük bir artõş 
oranõ kaydetmiştir. Bunun önemli nedenle-
rinden biri imalat sanayiine yatõrõmõn düşük 
kalmasõ, olan yatõrõmõn da iyi bir teşvik 
sistemiyle yönlendirilememesi sonucu dü-
şük katma değerli sanayilerde boğu-
lunmasõdõr (Tablo : 9).   

1980-1990 döneminde ihracatõn yo-
ğunlaştõğõ sektörler, gõda maddeleri, do-
kuma-giyim, demir-çelik gibi işgücü ve 
hammade yoğun sektörlerdir. Bunun ya-
nõnda makina ve taşõt imalatõnda, özellikle 
de elektrikli ve elektriksiz makinalarda kay- 
 

 
 
 

kayda değer istikrarlõ bir ihracat artõşõ gö-
rülmektedir. 1999 yõlõnda demir çelik sek-
törünün ihracat içindeki ağõrlõğõnõn, makina 
ve taşõt imalat sektörü ve diğer tüketim 
mallarõna kaydõğõ görülmektedir. Bu ulus-
lararasõ sektörel öncelikler açõsõndan önemi 
bir gelişme olarak kaydedilebilir. 

OECD ortalamalarõ esas alõnarak he-
saplanan sektörel ihracat ihtisaslaşma en-
deksine göre, ülkemiz, OECD bölgesinde, 
gõda-içki-tütün, dokuma-giyim, deri, taş ve 
toprağa dayalõ sanayiler ile metal ana sa-
nayii ihracatõnda ihtisaslaşmõş görünmek-
tedir. Bu durum, 1980 yõlõndan sonraki dö-
nemde düşük ve orta teknolojili, emek ve 
ölçek yoğun alt sektörlerdeki ihracatta pa-
zar payõnõn artõrõldõğõnõ ifade etmektedir.(16) 
Ancak bu alt sektörlerin dõş ticaret hadleri-
nin düşmekte olduğu ve Uzak Doğu ülke-
lerinden şiddetli rekabet aldõklarõ hatõrlan-
malõdõr. 

(16) age.

Tablo 9:  Türkiye  İhracatõnõn  Sektörler  İtibariyle  Dağõlõmõ 

Yüzde Pay Yõllõk Ort. Yüzde Artõş 

SEKTÖRLER 1980 1990 1999 1980-90 1990-99
TARIMSAL ÜRÜNLER 64,6 25,5 16,7 5,8 3,4

Gõda Maddeleri 51,1 22,4 15,4 6,9 3,9
Hammaddeler 13,6 3,0 1,3 -0,1 -1,1

MADENCİLİK ÜRÜNLERİ 9,5 6,8 4,1 12,2 2,3

SANAYİ ÜRÜNLERİ 25,8 67,7 79,1 27,9 10,2

Demir ve çelik 1,0 11,5 6,5 48,3 1,7
Kimya 1,6 5,8 4,2 31,9 4,6
Diğer yarõ mamuller 3,6 5,2 7,7 20,5 13,2
Makinalar ve taşõt 2,9 6,6 18,9 26,3 21,8
Dokuma-giyim 16,3 36,8 37,6 26,0 8,6
Diğer Tüketim Mallarõ 0,5 1,9 4,1 33,0 18,0

SINIFLANDIRILMAMIŞ MALLAR 0,0 0,0 0,2 17,5 27,3

TOPLAM 100 100 100 16,1 8,3

Kaynak : Nebioğlu Hüsamettin,Tekstil ve Hazõr Giyim Ticareti, DTM, 2001. 
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1998 yõlõ itibariyle, AB ülkelerinin ihra-
catõmõz içindeki payõ yüzde 50, ithalatõmõz 
içindeki payõ yüzde 53 civarõndadõr. AB ül-
kelerine ihracatõmõzõn yüzde 60�õnõ (AB�ye 
ihracatõn yüzde 49�u dokuma ve hazõrgiyim 
ürünleridir)  fiyat ve gelir esnekliği yüksek 
tüketim mallarõ oluşturmaktadõr.(17)  

Türkiye�de İmalat Sanayiinin Ge-
lişme Aşamalarõnõn Belirlenmesi: Ra-
kamlarõn incelenmesi, doğru çerçeve politi-
kalar belirlenmiş olsa bile, dönüşüm bekle-
nen dönemlerde sanayileşmenin gevşek bir 
yönlendirme ile piyasaya bõrakõlamayaca-
ğõna işaret etmektedir. Makro politika uy-
gulamasõ yanõnda önemli teknoloji politi-
kasõ uygulama hatalarõ olmadan bu sonuç 
ortaya çõkmazdõ. Bunun için bir test uygu-
layarak bu görüşün sõnanmasõ gerekir.  

Ülkemizde imalat sanayiinin gelişim 
aşamalarõnõ karşõlaştõrõlabilirliği koruyarak 
izleyebilmek için, İmura ve Okiga�nõn 65 
ülke için uyguladõklarõ model Türkiye için 
uyarlanmõştõr. İmura ve Okiga�nõn çalõşma-
sõndaki tasnifte 1980�li yõllarda Tayland ile 
Türkiye 3. safhada, Güney Kore ise 4. saf-
hada yeralmaktadõr. Sanayileşme aşama-
larõnõn özellikleri şöyledir: (18) 

1. Safha:  Sanayileşme  Öncesi

TMSÜ+AMSÜ       ISH 
----------------  < 1    --------   <  0.10 
TMSI+AMSI     GSYİH 

TMSÜ  : Tüketim malõ sanayii üretimi 
AMSÜ  : Ara malõ sanayii üretimi 
TMSI   : Tüketim malõ sanayii ithalatõ 
AMSI   : Ara malõ sanayii ithalatõ 
ISH     : İmalat sanayii toplam hasõlasõ 
GSYİH :  Gayri Safi Yurt İçi Hasõla 

(17) Avrupa Birliği ve Türkiye, DTM , Ankara, Ekim, 1999.

(18) İmura, M. ,Okiga, K.; An Empirical Classification of
Developing Countries by Typology and Phase , IDCJ,
Tokyo,  March,1986.

2. Safha:  İthal  İkamesine  Dayalõ
Sanayileşme

TMSÜ+AMSÜ  TMSE+AMSE 
----------------  > 1 -----------------  < 1 
TMSI+AMSI  TMSI+AMSI 

ISH 
0.10 <  --------  < 0.17 

GSYİH 

TMSE: Tüketim malõ sanayii ihracatõ 
AMSE: Ara malõ sanayii ihracatõ 

3. Safha:  İhracata  Yönelik  Destekli
Sanayileşme

TMSE+AMSE YMSÜ 
-----------------  > 1  -------  < 1 
TMSI+AMSI YMSI 

ISH 
0.17 <  --------  < 0.23 

GSYİH 

TMSE:  Tüketim malõ sanayii ihracatõ 
AMSE:  Ara malõ sanayii ihracatõ 
YMSÜ: Yatõrõm malõ sanayii üretimi 
YMSI : Yatõrõm malõ sanayii ithalatõ 

4. Safha:  Sanayileşmeyi  Başarma
Sonrasõ 

YMSÜ YMSE 
-------  > 1 -------  > 1 
YMSI YMSI 

ISH 
0.23 <  -------- 

GSYİH 

YMSÜ : Yatõrõm malõ sanayi üretimi 
YMSE : Yatõrõm malõ sanayii İhracatõ 
YMSI  : Yatõrõm malõ sanayii ithalatõ 
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Bu çalõşmada, Türkiye�nin sanayi üre-
timi: tüketim mallarõ, ara mallarõ, yatõrõm 
mallarõ kümelenmiş gruplanmõş ve dõş ti-
caret bilgileriyle birlikte analiz edilerek sa-
nayileşmenin çeşitli evreleri belirlenmeye 
çalõşõlmõştõr. 

1981-1999 dönemi ele alõnarak yapõ-
lan analizde; Türk imalat sanayii ihracat 
destekli olarak adlandõrõlan üçüncü safha-
daki tanõmlara daha uygun bir yapõ gös-
termiştir. Bir sonraki safha olan ileri sana-
yileşme safhasõna geçebilmek için yatõrõm 
mallarõ üretim ve ihracatõnda önemli atõ-
lõmlar sağlamak gerekmektedir.

Türk imalat sanayiinde tüketim ve ara 
malõ sanayii ihracatõnõn bu mal gruplarõnõn 
ithalatõna oranõ 1985 yõlõnda 1.4�den 1999 
yõlõnda 1.1 düşmüştür. 1985 yõlõnda yatõrõm 
malõ sanayii üretimi, ithalatõnõn 1,6 katõ 
iken 1999 yõlõnda yatõrõm malõ üretimi, 
ithalatõnõn altõnda bir değere düşmüştür. 

İncelenen dönemde, Türkiye�de bilgi 
ve teknoloji yoğun sanayi yapõsõna geçişi 
sağlayacak politikalara uygulamada işlerlik 
getirilememiş, izlenememiş, ihracatõn yapõ-
sõnda dünya ticaretindeki eğilimlere paralel 
yapõsal bir dönüşüm sağlanamamõş olduğu 
belirlenmektedir. Yine bu dönemde, ya-
bancõ sermayeden ve uluslararasõ firmalar 
ile işbirliğinden yeterince yararlanõlma-
mõştõr. Küresel pazarlarõn ilgisini çekebil-
mek için, yerli firmalarõn araştõrma- gel-
iştirme ve işgücünü eğitme faaliyetlerinin 
desteklenmesi yoluyla, bu firmalarõn yurtiçi 
teknoloji geliştirecek bir yapõya kavuştu-
rulmasõ gerçekleştirilememiştir. Dolayõsõyla, 
son yõllarda ihracatta ve yatõrõm mallarõ 
üretiminde yõllar itibariyle bir atõlõm gerçek-
leştirilememiş olduğu belirlenmektedir. 
Yatõrõm mallarõ, katma değeri yüksek, nis-
peten daha yoğun teknoloji ve bilim içerikli 
olduğundan toplam imalat sanayii üre-
timine ve dolayõsõyla büyümeye katkõsõ 

yüksek olmaktadõr. Sonuç olarak, imalat 
sanayiinin GSYİH�ya katkõsõnõn, 1981-1999 
döneminde büyük ölçüde artõrõlamadõğõ 
görülmektedir. (Tablo: 10 ) 

Küresel pazarlarda rekabet gücünü 
artõrabilmek için, yurt içinde, yurt dõşõ 
pazar için geniş arz imkanlarõ ortaya çõ-
karõlmalõ, bunun için küçük ve orta ölçekli 
sanayilerin arz imkanlarõnõ birleştirecek bir 
koordinasyon sağlanmalõdõr. Bilgi ve tekno-
loji yoğun sanayilere dönüşüm için, yurt içi 
teknoloji kullanõm ve üretim kapasitesini 
yükseltmek ve teknoloji yüklü yabancõ fir-
malarõ, yerli firmalarla işbirliğine veya 
Türkiye�de yatõrõm yapmaya özendirmek 
gerekecektir. Bunu için eğitimli ve nitelikli 
insangücüne ihtiyaç olacaktõr.  

Eğitimli İnsangücü Genişliği ve 
Sanayileşme: Günümüzde, ekonomik ve 
sosyal altyapõ, nitelikli işgücü, kaliteli ya-
şam, hukuk düzeni, ucuz ve etkili iletişim 
sistemleri, gezici telefon, internet/ağbağ 
kullanõmõ kalkõnmanõn yeni temel taşlarõ 
olmaya başlamõştõr. 

Yeni sanayileşen Uzakdoğu Asya ül-
keleri eğitimli insangücü kaynağõnõ kulla-
narak, uluslararasõ teknoloji ve bilgiyi sa-
nayilerine uyarlamõşlardõr. İhracat ve yatõ-
rõm yoluyla dõş pazarlara açõlarak veya ya-
bancõ yatõrõmlarõ cezbederek sanayilerinde 
yapõsal dönüşümler sağlamõşlardõr. Bu ül-
kelerin sanayileşmeye başlarken özel bir 
atõlõmla eğitimde ulaştõklarõ seviye, daha 
önce sanayileşen ülkelerin o zamanki eği-
tim seviyelerinin çok üstünde bulunuyordu. 
Bu bakõmdan eğitimli işgücü birikimini ar-
tõrmak, yeni sanayileşmenin ön koşullarõn-
dan biri sayõlmalõdõr.(19) 

(19) Lall,Sanjaya. Building Industrial Competitiveness
in Developing Countries, OECD, Paris, 1990.
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 Tablo 10: 1981-1999 Döneminde  Türkiye�nin  Sanayileşme  Aşamalarõ  Açõsõndan 
Etkinliği 

1981  1985  1990  1999
SANAYİLEŞME  ÖNCESİ  YAPI 

TMSÜ+AMSÜ 
----------------  <1 { 8,4 8,6 5,2 5,7
TMSI+AMSI 

      ISH      
--------------  < 0,10 { 0,.22 0,18 0,24 0,19 
    GSYİH 

İTHAL  İKAMESİNE  DAYALI  SANAYİLEŞME 

TMSÜ+AMSÜ 
----------------  >1 { 8,4 8,6 5,2 5,7
TMSI+AMSI 

AMSE+TMSE 
-----------------  < 1 { 1,0 1,4 1,1 1,1 
TMSI+AMSI 

İSH    
0,10 <  ---------  < 0,17 { 0,22 0,18 0,24 0,19 
           GSYİH 

İHRACAT  DESTEKLİ   SANAYİLEŞME 

TMSE+AMSE 
-------------------  > 1 { 1,0 1,4 1,1 1,1 
TMSI+AMSI 

YMSÜ 
-------------------  < 1 { 3,0 1,6 1,8 0,9 
YMSI 

İSH 
0,17<-------------< 0,23 { 0,22 0,18 0,24 0,19 
          GSYİH 

SANAYİLEŞMEYİ  BAŞARMA  SONRASI 

    YMSÜ 
------------  > 1 { 3,0 1,6 1,8 0,9 
    YMSI 

    YMSE 
------------  > 1 { 0,1 0,2 0,1 0,3 
    YMSI 

      İSH 
------------  > 0,23 { 0,22 0,18 0,24 0,19 
   GSYİH 

TMSÜ : Tüketim malõ sanayii üretimi YMSE : Yatõrõm malõ sanayii ihracatõ 
AMSÜ : Ara malõ sanayii üretimi TMSI :Tüketim malõ sanayii ithalatõ 
YMSÜ : Yatõrõm malõ sanayii üretimi  AMSI : Ara malõ sanayii ithalatõ 
TMSE : Tüketim malõ sanayii ihracatõ YMSI : Yatõrõm malõ sanayii ithalatõ 
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Küreselleşen ekonomik ortamda ulus-
lararasõ işbirliğini artõrmak ve yabancõ ser-
mayeyi cezbetmek, karmaşõk teknolojileri 
öğrenmek, uygulamak için eğitimli genç 
insan kaynağõ en kritik unsur haline gel-
miştir. Özellikle firma seviyesinde sürekli 
eğitim, işgücünün becerisini büyük ölçüde 
artõrmaktadõr. Yabancõ firmalarla ortaklõk-
larda, yerli işgücünün eğitilmesi yönünde 
bu firmalarõ özendirmek büyük faydalar 
sağlamaktadõr.   

OECD ülkeleriyle karşõlaştõrõldõğõnda, 
ülkemizde genç nüfusun toplam nüfus 
içindeki payõ nispeten yüksektir. 5-29 yaş 
grubundaki nüfusun toplam nüfus içindeki 
payõ OECD ortalamasõ yüzde 36,4 iken, 
Türkiye ortalamasõ yüzde 51 dir. 5-14 yaş 
grubunun toplam nüfus içindeki payõ, 
OECD ülkeleri ortalamasõ yüzde 14, ülke-
mizde ise yüzde 20 dir. Buna karşõlõk OECD 
ülkeleri arasõnda ülkemiz, eğitim kurumla-
rõna milli gelirden en düşük pay ayõran ülke 
konumundadõr. Türkiye�nin son yõllarda 
milli gelirinden eğitime ayõrdõğõ pay yüzde 
3,4 civarõnda iken, OECD ortalamasõ yüzde 
5,6�dõr.(20) 

OECD ülkeleri ile karşõlaştõrma yapõl-
dõğõnda üniversite eğitimi alanlarõn toplam 
nüfus içindeki payõ ülkemizde oldukça dü-
şüktür. Ancak, temel eğitim ve lise çağõn-
daki nüfusun oranõ, diğer birçok ülkeye ve 
OECD ortalamasõna göre yüksektir. İnsan 
gücü kaynağõna bir gelişme potansiyeli ka-
zandõrabilmek için insanlarõn daha yüksek 
eğitim almalarõ sağlanmalõdõr. Eğitimli ve 
yüksek gelirli işgücünün istihdam içindeki 
payõ artmalõdõr.  

Küreselleşme sürecinde insan serma-
yesinin genel potansiyelini ortaya koyabil-
mek amacõyla, aşağõdaki model kullanõla-
rak, ülkemizde insangücü genişliğinin yirmi 

(20) Türkmen, Fatih A Comprehensive Study on Education,
DPT, Ankara, Ağustos, 1999.

yõllõk gelişiminin ortaya konmasõ amaçlan-
mõştõr. Ayrõca gelişmekte olan diğer bazõ 
ülkelerle bir karşõlaştõrma yapabilmek için, 
OECD�nin bilgileri kullanõlarak ülkeler itiba-
riyle insangücü genişliği hesaplanmõştõr (Ek 
Tablo: 11).  

Kullanõlan modele göre bir ülkedeki 
insangücünün genişliği iki şekilde belirle-
nebilmektedir: Birincisi, nüfusun büyük-
lüğü, ortalama yaşam süresi, okul harici 
nüfusun toplam nüfus içindeki payõ, değişik 
kademelere göre okul çağõndaki nüfusun 
toplam nüfus içindeki payõ esas alõnarak 
aşağõdaki şekilde formüle konulmaktadõr. 
İkincisinde ise; insangücü genişliği, nüfu-
sun büyüklüğü, ortalama yaşam süresi ve 
farklõ kademelerdeki okullaşma oranlarõ 
esas alõnmaktadõr. 

H 
     İG = N --------  * [O +1,39 L+1,94 Y ] 

DH 

     [ N * (H / DH ] = Potansiyel güç 

İG : İnsangücü Genişliği 
N : Nüfus 
H : Ortalama Hayatta Kalma Yaşõ 
DH : Dünya Hayatta Kalma Yaşõ Orta-

lamasõ 
O : Okul Dõşõndaki Nüfusun Toplam 

Nüfus İçindeki Payõ 
L : Temel Eğitim+Lise Çağõ Nüfusun 

Toplam Nüfus İçindeki Payõ 
Y : Yükseköğretim Çağõ Nüfusun 

Toplam Nüfus İçindeki Payõ 

L ve Y�nin katsayõlarõ ücret endeksi 
olarak alõnmõştõr. İnceleme çalõşmalarõnda 
bu katsayõlar kalkõnmakta olan ülkeler için 
kullanõlmaktadõr. Eşitlik ve katsayõlar Imura 
ve Okiga� nõn 65 ülkeye ait yaptõğõ çalõş-
madan alõnmõştõr.(21) 

(21) İmura, M. ,Okiga, K., An Empirical Classification of
Developing Countries By Typology and Phase, IDCJ,
Tokyo, March-1986.
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Model, Türkiye bilgilerine uyarlandõ-
ğõnda, 1980 yõlõnda 44.7 milyon kişi olan 
nüfus, eğitimli olarak 52,8 milyonluk po-
tansiyel genişliğe ulaşmõştõr. 2000 yõlõnda 
bu eğitimli insangücü genişliği 78,7 milyon 
kişi olarak gerçekleşmiştir. İnsangücü ge-
nişliği bir ekonomide talep açõsõndan pazar 
büyüklüğünü, arz yönünden ise iş bölümü-
nün artmasõnõ ve uzmanlaşmayõ, verimli 
üretimi ve sanayideki potansiyel istihdam 
gücünü ifade etmektedir. Ancak, ülkenin 
rekabet gücünün arttõrõlmasõ bakõmõndan 
insangücü potansiyeline, önce piyasa tale- 

 
 

 
 
 

bine uygun, giderek piyasa ile birlikte 
uluslararasõ düzeylerle eşit nitelik kazandõ-
rõlmasõ önem taşõmaktadõr. 

1980-2000 döneminde, temel eğitim 
ve lise çağ nüfusunun toplam nüfus için-
deki payõnõn giderek azaldõğõ, yükseköğre-
tim çağ nüfusunun toplam nüfus içindeki 
payõnõn ise değişmediği görülmektedir. 
Türkiye�de beklenen ortalama hayatta 
kalma ümidi 1990 ve 2000 yõllarõnda dünya 
ortalamasõnõn biraz üzerinde bulunmakta-
dõr (Tablo : 11). 

Tablo 11: Türkiye�nin  Eğitim  Çağõndaki  Nüfusa  Göre  İnsangücü  Genişliği 

(Bin Kişi) 

1980 1990 2000

Nüfus (N) 44.737 56.473 65.293

Hayatta kalma yõl ortalamasõ (H) Yaş 62 67 69

Hayatta kalma dünya ortalamasõ (DH) Yaş 62 65 66

Okul harici nüfus (ON) 27.667 38.473 45.385

(ON) / (N)= O 0,62 0,68 0,70

Temel eğitim+Lise  çağ nüfusu (TEL) 13.354 13,399 14.462

(TEL) / (N) = L 0,30 0,24 0,22

Yükseköğretim çağ nüfusu (Y) 3.716 4.600 5.445

(YN)/ (N) = Y 0,08 0,08 0,08

İG 52.800 67.478 78.650

İG = N* (H / DH)* (O+1,35*L+1,94*Y)
İG :  İnsan gücü genişliği (potansiyel güç)
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Okulda bulunan nüfus esas alõnarak 
yapõlan incelemeye göre ise, Türkiye�nin 
1980 yõlõnda 68,7 milyon kişi olan insan-
gücü genişliği, 2000 yõlõnda 157 milyon 
kişiye ulaşmõştõr. Yõllar itibariyle, bütün 
eğitim düzeylerinde, özellikle lise ve yük-
seköğretimde okullaşma oranõ yükselmek-
tedir. Ancak, bu gelişmenin yetersiz olduğu 
görülmektedir. Çünkü, 1999 yõlõ itibariyle, 
Türkiye�de toplam istihdamõn, yüzde 13,3� 
ünü okur-yazar olmayanlar (yüzde 9,7) ile 
okur-yazar olup da bir okul bitirmeyenler 
(yüzde 3,6) oluşturmaktadõr. Toplam istih-
damõn yüzde 56�sõnõ ilkokul mezunlarõ 
oluşturmaktadõr. Lise ve dengi meslek 
okullarõ mezunlarõnõn istihdam içindeki payõ 
yüzde 13,2�dir. Yüksek okul mezunlarõnõn 
payõ ise yaklaşõk yüzde 7�dir. Buna göre 
istihdamõn yaklaşõk yüzde 70�i ilkokul ve 
altõ seviyesinde bir eğitime sahip bulun-
maktadõr.(22) Sanayi kesiminde ilkokul ve 
altõ eğitim görenlerin istihdam içindeki payõ 
yüzde 38�dir.(23) Bu durum küresel eko-
nomik ilişkilerden beklentileri bir anda bo-
şa çõkaracak kadar çarpõcõ yetersizlikte bir 

(22) Sekizinci Beş yõllõk Kalkõnma Planõ, İşgücü piyasasõ ÖİK
Raporu, Ankara, 2001.

(23)Sekizinci Beş yõllõk Kalkõnma Planõ, Nitelikli İnsangücü,
Meslek Standartlarõ Düzeni ve Sosyal Sermaye Birikimi ÖİK
Raporu, Ankara-2001

yapõyõ ortaya koymaktadõr. Bu durum, kal-
kõnma politikalarõnõn uygulamaya aktarõl-
masõnda yanlõş bir anlayõşõn hakim kalma-
sõyla ilgili olmaktadõr: üretim maliyetlerini 
düşük tutabilmek için asgari ücret. Eğitimin 
ileri kademelerinin ağõrlõğõ arttõkça potan-
siyel insangücü genişliği de daha çok art-
maktadõr. Orta ve yüksek eğitimin istihdam 
içindeki payõ yükselmelidir(Tablo: 12). 

Küreselleşmenin hõz kazandõğõ bu or-
tamda yeterli beşeri sermayenin sağlan-
masõ, diğer ülkelerle rekabet imkanlarõnõn 
arttõrõlmasõ ve yeni teknolojilere yakõn ola-
bilmek için eğitimli insangücü potansiyeline 
ihtiyaç duyulmaktadõr. Bir ülkenin ekono-
mik zenginliğini oluşturan unsurlar ara-
sõnda en başta insan sermayesi, teknoloji 
ve alt yapõ gelmektedir. Insangücünün 
teknik bilgi ve beceri oranõ ne kadar yük-
sekse işgücünün teknik gelişmeleri anla-
masõ, geliştirmesi ve uygulamasõ o kadar 
kolay olacaktõr. Buna bağlõ olarak yaşam 
standartlarõ da o kadar yükselebilecektir. 

Tablo 12 : Okullaşma  Oranlarõna  Göre
Türkiye�nin  İnsangücü Genişliği 

  (Bin Kişi) 

1980 1990 2000 
Nüfus (N) 44.737 56.473 65.293 
Hayatta kalma yõl ortalamasõ (H)           Yaş 62 67 69 
Hayatta kalma dünya Ortalamasõ (DH)   Yaş 62 65 66 
Okullaşma oranõ: 
Temel Eğitim (TE) 0,94 0,95 0,96 
Lise (L) 0,34 0,42 0,59 
Yükseköğretim 0,07 0,16 0,28 
İG 68.662 106.374 156.980 
İG = N* (H / DH)* (TE+1,35*L+1,94*Y) 

İG :  İnsangücü genişliği (potansiyel güç) 
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POLİTİKA ÖNERİLERİ 

Türkiye�nin küresel ekonomik yapõya 
uyum sağlayabilmesi ve uluslararasõ reka-
bet gücünü artõrabilmesi için çözmek du-
rumunda olduğu sorun noktalarõ: enfla-
syon ve istikrarsõz döviz kuru, kamu 
açõklarõ, düşük ülke kredibilitesi, sosyal gü-
venlik sistemi açõklarõ ve yapõsal sorunlarõ, 
sanayide verimli ve kaliteli üretim yapacak 
ve teknolojik kapasiteyi yükseltecek nite-
likli işgücü eksikliği, tüketici haklarõnõn ko-
runmasõ ile tüketici tatmini konusundaki 
eksiklikler, yetersiz bankacõlõk imkanlarõ, 
yüksek sermaye maliyeti, eğitim, sağlõk ve 
diğer temel altyapõdaki, kurumsal yapõdaki 
eksiklikler ve özelleştirme olarak halen ge-
niş bir yelpazede devam etmektedir. Bu 
sorunlarõn devamõna izin verilmeden çö-
zümü, sanayide beklenen yapõsal deği-
şiklerin oluşmasõnõ beraberinde getirecek-
tir. 

Gümrük birliğinden sonra, ihracatta 
yapõsal bir dönüşümün başarõlamadõğõ gö-
rülmektedir. Çünkü mevcut sanayideki ge-
lişme düzeyi, bu işbirliğini üstünlüğe dö-
nüştürecek yapõdan uzak kalmõştõr. Sanayi 
yapõsõnõ yurtiçi girdi-çõktõ ilişkileri daha 
karmaşõk ve daha yüksek düzeyli bir ya-
põya dönüştürmeden uzun dönemli istikrarlõ 
bir kalkõnmanõn sağlanamayacağõ düşü-
nülmektedir.  

Ürün kalitesi, çeşitliliği ve dõş pazar 
çeşitliliği istikrarlõ bir ihracat artõşõ açõsõn-
dan büyük önem arzetmektedir. İhracatõn 
artõrõlabilmesi için, ihracatõn yapõsõnda dün-
ya ticaretindeki eğilimlere paralel yapõsal 
bir dönüşüm gerçekleştirilmelidir. Yoğun 
hammadde ve emek kullanõmõna ve düşük 
teknolojilere dayalõ üretim yapõsõndan, 
seçilmiş sektörlerde veya altsektörlerde bir 
kõsõm teknolojisi yurtiçinde geliştirilen bilgi 
ve ileri teknoloji yoğun, katma değeri yük-
sek bir üretim yapõsõna geçilerek ihracatta 

pazar payõnõn artõrõlmasõnõn sağlanmasõ 
gerekmektedir. Henüz sanayileşmesini ta-
mamlamamõş, dolayõsõyla sanayileşmişliğin 
kazandõrdõğõ sosyal sermayeye sahip ol-
mayan bir yapõnõn yüksek teknolojilere öz-
gün katkõlarla geçişinin güçlükleri açõktõr.  

Uluslararasõ piyasalarda yer edinecek 
marka geliştirilmesine ve tanõtõlmasõna 
önem verilmelidir.  

Sanayide ileri teknoloji ve çağdaş iş-
letmecilik tekniklerinin kullanõmõ yaygõn-
laşmalõ, özellikle sanayinin yönlendirdiği 
AR-GE çalõşmalarõna önem verilmelidir. Sa-
nayi, teknoloji üreten, özgün tasarõm ve 
marka yaratabilen, çevre normlarõna uyan 
tüketici tercihlerini gözeten bir yapõya ka-
vuşturulmalõdõr. Bilgi ve teknoloji ihtiva 
eden, yüksek katma değerli; savunma, ha-
vacõlõk, makina imalat, elektronik ve kimya 
sanayilerinin geliştirilmesi hedef alõnmalõ-
dõr. Yüksek katma değer sağlayacak sa-
nayilerde yeni ürün geliştirmeye yönelik 
faaliyetler desteklenmelidir. 

Ekonomiye devlet müdaheleleri, ilke 
olarak piyasa mantõğõnõ ve işleyişini oturt-
maya yönelik olmalõdõr. Bunun yanõnda 
devlet müdaheleleri dünyada yön değişti-
rici gelişmeleri iyi izleyip bilgi toplayõp de-
ğerlendirerek, firmalar, sanayilerarasõ 
koordinasyonu kendiliğinden sağlayacak 
politika değişikliklerinin önceden yapõlma-
sõna yönelik olmalõdõr. Dünyada rekabet 
gücü, talep değişmelerinin ve teknolojinin 
sürekli takip edilmesi ve uyum sağlanmasõ 
ile mümkün olabilmektedir.  

Devlet, girdi/faktör piyasalarõnõn gü-
cünü, yatõrõmlarõ, teknoloji kapasitesi ve 
tedarik gücünü artõrma yönünde koordin-
asyon, yönlendirme, özendirme görevini 
üstlenmeli, küresel pazar yapõsõna yönelik 
gerekli altyapõnõn hazõrlanmasõnõ sağlamalõ-
dõr. Sanayi ile ilgili bilgi teminini, firmalar, 
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sektörler ve piyasalar arasõ koordinasyonu 
sağlayõcõ tedbir ve düzenlemeler önermeli-
dir. Yerli ve yabancõ yatõrõmlarõ, önündeki 
engelleri kaldõrarak, ülke çõkarlarõ ile bağ-
daştõrarak denetimli bir şekilde yönlendir-
melidir. 

Yabancõ sermaye karşõsõnda etkin ve 
dengeli bir yaklaşõm izlemek gerekmekte-
dir; çünkü yabancõ sermayenin beklentileri 
ile, ülkenin yabancõ sermayeden beklediği 
yararlar biribirinden farklõ olabilmektedir. 
Bazen piyasalarla ilgili yanlõş bilgiler ve 
işaretler nedeniyle, yabancõ sermaye ve-
rimsiz bir alana yatõrõm yapabilmektedir. 
Eğer yabancõ sermaye yeni faaliyetlere 
yönlendirilmez ise, sadece yatõrõm yaptõğõ 
ülkedeki mevcut üstünlüğünü tüketir ve 
çekilebilir. Örneğin, yabancõ sermaye, eği-
tim ve öğretim için ilave bir harcama yap-
maktan kaçõnabilir, bu nedenle bu firmalarõ 
işgücünün eğitimi ve beceri kazandõrõlmasõ 
konusunda teşvik etmek gerekmektedir. 

Küresel pazarlara yönelik yerli piyasa-
nõn tedarik gücü belirgin bir şekilde ortaya 
konulmalõ ve yurtiçi firmalarõn teknoloji 
yeterliliklerini artõrmalarõ yönündeki çalõş-
malarõ desteklenmelidir. Bu durum yabancõ 
yatõrõmcõlar için cazip bir ortamõ ifade et-
mektedir. Eğer üretim konusu iç piyasaya 
yönelik ise ve o konuda yerli firmalarõn 
teknoloji üstünlüğü var ise bu firmalar, 
yerel kaynaklarõ harekete geçirme yönün-
den, yabancõ sermaye yatõrõmõna tercih 
edilebilmelidir. Bazõ Uzakdoğu Asya ülkele-
rinde yabancõ sermayenin ortaklõk paylarõ 
konusunda, üretim konusunun yurtiçindeki 
özelliğine ve ihracat başarõlarõna göre çe-
şitli sõnõrlamalar getirilmiştir. 

Yurt içine yönelik üretim faaliyetleri 
daha çok geleneksel ürünlere dönük ve 
çoğunlukla da koruma altõnda olmaktadõr. 
Bu bakõmdan bu ürünlerin ucuza maledil-
mesi gibi bir kaygõ ortaya çõkmamaktadõr. 

Oysa, küresel pazarlara üretim yapan yerli 
firmalar uluslararasõ piyasada başarõlõ 
olursa, yurtiçi piyasalara da ucuz ve kaliteli 
ürünler sunmak suretiyle rekabet ve tüke-
tici refahõ bakõmõndan bir katkõ sağlamõş 
olacaklardõr. Doğrudan yabancõ sermaye 
yatõrõmlarõnõn mümkün olduğunca imalat 
sanayiinin katma değeri yüksek, seçilmiş  
sektörlerine yöneltmek, planlamak, õsrarla 
üzerinde durmak gerekmektedir. Çünkü, 
gelişmekte olan ülkelerde yüksek katma 
değerli mal ve hizmet üretiminin büyü-
meye etkisi daha yüksek olmaktadõr. 

Teşvik kullanõmõ AB ve uluslararasõ 
standartlar nedeniyle sõnõrlanacaktõr. An-
cak, kullanõlabilir teşviklerin etkin kullanõmõ 
ve bebek sanayilere yönelik korumalarla 
pekçok mesafe alõnabilir. Teşvik düzeni, 
tekrar planlõ kalkõnma ile bağlantõlandõrõl-
malõ, seçicilik, yol göstericilik ve aşamalan-
dõrma kullanõlabilir araçlara uygulanmalõ, 
teşvikler yoluyla süren israf durdurulmalõ-
dõr. 

Küreselleşmenin getirdiği koşullar, 
gelişmekte olan ülkelerdeki küçük ve orta 
ölçekli işletmelere (KOBİ), ilk safhada ürün 
arzõnõ artõrma imkanõ sağlamaktadõr. Ayrõca 
bu işletmelerin esnek üretim faaliyetlerine 
yatkõn olmasõ, yenilikleri hõzlõ benimsemesi 
ve dinamik yapõlarõ üretim ilişkilerinde çe-
kicilik yaratmaktadõr. Bu bakõmdan küçük 
ve orta ölçekli sanayilerin arz gücünün 
birleştirilip büyütülmesi gerekmektedir. Bu 
çerçevede, ülkemizde de ana ve yan sa-
nayilerin bütünleşmesine önem verilmeli, 
KOBİ�lerin ortak pazarlama örgütleri yay-
gõnlaştõrõlmalõ, firmalararasõ işbirliği yeni 
iletişim imkanlarõ da kullanõlarak artõrõlmalõ-
dõr. KOBİ faaliyetleri, yeni teknolojilerin 
kullanõldõğõ sektörlerde uluslararasõ kurallar 
çerçevesinde desteklenmelidir.  

Ülkemizde imalat sanayiinde değişimi 
yakalamak için doğrudan yabancõ sermaye 
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yatõrõmlarõ ve sõnõr ötesi firma ortaklõk ve 
anlaşmalarõna önem verilmelidir. Bunun 
için uygun yatõrõm iklimi ve altyapõ sağlan-
masõ gerekmektedir. Dõş pazara, ülke po-
tansiyelleri hakkõnda geçerli bilgiler 
sağlanmalõdõr. Temel altyapõ ve eğitim, 
sağlõk adalet ve kamu hizmetleri altyapõsõ 
geliştirilmeli, kurumsal yapõlanma tamam-
lanmalõdõr. Gerek firmalar arasõ işbirliği, 
gerekse doğrudan yabancõ sermaye yatõ-
rõmlarõ ile teknoloji aktarõmõ ve işgücü eği-
timi özendirilmelidir. Bu yatõrõmlar ihracata 
dönük ve yüksek katma değer yaratan 
sektörlere yönlendirilmelidir.  

Üretime dönük yabancõ yatõrõmlarõn ve 
ortaklõklarõn önünü kesen en önemli un-
surlardan biri bankacõlõk politikasõ ol-
muştur. Bankacõlõk sistemi, üretim, yatõrõm 
ve ticari faaliyetlerini destekleyen bir yapõyõ 
uzun süre koruyacak bir niteliğe kavuştu-
rulmalõdõr. Vergi politikalarõ yenilikçi yatõ-
rõmlarõ ve örgütlenmeleri gözetmelidir. 

Küresel ekonomik ilişkilerde ülkelerin 
nitelikli insangücü kaynaklarõ, genel eğitim 
düzeyleri, rekabet gücü bakõmõndan belir-
gin bir üstünlük oluşturmaktadõr. İnsangü-
cünün sanayi toplumu birikimini özümsey-
erek ve bilgi toplumuna gerektirdiği bilgi 
ve beceri ile donatõlmasõ, üretken bir şe-
kilde değerlendirilmesi, çağdaş üretim ve 
ücret yapõlarõnõn oluşturulmasõ, insangücü-
nün yaşam kalitesinin yükseltilmesi önem  

taşõmaktadõr. Bu bakõmdan insangücünün  
niteliğinin artõrõlmasõna yönelik bütçe har-
camalarõ artõrõlmalõ, toplam istihdamõn 
içinde orta kademe meslek ve teknik eği-
tim ile yüksek eğitim alanlarõn payõ artõrõl-
malõdõr. Verimlilik artõşlarõ ücretlere yansõ-
tõlarak işgücü ile paylaşõlmalõ; yüksek be-
ceri düzeyi ve yeterli ücretlere sahip, reka-
bet edebilen bir işgücü arz potansiyeli 
oluşturmalõdõr. 

İşgücüne ülkenin üretim piyasasõna 
yönelik beceri ve iş alõşkanlõklarõ kazandõ-
rõlmalõ, takõm çalõşmasõ ve esneklik anlayõşõ 
özendirilmelidir. Üniversite ve teknoloji 
enstitüleri ile sanayi arasõnda bağlantõlar, 
kaliteli yüksek öğretim, orta kademe sa-
nayi eğitimi, mühendisler ve bilim adamlarõ 
ile teknolojinin ve bilginin izlenmesi, ülkeye 
aktarõlmasõ, ülkede geliştirilmesi ve uygu-
lanmasõ sanayileşmenin kaynağõ haline ge-
tirilmelidir. 

Küreselleşme ile birlikte uluslar ara-
sõndaki teknoloji düzeyi farklõlõğõnõn, do-
layõsõyla gelir farklõlõğõnõn, hõzla artacağõ 
kaygõsõ karşõsõnda, sanayide değişim süre-
cinin yönlendirilmesi gerekir. Uluslararasõ 
hareketler de izlenerek temel hedefleri be-
lirlenmiş olarak ele alõnõp stratejik planlarla 
ve destek çalõşmalarla ve sanayiin sektör 
kuruluşlarõyla birlikte işlenmesinde fayda 
görülmektedir. 
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Ek Tablo  : 1. Seçilmiş Bazõ Ülkeler İtibariyle İmalat Sanayiinin ve 
Hizmetler Sektörünün GSYİH İçindeki Yüzde Paylarõ 

İmalat Sanayii Hizmetler 

1980 1998 1980 1998 

Sanayileşmiş  Ülkeler 

ABD 22 18 64 72 

Japonya 29 24 54 61 

Fransa 24 19 62 72 

İtalya 28 20 55 67 

İngiltere 27 21 55 67 

Diğer  Sanayileşmiş  Ülkeler 

Avusturya 25 20 60 68 

Belçika 21 18 64 71 

Finlandiya 28 25 51 62 

Yunanistan 17 14 53 57 

Norveç 15 11 61 66 

Yeni  Sanayileşmiş  Asya  Ülkeleri 

Hong Kong 24 7 67 85 

Güney Kore 28 31 46 52 

Singapur 29 23 61 65 

Çin 41 37 21 33 

Güneydoğu  Asya  Ülkeleri 

Malezya 21 29 40 43 

Endonezya 13 25 34 35 

Tayland 22 32 48 48 

Filipinler 

Türkiye 14 16 51 57(*) 

Kaynak: World Development Indicators, 2000, World Bank. 
(*) Türkiye�de hizmetler sektöründeki atõlõm ileri teknolojili hizmetlerden ziyade ticaret, turizm ve kamu  

 hizmetlerindedir. 
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Ek Tablo : 2. Güney Kore İmalat Sanayii Üretim Yapõsõnda Gelişmeler 

(Yüzde  Pay) 
1965 1980 1997 

Toplam 100,0 100,0 100,0

Gõda İçki Tütün 21,4 15,9 8,2
Tekstil Giyim Deri 21,6 20,8 8,5
Orman Ürünleri Mobilya 5,7 2,8 1,6
Kağõt Basõm 7,6 4,5 4,1
Kimya 7,8 11,8 9,6
Petrol Ürünleri 6,9 14,8 6,4
Lastik Plastik 4,5 5,6 3,5
Taş ve Toprağa Bağlõ San. 5,0 5,1 3,9
Metal Ana Sanayii 7,2 10,8 8,1
Metal Eşya Sanayii 2,4 3,1 4,6
Elektriksiz Makine 2,6 2,9 11,4
Elektrikli Makine 2,3 8,7 14,0
Taşõt Araçlarõ 3,4 6,5 14,1
Meslek Bilim Ölçü 0,3 1,0 1,1
Diğer 1,2 1,6 0,8

Kaynak : UNIDO Sanayi İstatistikleri 

Ek Tablo : 3. Malezya İmalat Sanayii Üretim Yapõsõnda Gelişmeler 

(Yüzde  Pay) 
1970 1980 1997 

Toplam 100,0 100,0 100,0

Gõda İçki Tütün 28,7 30,4 13,2
Tekstil Giyim Deri 3,7 5,8 3,4
Orman Ürünleri Mobilya 10,7 8,7 4,8
Kağõt Basõm 4,6 3,1 2,7
Kimya 6,6 4,4 6,4
Petrol Ürünleri 8,0 8,7 2,6
Lastik Plastik 20,3 10,0 6,9
Taş ve Toprağa Bağlõ San. 3,5 3,4 3,5
Metal Ana Sanayii 2,5 3,5 4,6
Metal Eşya Sanayii 3,6 3,4 3,4
Elektriksiz Makine 2,1 2,5 5,5
Elektrikli Makine 1,8 12,1 35,6
Taşõt Araçlarõ 3,1 3,2 5,9
Meslek Bilim Ölçü 0,4 0,4 0,9
Diğer 0,5 0,5 0,6

Kaynak : UNIDO Sanayi İstatistikleri 
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Ek Tablo : 4. Kalkõnmakta Olan Ülkelere Net Uzun Vadeli Kaynak Aktarõmõ 

(Milyar Dolar) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Özel Aktarõmlar 43,9 60,6 98,3 167,0 178,1 201,5 275,9 298,9 227,1 
Sermeye 
Aktarõmlarõ 19,4 26,2 52,2 100,0 89,6 96,1 149,5 135,5 72,1 
Doğrudan 
yabancõ yatõrõmlar 24,5 34,4 46,1 67,0 88,5 105,4 126,4 163,4 155,0 
Resmi aktarõmlar 56,9 62,6 54,0 53,3 45,5 53,4 32,2 39,1 47,9 
Toplam 100,8 123,2 152,3 220,3 223,6 254,9 308,1 338,0 275,0 

Kaynak : Global Development Finance,1999 

Ek Tablo : 5. Kalkõnmakta Olan Ülkelere Net Doğrudan Yabancõ Sermaye Akõmõ 

(Milyar Dolar)
ÜLKELER 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Çin 11,2 27,5 33,8 35,8 40,2 44,2 42,0

Brezilya 2,1 1,3 3,1 4,9 11,2 19,7 24,0

Meksika 4,4 4,4 11,0 9,5 9,2 12,5 10,0

Arjantin 4,0 3,3 3,1 4,8 5,1 6,6 5,6

Polonya 0,7 1,7 1,9 3,7 4,5 4,9 5,5

Şili 0,9 1,0 2,6 3,0 4,7 5,4 5,0

Malezya 5,2 5,0 4,3 4,1 5,1 5,1 5,0

Venezuala 0,6 0,4 0,8 1,0 2,2 5,1 3,7

Rusya Federasyonu 0,0 0,0 0,6 2,0 2,5 6,2 3,0

Tayland 2,1 1,8 1,4 2,1 2,3 3,7 4,8

Türkiye 1,2 1,0 0,8 1,1 1,0 1,0 1,0

Toplam İçinde Yüzde Paylar 

Düşük gelirli ülkeler 6,9 7,2 6,2 6,9 7,4 6,5 6,8

Orta gelirli ülkeler 93,1 92,8 93,8 93,1 92,6 93,5 93,2

İlk 10 ülke 67,6 69,2 70,7 67,2 68,8 69,5 70,1
Geçiş dönemindeki 
ülkeler (Doğu Bloku) 9,0 9,4 8,2 16,6 13,3 14,3 13,5

Kaynak : Global Development Finance,1999 
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Ek Tablo : 6 Türk İmalat Sanayiinin Uzun Dönemli Yapõsal Özelliği 

1970 1980 1991 1998 

Toplam İmalat Sanayii Üretimi İçindeki 
Yüzde Payõ 

A-Yüksek Teknolojili Sanayiler 2,0 2,0 5,4 4,0 

B-Orta Teknolojili Sanayiler 15,2 15,9 22,6 22,5 

C-Düşük Teknolojili Sanayiler 82,8 82,1 72,0 73,5 

A-Hammadde Yoğun Sanayiler 53,1 64,7 43,4 44,0 

B-Emek Yoğun Sanayiler 20,6 11,4 23,0 23,8 

C-Ölçek Yoğun Sanayiler 21,2 18,8 25,2 25,4 

D-Bilim İçerikli Sanayiler 0,0 0,1 0,2 0,2 

A-Yüksek Ücretli Sanayiler 18,0 25,1 22,9 23,4 

B-Orta Ücretli Sanayiler 22,3 20,6 28,5 24,5 

C-Düşük Ücretli Sanayiler 59,7 54,4 48,8 52,2 

A- Becerisi Yüksek İşgücü Çalõştõran San. 61,7 71,5 50,3 49,0 

B- Düşük  Becerili İşgücü Çalõştõran San. 38,3 27,9 42,2 46,5 

Kaynak : 1. DPT, Yõllõk Programlar. 
2. OECD, Industry and Technology, Scoreboard of Indicators, 1995.
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Ek Tablo : 10. Mal  Gruplarõ  İtibariyle  Türk  İmalat  Sanayiinde  Gelişmeler 

(Yüzde  Pay) 
1981 1990 1999 

TMSÜ / GSYİH 25,6 23,1 25,7 
AMSÜ / GSYİH 24,9 28,2 23,9 
YMSÜ / GSYİH 11,0 13,8 9,5 

TMSE / GSYİH 2,9 4,1 6,5 
AMSE / GSYİH 3,2 7,0 3,1 
YMSE / GSYİH 0,4 0,9 3,2 

TMSI / GSYİH 0,3 1,4 1,7 
AMSI / GSYİH 5,7 8,5 7,0 
YMSI / GSYİH 3,7 7,8 10,0 

TMSE / TE 33,1 30,6 45,5 
AMSE / TE 37,7 52,5 21,6 
YMSE / TE 4,7 7,1 22,3 

TMSI / TI 3,4 5,9 7,9 
AMSI / TI 57,1 36,9 31,9 
YMSI / TI 36,9 33,7 45,3 

TMSÜ / İSÜ 41,6 35,5 43,5 
AMSÜ / İSÜ 40,5 43,3 40,5 
YMSÜ / İSÜ 17,9 21,2 16,0 

İSÜ / GSYİH 61,4 65,1 59,0 
İSE / GSYİH 6,5 10,7 12,8 
İSİ / GSYİH 9,7 17,7 18,7 
İSH / GSYİH 21,7 23,5 19,2 
Kaynaklar : 1. Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler, DPT, 2000. 

2. DPT,Yõllõk Programlar.

Ek Tablo : 11. Seçilmiş Bazõ Ülkelerin İnsan Gücü ve Üretim Potansiyeli 

Ülkeler İG KBGSYİH (1) 
(US$) 

1980 (2) 1998 1980 1999 
Türkiye 53 79 1.546 2.943 
Arjantin 42 47 2.739 7.620 
G.Kore 57 58 1.641 8.658 
Brezilya 144 203 1.931 4.526 
Tayland 57 75 693 1.998 
Meksika - 128 3.306 4.896 
Hindistan - 1123 271 461 
Çin - 1521 206 793 
Malezya - 29 3.245 3.245 
Portekiz - 13 2.932 10.772 
İspanya - 52 5.703 14.417 
Polonya - 50 1.595 3.952 
Norveç - 5 15.468 36.362 
İrlanda - 5 5.906 21.215 
İG : İnsan gücü genişliği 
KBGSYİ : Kişi Başõna Gayri Safi Yurtiçi Hasõla 
Kaynak : (1) World Development Report, 2000/2001 

(2) Imura,M.,  Okiga, K. age.
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EKONOMİNİN  DÖVİZ   İHTİYACININ 
TANIMI  ve  TÜRK  PARASI  İLE 
HIZLI  SANAYİLEŞME 

Alptekin  ERDOĞAN (*) 

Özet: Ülkemizin araştõrmacõlarõnõn 
yetenekleriyle, seçilmiş çeşitli aşama maki-
nelerin geliştirilip üretilmesiyle, hem yurt 
içinde katmadeğeri daha yüksek imalat 
yapmak, hem de bu makine ve mallarõn 
ihracõ ile Türk parasõnõn, dövize ve dõş 
borca bağõmlõlõk olmaksõzõn, sanayileşmede 
etkin kõlõnmasõ ve kalkõnmaya hõz kazandõ-
rõlmasõ mümkündür. Hal böyle iken iç ta-
sarruflarõn ve ihracat gücünün yetersizliği 
gerekçesi ile Türkiye�nin kalkõnmasõ döviz 
kaynaklarõ, dõş borç ve yabancõ sermaye 
getirmeye bağlanmaya devam etmiş ve 
Türkiye bugün içinde bulunduğu kõsõr dön-
güye girmiştir. Makale, bakõş açõsõ değiş-
tirme gereğini vurgulayarak bunun nasõl 
başarõlabileceğini tartõşmaktadõr. 

Büyük kurtarõcõ ve ulu önder Atatürk, 
Türk milletinin kalkõnmasõnõ, hõzla çağdaş 
uygarlõk düzeyine ulaşõlmasõ ve aşõlmasõ 
olarak tanõmlamõştõr.  

Bunun, dünyanõn her yerinden döviz 
ve dõş borç karşõlõğõnda ağõr makina, 
yüksek güçlü motor, fabrika, elektrik 
santralõ makinalarõ, meslek cihazlarõ 
ve rahatlõk araçlarõnõ ithal eden tüke-
tici/kullanõcõ konumundaki verimsiz iş-
letmeciliğe dayalõ bir kalkõnma ile değil, bu 
aşamalarõn gerektirdiği imalâtõ rekabet 
şartlarõnda en uygun teknolojiyle büyük 
ölçüde özel kesim eliyle üreten ve dünya-
nõn her yerine ihraç edebilen üretici ülke 
konumuna gelinmekle mümkün olabilece-
ğine işaret etmekte yarar vardõr. 

Nitekim, herhangi bir ülke barõşta ve 
özellikle savaşta sanayileşmenin ve sa-
vunmanõn ihtiyaç gösterdiği fabrikalarõn ve 
elektrik santrallarõnõn makinalarõnõ, yüksek 
güçlü motorlarõ, ağõr iş makinalarõnõ, mo-
dern ağõr silahlarõ, taktik ve stratejik bom-
bardõman uçaklarõnõ ve yine uzun menzilli 
yolcu uçaklarõnõ, yolcu, yük ve savaş ge-
milerini, hõzlõ trenleri ve lokomotiflerini ve 
bütün bunlarõn motorlarõnõ kendi insa-
nõnõn becerisiyle üretiyorsa ve dünya pa-
zarlarõna da ihraç edebiliyorsa, o ülke ya-
bancõ ülke parasõna (dövize, dõş borca) 
fazla ihtiyaç duymadan kendi milli para-
sõyla sanayileşmesini ve başka ülkeleri sa-
nayileştirmeyi yürütüyor, açõk ve gizli işsiz-
lik sorunlarõnõ üretken şekilde hõzla çözü-
yor, hõzlõ üretim artõşõyla piyasada bolluk, 
çeşitlilik ve sõkõntõsõz ihracat, ithalat ger-
çekleştirerek enflasyon (hayat pahalõlõğõ) 
tehlikesini uzak tutuyor ve bütün bunlarõn 
bileşkesi olarak dünya ekonomisinde ve 
politikasõnda belirleyici rol oynuyor, strate-
jik güç olma yolunda hõzla ilerliyor demek-
tir.  

Ülkemiz, Cumhuriyetimizin kuruluşun-
dan bu yana çok büyük gelişmeler göster-
mesine rağmen, sanayileşme politikalarõnõn 
uygulamaya aktarõlõşõ bakõmõndan bu belir-
tilenlerin tersi bir konumdadõr. Bu duru-
mun sebeplerini araştõrmaya gerek bulun-
maktadõr.  

Çağõmõzda kalkõnma, bir anlamda 
milletler veya ülkeler arasõnda sanayileş-
mede, hatta daha somut olarak ağõr 
makina üretiminde, teknolojide, mühendis-(*) DPT, Müşteşarlõk Müşaviri 
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likte-ihracatõnda ve en son olarak da bilgi 
teknolojisi üretiminde, kullanõmõnda, ihra-
catõnda bayrak yarõşõdõr. Bu yarõşta armalõ-
markalõ nihai mal ve hizmetler belirleyici 
olmaktadõr. Ürettikleri motorlarõn, türbin ve 
jeneratörlerin gücünü, ateşli silahlarõn, fü-
zelerin, yolcu ve savaş uçaklarõnõn, yolcu, 
yük ve savaş gemilerinin menzilini, hõzõnõ, 
büyüklüğünü, ileri teknolojiye sahip araç-
gereç ve işletim bilgisini artõrabilen ülkeler, 
hem kalkõnmada, hem savunmada, hem 
dõş ticarette stratejik güçlerini yükselt-
mektedirler. Zira, bunlar yüksek katma de-
ğerli ürünlerdir. Bu gibi ülkelerin paralarõ 
dünyanõn her yerinde geçerli ve yüksek 
satõn alma gücüne sahip hale gelmektedir. 
Böyle ülkeler, dünya ekonomisinin ve poli-
tikasõnõn belirleyicileri olmaktadõrlar. Bu 
ülkelerin devlet adamlarõnõn ve yurttaşlarõ-
nõn dünyaya bakõşlarõ ve tavõrlarõ, dünya 
ülkelerinde gördükleri muamele de tabia-
tõyla çok farklõ olmaktadõr. Sözkonusu sa-
nayileri bu üreticilik anlayõşõyla tesis ede-
memiş ülkelerin devlet adamlarõ ve yurt-
taşlarõ ise dünyanõn her yerinde yürek 
burkukluğu yaşamakta, kendilerine, güçlü 
ülkelerin pazarõ olduklarõ ölçüde bir değer 
atfedilmektedir. Milli paralarõ sanayileş-
mede işe yaramaz, dünya pazarlarõnda ge-
çersiz hale gelmektedir.  

Günümüzde yabancõ ülkelerin bayrağõ 
altõnda yaşamayan, ancak sanayileşmele-
rini sürekli ithal makine-teçhizata dayan-
dõran ülkeler, bunlarõ üretmedikleri ve ihraç 
etmedikleri sürece makinalarõn ithal edil-
diği ülkelerin teknolojisine, parasõna muh-
taç ve çeşitli ölçülerde buralara bağõmlõ ve 
hatta belirli ölçüde tutsak durumda sayõla-
bilirler.  

Türk  Parasõ  Tasarruflarõn  Hõzlõ 
Sanayileşmede Değerlendirilmesi  

Türkiye�nin Batõ ülkeleri gibi hürri-
yetçi, laik, demokrasinin bütün kurallarõna 

ve kurumlarõna sahip, en az onlar kadar 
teknoloji üreten, ihraç gücü olmasõ, zorluk 
çekmeden nükleer uçak gemisi, denizaltõ, 
reaktör, en yüksek güçte motor, savaş ve 
yolcu uçaklarõ, bilgisayar ve haberleşme 
sistemleri üretmesi, kendisi için stratejik 
bazõ diğer ülkeleri de sanayileştirerek çağ-
daş uygarlõğa en yüksek düzeyde katkõda 
bulunmasõ, Batõ ülkelerine rakip olmak ye-
rine onlara stratejik ortak ve dost olmasõ 
hedef olmalõdõr.  

Hemen buradan anlaşõlacağõ üzere, 
ülke aydõn, araştõrmacõ, mucit ve seçkinle-
rince, çeşitli aşama makinelerin üretimine 
geçilip ihraç edilerek Türk parasõnõn dövize 
ve dõş borca bağõmlõlõk olmaksõzõn sanayi-
leşmede etkin kõlõnõp kalkõnmaya hõz ka-
zandõrõlmasõ mümkündür. Diğer bir deyişle, 
Türk mucizesinin meydana getirilebilmesi 
ve bu sayede büyük devlet, zengin millet, 
bölge gücü, dünya gücü ve nihayet süper 
güç olunmasõ mümkündür.   

Borç almaktan kurtulup borç veren 
ülke konumuna gelinmesinin anahtar kav-
ramõ uygulamacõlarca uzun süredir göz ardõ 
edilmiştir ve bu ihmal devam etmektedir. 
Bu strateji kaybõ, Türkiye�yi katma değeri 
yüksek dallarda karşõlaştõrmalõ üstünlükler 
elde etmekten alõkoymaktadõr. 

Nitekim, ülkemizde sanayileşme yanlõş 
yolda yürünmesi nedeniyle ithal makine-
teçhizat ve bunun sonucu döviz ihtiyacõ ve 
dõş borca bağlõ tutulmaktadõr. Eğitimden 
başlayarak proje hazõrlamaya kadar her 
adõm, ithal makine ve bilgiye dayanõlacağõ 
varsayõmõ ile yürümekte ve üretim kesi-
minde elde edilmiş üretim birikimine ba-
kõlmaksõzõn, hatta bu birikimin ortadan 
kaybolmasõna göz yumarak ithal makine 
talebi oluşturulmaktadõr. Teşvik düzeni 
zaman içinde bozularak bu bilinçsiz yapõya 
uydurulmuş durumdadõr. Kalkõnma Planla-
rõnõn Yatõrõm Programlarõna alõnan proje-
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lerde makine ve mühendislik hizmetlerine 
ödenen bedeli ifade eden döviz sütunu 
kalkõnmaya paralel şekilde giderek azala-
cağõna, artõrõlma baskõsõ altõndadõr. Sanayi-
leşme dövizle ve dõşborçla sõnõrlandõrõlmõş 
olarak en iyi dönemlerinde %5-%7 dola-
yõnda düşük hõzda yürümüş; son yõllarda 
ise piyasalarõn %3�ü kaldõrõlabileceği fik-
rine saplanõlmasõ tehlikesi belirmiş bulun-
maktadõr. Böylece, Türk parasõ sanayileş-
mede fazla işe yaramaz, Türk mühendisi 
ve işçisi de teknoloji üretiminde becerisiz 
kalmõştõr. Makine üretme bilgisi ve tekno-
lojisi kazanõlmasõnõn teşvik edilmesinden ve 
ülkemizle Türk dünyasõnda bir teknoloji 
altyapõsõ hamlesi başlatõlmasõndan sürekli 
uzak durulmakla, sanayileşmenin ihtiyaç 
gösterdiği fabrikalarõn, elektrik santrallarõ-
nõn makineleri ile meslek alet ve cihazlarõ 
ve hizmetlerde kullanõlan makineler sürekli 
ithal edilmeye mahkûm edilmektedir. 
Üretici yerine tüketici kalkõnma cere-
yan etmektedir. Makine ithalatõ yapõlan 
ülkeler, üretim, istihdam, katma değer ve 
dõş ödemeler dengesi açõsõndan Türkiye 
tarafõndan sürekli desteklenme imkanõnõ 
bulmakta olduklarõndan bu yolu destekle-
yici politikalar uygulamaktadõrlar. Ülkemiz, 
dõş borçsuz kendi kalkõnmasõna sürdürüle-
bilirlik kazandõrma modelleri ve stratejile-
rine önem vermediği için on yõldõr beklen-
diği halde Türk dünyasõna da örnek ve 
önder olamamaktadõr. 

Ülkemizde sanayileşme amacõyla ku-
rulacak fabrikalarõn ve elektrik santrallarõ-
nõn toplam proje yatõrõm tutarlarõ içinde 
makine bedeli yatõrõmõn yarõsõnõn üzerinde-
dir. Fabrikalarda makine payõ genellikle 
%60 civarõnda olurken, aynõ pay termik 
santrallarda %80 dolayõndadõr. Hizmet-
lerde ve üretimde tek başõna kullanõlmak 
üzere ithal edilen makinelerde, ki bunlarõn 
bazõlarõ Türkiye�de rahatça üretilebilecek 
basit veya orta kademe makineler olmak-
tadõr, aynõ oran %100' dür. Bunun anlamõ 

sözü edilen makinelerin yurtiçinde özel ke-
sime ürettirilmesinin teşvik edilmeyip de-
vamlõ dõş ülkelerden ithal edilmek zorunda 
kalõnmasõ sonucu 100 trilyon TL.�lik sanayi 
yatõrõmõnõn 60 trilyonu döviz, 100 trilyonluk 
termik santral yatõrõmõnõn 80 trilyonu döviz 
ve yine 100 trilyonluk makina alõmõnõn ise 
tamamõ dövizdir.  

Sanayileşmenin sürdürülebilmesi için 
bu oranlarda dövizin ihracatla finanse 
edilmesi, bunun yetmemesi durumunda dõş 
kredi ile karşõlanmasõ gerekmektedir. Sa-
nayileşmesi dövize ve dõş borca kilitlenmiş 
olarak, ülkemizin dõş borç stokunda önemli 
artõşlar olmaya devam etmektedir. Bu 
yaklaşõmla üretilen katma değer halka ve 
tasarrufa aktarõlamayacağõ için, düşük fert 
başõna milli gelir, bozuk gelir dağõlõmõ ve 
ayrõca düşük yurtiçi tasarrufun devamõnõn 
önü alõnamamaktadõr. Ayrõca, bu bakõş 
açõsõ ve politika ile kalkõnma hõzõ artõrõlmak 
istendiğinde, her çeşit ithal makine-teçhi-
zat talebi de artacağõ için dõş borç talebi ve 
stoku daha fazla artõş göstermek duru-
mundadõr.  

Aydõnlarõnda ve seçkinlerinde, üretimi 
nitelikli artõrmaya dayalõ kalkõnma fikri ol-
mayan bir toplumda ciddi ve bilinçli bir 
hürriyet, istiklal, bağõmsõzlõk fikrinin 
oluşabileceği düşünülemez. Dõş borç-
lanmaya aşõrõ bağlõlõk ile halkõn sonu gel-
mez döviz ve enerji darlõklarõ çekmesi, ge-
çim sõkõntõsõ ve yoksulluk yaşamasõ; ülkenin 
kalkõnan ülkelerin gerisinde kalõnmasõ teh-
likesi kaçõnõlmazdõr. Bu gibi ülkelerin po-
tansiyel savunma ve savaş güçleri de zayõf 
olacağõndan, savaşta nüfusun ve asker sa-
yõsõnõn büyüklüğüne umut bağlanõldõğõ, de-
vamlõ başka ülkelerin savaş tehdidi ve am-
bargo uygulamalarõyla karşõlaştõklarõ gö-
rülmektedir. 

Hal böyle iken, ekonominin döviz, 
dõş borç, yabancõ sermaye ihtiyacõ, Türk 
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parasõ kaynaklarõn -iç tasarruflar ve ih-
racat gücünün- yetersizliğiyle açõklan-
makta ve sonuç döviz gereğine bağlan-
maya devam etmektedir.  

1970 yõlõndan bu tarafa yaptõğõmõz ik-
tisat alanõ kaynak taramasõnda bu görüşle-
rin hemen hemen hiç değişmediği görül-
müştür. İktisatçõlarõmõzõn ülke odaklõ çözüm 
üretmelerine olan ihtiyaç devam etmekte-
dir. Oysa, ekonominin döviz ve dõş borç 
ihtiyacõ, Türk parasõ kaynaklarõn (tasarruf-
larõn) yetersizliğinden değil, asõl ihtiyaç 
olarak, sanayileşmenin ihtiyaç gösterdiği 
en başta fabrika ve elektrik santrallarõnõn, 
yüksek güçlü motorlarõn, ağõr iş makina-
larõnõn, meslek cihazlarõnõn, sanayide kulla-
nõlan ham ve mamul maddelerin yurtiçinde 
üretilmesine kademeli öncelikler tanõnma-
masõndan ileri gelmektedir. Dõş kaynak 
olarak ümit bağlanan doğrudan yabancõ 
sermaye yatõrõmlarõnõn durumu bek-
lenenden çok farklõ olup, yabancõ ta-
sarrufun yeterli düzeyde ileri olmayan tek-
noloji yatõrõmõ halinde ithali şeklinde mey-
dana gelmektedir. Makine-teçhizat ithalatõ 
ise dövizle ve dõş borçla yürütüldüğünden 
katma değer artõşõ düşük hõzda kalmak 
mecburiyetinde bulunmaktadõr.  

Yatõrõm Programlarõnda bazõ projelerin 
karşõsõnda görülen �dõş kaynak� sütunu 
artõk, makine sanayiine olan ciddi ihtiyacõn 
göstergesidir. Yeni çağõmõzõn elektroniğe 
dayalõ üretime geçişinde sõçrama yapabil-
mek bu tür bir birikimin kullanõlarak, pa-
zarlardan sermaye oluşturacak kazançlarõ 
sağlamõş olmaya bağlõdõr. Türkiye hem 
kendi kalkõnmasõna hõzla devam, hem de 
kalkõnmakta olan ülkelere ihracat için ser-
maye mallarõnõn bu türünü üretmeyi daha 
fazla ihmal etmemelidir. 

Burada üzerinde asõl düşünülecek 
olan Türk ekonomisinin gerçek sorununun, 
Türk parasõ kaynak (tasarruf) yetersizliği 

olmayõp mevcut tasarrufun yanlõş yönlen-
dirilmesi sonucu üretim araçlarõ üretiminin 
(özellikle ağõr makine üretimi) yeter-
sizliği olduğudur.  

Ülkemizin teknoloji veya dõş kaynak 
yetersizliği sözkonusu olduğunda, bunun 
sebeplerinin başõnda ağõr makine sanayii-
nin yokluğu gelmektedir. Bununla birlikte, 
Türk parasõ kaynaklarõn ekonomide dev-
letçi yapõlanma, siyasette tavizcilik nede-
niyle israf edilmekte olduğu da üzerinde 
önemle durulmasõ gereken, işin toplumsal 
boyutudur.  

Sanayileşmede fazla miktarlarda ve 
uzun süreler ihtiyaç olacak makine-teçhizat 
ve girdilerden kârlõ olanlarõn ülke özel ke-
simi tarafõndan üretilmesinin teşviki ve 
devlet alõmlarõnõn ülke içinden yapõlmasõ, 
ülke parasõna kâğõt altõn ve dünya pa-
rasõ olma, başka ülkelere borç verebilme 
yolunu açõyor demektir. Bu takdirde, dö-
vize ve dõş borca aşõrõ zorunluluk olmadan, 
Türk parasõ tasarruflarõnõn sermaye mallarõ 
üretimine ve AR+GE sonuçlarõnõn ticaret-
leştirilmesine aktarõlmasõ yoluyla bazõ ül-
kelerde görülen % 12 - %15'lere varan 
kalkõnma hõzõna ulaşõlabilmesi mümkündür. 

1950  Dünya  Bankasõ  Stratejine 
Devam  

Dünya Bankasõ�nõn 1950 ve 1960�larda 
önerdiği dõşsal teknoloji gereği dõş borç-
lanma stratejisinin gerekçeleri Türkiye�de o 
kadar yerleşmiştir ki, halen bugün aynõ 
gerekçe geçerli imiş gibi kullanõlmaktadõr. 
Birkaç örnekle açõklanacak olursa, Türk 
sanayileşmesi - dõş borçlanmasõ denklemi 
şöyle görünmektedir:  

Ekonominin döviz ve dõş borç ihtiyacõ, 
kalkõnmanõn teknoloji ve makine ihtiyacõnõn 
sürekli ithalatla karşõlanacağõ varsayõmõ ile 
sadece TL kaynaklarõnõn miktar olarak ye-
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tersizliğiyle açõklanabilir. Makine sanayiinin 
kurulmasõ yoluyla üretimin bileşiminin de-
ğişmesi ve artan oranlarda katma değer 
yoluyla desteklenmesi imkanõna değinilme-
mektedir.  

Üretim kesiminin (reel sektörün) ya-
põlandõrõlmasõ yoluyla kalkõnma, 1970�lerin 
sonunda siyasetin ve uygulamanõn gün-
deminden düşmüştür. Gündelik çözümler 
öne çõkmõştõr. Planlarõn uygulanmasõnda 
titizlik gösterilmesi de buna paralel olarak 
azalmaktadõr. 15 Eylül 1986 tarihli bir ha-
berde, �%7.8 kalkõnma hõzõ korkuttu,� 
denilmektedir. Yüzde 7.8 gibi yüksek oranlõ 
büyüme hõzõnõn, Türkiye için  "sağlõklõ" ol-
mayacağõnõ ileri süren genellikle para-ma-
liye açõlõ iktisatçõlar, "bu büyüme hõzõna ne 
döviz, ne de TL yetiştirebiliriz; ya da basa-
rõz parayõ. O zaman da enflasyon artar," 
demektedirler. 

Verilen haberde, "Türkiye için ideal 
büyüme hõzõnõn yüzde 5 - 5.5 olduğu� öne 
sürülmekte, �daha fazla büyüme hõzõ için 
ekonomiyi zorlamak gerekeceği� ifade 
edilmekte, "döviz sorununu bitirecek en 
önemli olayõn kalkõnma hõzõnõn yüksek dü-
zeyde gerçekleşmemesi olduğu� dile geti-
rilmektedir. "Yüzde 7.8 kalkõnma hõzõ için 
ne bir iç kaynağõmõz var, ne de dövizimiz. 
Yüzde 8 - yüzde 10 gibi büyüme hõzlarõ 
Türkiye için bir hayaldir. Bu hõzlarõ finanse 
edebilecek gücümüz ve dövizimiz yoktur,� 
denilmektedir. Kalkõnmasõnõ %12-15 hõzla 
yapabilen ülkelerin iç tasarruflarõ yanõnda 
üretim kesimlerinin yapõsõna eğilmek akla 
gelmemektedir. 

Kõsa vadeli bakõş ve sadece, esasen 
piyasalara bõrakõlmasõ gerekli makro iktisat 
araçlarõyla oynamak suretiyle, bütçeyi ve 
ekonomiyi idare etme ve devlet bütçesi ile 
ekonomiyi aynõ şey olarak görme yanlõşla-
rõna saplanõlmasõ bu tarihten sonra artarak 
sorun yaratmõştõr. İzleyen yõllarda teşvik-

lerle Plan�larõn bağlantõsõnõn kopartõlarak 
teşviklerin birer hibe olarak ithalat amaçlõ 
dağõtõlmaya çalõşõlmasõ, Türkiye�nin birikmiş 
sanayi gücünün gerilemesine yol açmõştõr.  

Döviz bolluğu yaratõlmasõ ve dõş borç-
larõn silinmesi amacõyla, bazõ düşünürlerce, 
KİT�lerin yabancõlara satõşõnõn veya KİT'le-
rin dõş borçlarõnõn silinmesi karşõlõğõnda ya-
bancõlara verilmesi; önerilmektedir. 8 Mart 
1994 tarihli bir gazete �Ekonomik krizden 
ve enflasyondan nasõl kurtuluruz?� başlõklõ 
yazõda, "KİT'lerin hisse senetlerinin dõş 
borçlarla takasõ sağlanmalõdõr," denilmek-
tedir. Aynõ şekilde, 17 Mayõs 1996�da �Top-
rak Satalõm� başlõklõ bir demeç yer almak-
tadõr. 

Kalkõnma hõzõndan vazgeçilmesini sa-
vunan fikre dayanak olarak, "bir ülkede 
devletin bütçe açõğõ sebebiyle mali piya-
sada karmaşa var ise, o zaman enflasyon 
ile kur ilişkisinin kopacağõ veya bir ülke 
enflasyonu düşürme çabasõnda ise döviz 
kurunun yavaş, enflasyonun yüksek gide-
ceği, sorunun gerçekçi çözümünün ise kur 
artõrõlmasõ yerine büyümenin frenlenmesi 
olacağõ", savunulmaktadõr. 9 Mayõs 
1996�da �Enerji İçin Yeni Model� başlõklõ bir 
haberde "Ya hiç yatõrõm yapmadan enflas-
yonu yüzde 30-40'lara çekeceğiz, ya da 
yatõrõm yapõp enflasyonu üç rakamlara çõ-
karacağõz." denilmektedir. 

�Büyümek İsteyen Kaynak Bulmalõ� 
başlõklõ bir yazõda ise, "Yatõrõm yapmak için 
kaynağa gereksinim vardõr. Kaynak ise 
elde edilen gelirden yapõlan tasarruftur. 
Dolayõsõyla tasarruflarõ büyütmeden yatõ-
rõmlarõ büyütmek mümkün değildir. 
Türkiye'nin yõlda yüzde 10 oranõnda büyü-
meyi gerçekleştirmesi için gerekli yatõrõm-
larõ hangi kaynaklardan finanse edeceği 
tartõşõlmalõdõr." "Ne var ki, aynõ hatalarõn 
tekrarlanmamasõ için büyümenin sağlam 
kaynaklara dayandõrõlmasõ büyük önem 
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taşõmaktadõr. Ekonominin hõzlõ büyümesini 
isteyenler kaynağõ da ortaya koymalõdõr-
lar." denilmektedir. (Milliyet, 22 Şubat 
1997, sayfa:9) Bu, olaya kaynak miktarõ 
yönünden bakõp yöntem yönünden bak-
mayõ ihmal eden yaklaşõmõn değerlendir-
mesidir. 

Dünya Bankasõ�nõn önerdiği stratejinin 
çõkmaz yol olduğunu gören bazõ ülkeler 
1960�larõn sonunda teknoloji sahipliği ve 
ağõr sanayide söz sahibi olma stratejileri 
geliştirmişlerdir. Bugünün yeni gelişmiş 
ülkeleri bunlardõr.  

Türkiye�de bu ortamda büyük kriz 
başladõ. 11 Kasõm 2000 tarihindeki haber-
lerde, o tarihten bu yana bu görüşler hiç 
değişmemiş olarak, �Türkiye�nin döviz ve 
dõş borç ihtiyacõnõn Türk parasõ tasarrufla-
rõn istenilen büyüme hõzõnõ karşõlamaya 
yetmemesi durumunda ortaya çõktõğõ� 
söylenmekte idi. 

Bakõş  Açõsõ  Değiştirmek  

Bir bakõş açõsõ değişikliğine ihtiyaç ol-
duğu, kanõsõndayõz. Dõş borç ve kalkõnma 
hõzõna tek tek yõllar itibariyle değil, belli bir 
vade içinde, yurtiçindeki çabalarõn da kat-
kõsõyla, katma değeri yukarõya çekmek 
amacõyla özel bir çalõşma-üretme seferber-
liği, verimlilik artõşõ ve maliyetlerin düşüşü 
için özgün bir teşkilatlanma seçeneği 
üretme ihtiyacõ açõsõndan bakmak gerek-
mektedir.  

İleri sanayi ülkelerinde okutulan ikti-
sat kitaplarõnda, milli tasarruf ile milli yatõ-
rõm veya milli sanayileşme düzeyi arasõnda 
çok esnek bir ilişki olduğu ifade  edilmek-
tedir. Bu ülkeler bu esneklikleri kendi ül-
kelerinin ihtiyaçlarõ doğrultusunda kullan-
maktadõrlar. Bu ülkelerde parasõ olan veya 
piyasadan borç sermaye temin eden giri-
şimciler, bol danõşma hizmetleri, yol gös-

terici yardõmlarla istedikleri sanayi yatõrõ-
mõnõ kolayca ve kõsa sürede gerçekleştire-
bilmektedirler. Çünkü, bu ülkelerde ser-
maye mallarõn (fabrika, elektrik santralõ 
makinalarõ, yüksek güçlü motorlar ve hiz-
metlerde kullanõlacak makinalar) ülke 
içinde ileri teknolojiyi uygulama ve ilerlet-
me görüşüyle ihracata dönük üretilmesi 
görüşü hakimdir. Bunun daha açõk anlamõ, 
makine sanayileri teknolojisine özel kesim 
sayesinde ileri derecede sahip olmalarõdõr.  

Az gelişmiş veya sanayileşme yolun-
daki pekçok ülkede ise tasarruf ile yatõrõm, 
tasarruf ile sanayileşme arasõnda esnek 
ilişki sözkonusu değildir. Nitekim, sermaye 
mallarõnõn yurtiçinde ihracata dönük üre-
tilmeyip ağõr makine üreten yabancõ ülke-
lerin parasõyla buralardan ithal edilmesi 
sebebiyle sanayileşme düşük hõzda sür-
mektedir. Bundan dolayõ, tasarruf ile 
yatõrõm veya tasarruf ile sanayileşme 
ilişkisinde makine ve döviz sorunlu, kõsõtlõ 
bir ilişki vardõr. Bu sebepten, sanayileşmiş 
ve sermaye malõ ihraç eden Batõ ülkelerinin 
bulgularõndan hareketle okutulan iktisat 
derslerinin, yaptõrõlan lisansüstü tezlerinin 
ülkemiz şartlarõna cevap vermediği göz-
önünde tutularak bunlarõn değerlendirilme-
sinde bilimsel şüphecilikle, ülke bilgisi ihti-
yacõ ile sorgulayõcõlõkla hareket edilmesi 
uygun olacaktõr.  

IMF, kendisine üye ülkelerin dõş tica-
retlerindeki ödeme zorluklarõnõ aşmalarõ ve 
dõş ticaret açõklarõnõ borçla kapatmalarõ için 
kredi veren ve bunun yanõnda diğer üye 
ülkelere de destek (kredi) vermeleri için 
yeşil õşõk yakan ve tavsiyede bulunan bir 
kuruluştur. Ne var ki, ithalat yapacak ül-
keler için kredi çõkarõlõrken, verilen krediyle 
ithalatõn yapõlacağõ ülkenin üretimi, istih-
damõ, katmadeğeri, dõş ödemeler 
(döviz) dengesi desteklenmiş olmakta-
dõr. Şu halde, krediyi alana olduğundan 
çok kredinin kaynağõ olan ülkelere destek 
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veren ve onlarõn pazar etkinliğine güvence 
sağlayan sistemin irdelenmesi gerekir. 

Son 70 yõlda, özel kesime fabrika ve 
elektrik santralõ makinalarõ, yüksek güçlü 
motorlar, ağõr iş makinalarõ o günün im-
kanlarõ ile teşvik edilerek ürettirilip ihracat 
yaptõrõlsaydõ; 

% 5 net hõz için    30.4 misli 
% 7 net hõz için  114.0 misli 
% 8 net hõz için  219.0 misli 

kalkõnma olmuş olabilirdi. Aynõ yol 1963-
2000 arasõnda 37 yõlda uygulansaydõ: 

% 5 net hõz için     6.1 misli 
% 7 net hõz için   12.2 misli 
% 8 net hõz için   17.2 misli 
% 9 net hõz için   24.3 misli 

 % 10 net hõz için 34.0 misli 

kalkõnmõş olunabilirdi. Sanayileşmeyi teşvik 
politikasõnda teknoloji/üretim bilgisi üreti-
mine önem verilseydi, ülkemiz bugün çağ-
daşlaşmõş ve küresel güç konumuna gelmiş 
olabilirdi. 

Bunu nereden biliyoruz? Bunun müm-
kün olduğunu bugün artõk milletçe çok iyi 
biliyoruz, çünkü kalkõnma hamlesini 
Türkiye ile birlikte, hatta çok daha geriden 
başlatmõş ülkeler, bugün bu kalkõnmõşlõk 
seviyelerini yakalamõşlardõr.  

Bu bir bakõş açõsõdõr. Şu örnek çarpõcõ-
dõr: 1945�de Fransa II. Dünya Savaşõ�ndan 
çõktõğõnda Fransa�da 20 milyar KWH elek-
trik üretilmekte idi. Ancak, Fransa�da ül-
kede kurulacak veya dõş ülkelere ihraç 
edilecek santrallarõn alet ve edevatõ imal 
edilmekte idi. Stratejisini sahip olduğu bu 
sermaye üzerine kurdu. Türkiye�nin 1999 
yõlõnda elektrik üretimi, 1945 Fransa'sõn-
dan  da  5.8  kat  fazla   (116.4   milyar  

KWH) olmasõna, yurtiçinde önemli bilgi 
potansiyelleri oluşmuş olmasõna rağmen 
elektrik santrallarõnõn makine-teçhizatlarõ 
hala ithal edilmektedir.  

Sanayileşmenin ihtiyaç gösterdiği 
fabrikalarõn ve elektrik santrallarõnõn maki-
nalarõ ile savunma donanõmõnõn en az % 
80�i dõşarõdan getirilirken ülkemizin dünya-
da veya bölgede süper güç olacağõnõn, 
hatta Türk dünyasõnõn önderi olduğunun; 
ağõr makine ve motor üretilmeden ülkemi-
zin teknoloji ülkesi haline getirileceğinin; 
Türk halkõnõn yüksek refaha ulaştõrõlacağõ-
nõn ileri sürülmesi; hatta uçak gemisi satõn 
alõnarak bunlarõ üreten ve satan süper 
güçler arasõnda yer alõnacağõnõn düşünül-
mesi akõlcõlõkla bağdaştõrõlamaz. Nitekim, 
süper güç olabilmek, uçak gemisi satõnal-
makla değil bir defa konulan nükleer ya-
kõtla 20 yõl idare edebilen uçak gemisini ve 
nükleer denizaltõyõ üretmekle mümkün ola-
bilir.  

Bir ülkenin mutlaka her malõ üretmesi 
gerekmez. Her birinin karşõlaştõrmalõ veya 
rekabetçi üstünlükleri olacaktõr. Ancak, 
Türkiye�nin de orta ve ileri teknolojili ürün-
lerin bir kõsmõnda bazõ karşõlaştõrmalõ veya 
rekabetçi üstünlükleri oluşmuş olmalõ idi. 
Burada açõklanmõş olan tür mantõk sapma-
larõyla oluşturulan kanõlarõn ülkeye vakit 
kaybettirmekten ve gelişmiş ülkelerle ara-
daki nisbi açõğõn büyümesinden başka bir 
etkisi olmamaktadõr.  

Bugünkü durumun meydana gelme-
sinde, çağdaşlaşmanõn, Türk insanõnõn öz-
ellikle üretim bilgisi sahipliğini, makine 
imalatõnõ ve ihracatõnõ hedef alma fikrinden 
soyutlanmõş olarak algõlanmasõnõn etkisi 
vardõr. Teknoloji bilgisi, adeta, makine 
ithalatõyla gökten inecek bir mucize olarak 
algõlanmõştõr.  
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Gerçek şu ki, 

Yüksek katma değerli ürünler, ithala-
tõn yapõldõğõ ülkelerin halklarõ ve ekonomi-
leri yararõna ürettirilmektedir. Nitekim, 
ithalat yapõlan ülkelerin ekonomileri üre-
tim, istihdam, katma değer, dõş ödemeler 
dengesi (döviz) açõsõndan tarafõmõzdan 
sürekli desteklenmektedir. Ülkelerle ara-
mõzda olan nisbi açõk artmaktadõr. Bu ül-
kelerin paralarõ değil, rekabet gücüne sa-
hip sanayi ürünleridir asõl değerli olan. 

Bir ülkenin parasõnõn sanayileşmede 
görev yapabilmesi ve kalkõnmanõn döviz, 
enerji, dõş ve içkaynak sorununa bo-
ğulmadan hõzlandõrõlabilmesi için, yurt 
içinde özel kesim eliyle çağõn katma değeri 
yüksek makine sanayilerinden uygun 
olanlarõn, giderek daha büyük kõsmõ yurtiçi 
katma değeri oluşturacak şekilde kazanõl-
masõ, makina ihracatõnõn gerçekleştirilmesi 
ve bu konuda dünya pazarõnda ağõrlõk ka-

zanõlmasõ ile mümkün olacaktõr. Nitekim, 
teknoloji üretimi ve ihracatõ yapõlõp karşõlõğõ 
milli kâğõt para basõldõğõ ve sanayileşmenin 
finansmanõ verimlilik artõşõyla ilintili kõlõndõğõ 
takdirde, kâğõt para tek başõna kalkõnmayõ 
hõzlandõrõcõ, ülkeyi zenginleştirici etki ede-
bilmektedir. Unutmamak gerekir ki, buna 
ülkenin teknoloji ve sanayileşme gücü, 
yüksek kaliteli, rekabet fiyatlõ sanayi ürünü 
üretimi vücut verebilir.  

Türkiye; idari, toplumsal ve iktisadi 
bakõmdan aşõrõ merkeziyetçi ve devletçi 
yapõsõnõ değiştirerek özel kesim ekseninde 
rekabetçi örgütlenmeye geçmelidir. Sana-
yileşmede yerleşmiş olan dõşa bağõmlõ zih-
niyet değiştirilmelidir. Kazanma ihtimali 
fazla, yüksek katma değer oluşturan 
enerji, sermaye ve bilgi malõ üretimi dalla-
rõnda ulusal rekabet gücü geliştirilmesine 
vakit kaybetmeden geçilmelidir.   
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24  OCAK  1980  ve  5  NİSAN  1994 
İSTİKRAR  PROGRAMLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Salih KÖSE(*) 

Özet: 24 Ocak 1980 ile 5 Nisan 1994 
İstikrar Programlarõ öncesinde ekonomik 
yapõnõn birbirine benzememesi gerek eko-
nomik bunalõma yol açan nedenlerin ge-
rekse alõnan istikrar tedbirlerinin birbirin-
den oldukça farklõ olmasõna yol açmõştõr. 
Her iki istikrar programõnõn başarõ düzeyini 
tedbirlerin uygulanmasõnda gösterilen si-
yasi kararlõlõk, tedbirlerin hukuki altyapõsõ-
nõn kõsa zamanda hazõrlanarak uygulamaya 
sokulmalarõ ve programõn uygulanmasõna 
yönelik dõş mali desteğin sağlanmõş olmasõ 
etkilemiştir. Ancak, her iki programda da 
toplumsal uzlaşmanõn sağlanmasõna ilişkin 
doğrudan ciddi bir girişim olmamõş, bu un-
sur 24 Ocak�ta dolaylõ olarak sağlanmõştõr. 
Başarõlõ yürüyen programlarõn popülist 
yaklaşõmlar ve buna bağlõ olarak artan 
kamu açõklarõ nedeniyle tamamlanama-
masõ, Türkiye�nin ekonomik istikrara ka-
vuşmasõnõn ve enflasyonu düşürmesinin 
önündeki en büyük engeldir. 

Bu makalede 24 Ocak ve 5 Nisan İs-
tikrar Programlarõna yol açan nedenlere ve 
her iki istikrar programõ kapsamõnda alõnan 
tedbirlere ilişkin genel, hukuki, idari ve 
kurumsal boyutlarõyla bir değerlendirme 
yapõlmaktadõr. Ayrõca, Türkiye ekonomisi-
nin bunalõma girmesinde başlõca etkenler-
den biri olan programlarõn tamamlanma-
masõna ve kamu açõklarõnõn önlenmesine 
ilişkin bazõ öneriler geliştirilmektedir. 

24 Ocak 1980 ve 5 Nisan 1994 
İstikrar Tedbirlerinin 
Değerlendirilmesi 

Her iki bunalõm öncesinde makro 
ekonomik göstergeler büyük ve benzer 
dengesizliklere işaret ediyordu. Ancak,24 
Ocak 1980 ve 5 Nisan 1994 İstikrar Prog-
ramlarõnõn ortaya çõkõşõna yol açan temel 
etkenler ve ülke ekonomisinin içinde bu-
lunduğu ekonomik yapõ farklõ özellikler 
göstermekte idi. 

1980 yõlõnda reel sektörde üretim gir-
dilerinin özellikle yurtdõşõndan sağlanma-
sõnda karşõlaşõlan sorunlar nedeniyle ortaya 
çõkan bunalõmõn aksine, 5 Nisan 1994 Ka-
rarlarõ finans sektöründe yaşanõlan bunalõm 
sonucunda alõnmõştõr. Bu bunalõma para 
piyasalarõnda oluşan aşõrõ likidite ve aşõrõ 
değerlenmesi nedeniyle TL�nin değerinin 
düşürüleceği beklentisi yol açmõştõr. 

Ekonomik bunalõmlarõn ortaya çõkõş 
sebeplerindeki farklõlõk, doğal olarak alõnan 
kararlarõn içeriğinde de değişikliğe neden 
olmuştur. Nitekim, 24 Ocak 1980 Kararlarõ 
ile üretim girdileri için rekabet ortamõnõn 
oluşturulmasõ ve kaynak kullanõmõnõn et-
kinleştirilmesi öngörülmüştür. Bu amaçla, 
kamunun ekonomi içindeki payõ azaltõlarak  
özel kesimin öne çõkarõlmasõ, dõş ticaretin 
serbestleştirilmesi, sermaye piyasasõnõn 
kurularak mali araçlarõn çeşitlendirilmesi, 
kambiyo rejiminin serbestleştirilmesi, ban-
kacõlõk sektörünün rekabete açõlmasõ, pozi-
tif reel faiz uygulamasõna geçilmesi gibi (*) DPT, Planlama Uzmanõ 
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yapõsal ve kurumsal düzenlemeler yapõl-
mõştõr. 

Buna karşõlõk, 5 Nisan 1994 Kararlarõ, 
büyük bir hõzla gelişip hareket eden kõsa 
vadeli uluslararasõ sermaye hareketlerinin 
dikkatli  şekilde takip edilmesi ve Türkiye 
açõsõndan denetlenmesi amacõyla ince ayar 
politikasõna yönelik tedbirler üzerine otur-
muştur. 

İstikrar programlarõnõn hazõrlanõş ne-
denini, genellikle dünya örneklerinde gö-
rülen yüksek enflasyonun düşürülerek fiyat 
istikrarõnõn sağlanmasõ oluşturmaktadõr. 
Türkiye�de gerek 24 Ocak gerekse 5 Nisan 
İstikrar Programlarõ�nõn hazõrlanõş nedenleri 
öncelikle enflasyonu düşürme amacõna da-
yanmamõştõr. Her iki dönemde de makro 
ekonomik göstergelerde görülen dengesiz-
liğin sürdürülemez hale gelmesi sonucunda 
istikrar programlarõ uygulama zorunluluğu 
ortaya çõkmõştõr. Uzun yõllar devam ederek 
kronik bir hal alan enflasyona halkõn alõş-
mõş olmasõ ve hükümetlerin enflasyonu 
dolaylõ bir vergi aracõ olarak görmeleri ön-
celiğin değişmesinde etkili olmuştur. Enf-
lasyonu düşürmeye yönelik bir amaç istik-
rar programlarõnõn kapsamõnda yer alõyor 
gibi görünse de, enflasyonun düşürülmesi 
öz itibariyle amaç edinilmediği için sonuçta 
kõsa süreli bir düşmenin ardõndan enflas-
yon yeniden eski seviyelerine ulaşmõştõr. 

24 Ocak 1980 İstikrar Programõ o dö-
nemde yaygõn olarak kullanõlan ve IMF 
destekli ortodoks istikrar politikalarõndan 
oluşmaktadõr. Program, ilke olarak sõkõ 
para ve maliye politikasõ uygulamasõ, faiz-
lerin yükseltilmesi, ücretlerin baskõ altõnda 
tutulmasõ, kamu mal ve hizmet fiyatlarõnõn 
artõrõlmasõ, kamunun iktisadi faaliyetleri 
kõsõtlanarak özel kesimin öne çõkarõlmasõ 
gibi �ortodoks istikrar tedbirleri� içerirken, 
bunlara ilave olarak Dünya Bankasõ des-

tekli yapõsal değişimi öngören tedbirler de 
uygulanmõştõr. 

5 Nisan 1994 İstikrar Programõ ise, 
dünyada giderek örnekleri daha sõk görül-
meye başlanõlan heterodoks istikrar politi-
kalarõnõ, yarõ heterodoks olarak nitelendiri-
lebilecek bir yorumlama ile uygulamaya 
koymuştur. 5 Nisan İstikrar Programõnda 
sõkõ para ve maliye politikalarõnõn ilke ola-
rak bulunmasõnõn yanõ sõra, KİT ürün fiyat-
larõnõn önemli ölçüde artõrõldõktan sonra altõ 
ay süreyle dondurulmasõ, ücret artõşlarõnõn 
Nisan ayõnda çok düşük düzeyde yapõlma-
sõnõn ardõndan Temmuz ayõnda hiç yapõl-
mamasõ ve ücret artõşlarõnõn geçmiş dönem 
enflasyon oranõna endekslenmeden kopa-
rõlarak ileriye dönük hedefler çerçevesinde 
ve bütçe imkanlarõyla sõnõrlanmasõ, döviz 
kurunun çõpa olarak kullanõlmasõ, enflasyo-
nun denetim altõna alõnmasõnda kur artõş-
larõnõn enflasyon oranõnõn altõnda tutulmasõ 
gibi �heterodoks istikrar tedbirleri� de uy-
gulanmõştõr. Sermaye hareketlerindeki ser-
bestlik nedeniyle para politikasõ  yeterince 
uygulanamamõştõr. 

Her iki İstikrar Programõnõn hazõrlan-
masõnda da makro politikalarõn hükümet-
lere önerilmesinden sorumlu olan Devlet 
Planlama Teşkilatõ bir planlama ve üst ko-
ordinasyon kurumu olarak öncülük yapmõş, 
IMF�nin belirleyici bir rol ile öne çõkmasõna 
müsaade edilmemiştir. 

24 Ocak 1980 Kararlarõnda ekonomi-
nin bütününü kapsayacak şekilde güncel 
tedbirlerin alõnmasõnõn yanõ sõra yapõsal de-
ğişim öncelikli idi. İstikrar programõnõn 
öngördüğü  konjonktürel ve yapõsal ted-
birler, bir kõsõm vergi ve ücretlere ilişkin 
düzenlemeler dõşõnda büyük bölümü ilk ay 
içerisinde olmak üzere altõ aylõk bir sürede 
tamamlanmõştõr. Bir süre sonra yaşanõlan 
yönetim değişikliğinin ardõndan kalan diğer  
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hukuki tedbirlerin yanõ sõra kurumsal dü-
zenlemeler de yapõlarak hayata geçirilmiş-
tir. 

24 Ocak İstikrar Programõnõn etkin 
olarak uygulandõğõ 1980-1988 döneminde 
gerçekleştirilen bazõ önemli yapõsal tedbir-
ler arasõnda; reel faiz uygulamasõna geçil-
mesi, bankacõlõk sektör faaliyetlerinin yeni-
den düzenlenmesi ve sektörde faaliyet 
gösteren yabancõ banka sayõsõnõn artõrõl-
masõ, Sermaye Piyasasõ Kanununun çõka-
rõlmasõ, sermaye hareketlerinin aşama 
aşama serbestleştirilmesi, yeni finansal 
kurumlar ve araçlar oluşturulmasõ, kamu-
nun finansman ihtiyacõnõn Merkez Bankasõ 
kaynaklarõ yerine Hazine tarafõndan iç 
borçlanma yoluyla karşõlanmasõ, temel mal 
hizmet kapsamõnõn daraltõlmasõ, Katma 
Değer Vergisi uygulamasõnõn başlatõlmasõ, 
ihracata parasal  teşvik uygulanmasõ, itha-
lat kotalarõnõn kaldõrõlarak ithalatõn ser-
bestleştirilmesi, yabancõ sermaye girişinin 
kolaylaştõrõlmasõ, tarõmsal destekleme kap-
samõndaki ürün sayõsõnõn azaltõlmasõ, des-
tekleme alõmlarõnda Merkez Bankasõ kay-
naklarõndan doğrudan yararlanmanõn kal-
dõrõlmasõ, KİT tanõmõnõn yeniden yapõlarak 
statülerinin belirlenmesi, Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklõğõ İdaresi kurularak özelleş-
tirme faaliyetlerinin başlatõlmasõ, mahalli 
idarelerin etkinliğini ve yetkilerini artõrmak 
için genel bütçeden aldõklarõ payõn artõrõl-
masõ ve büyükşehir belediyelerinin kurul-
masõ gösterilebilir. Alõnan tedbirlere uygun 
bir kalkõnma planõ (V. Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planõ) ve yatõrõm anlayõşõ uygulamaya geçi-
rilmiştir. Planlarõn kamu kesimi için emre-
dici niteliği yapõsal düzenlemelerde yo-
ğunlaşmõş, özel kesim için yol gösterici ve 
yönlendirici yönü teşvik planlamasõ ile ağõr-
lõk kazanmõştõr. 

5 Nisan 1994  İstikrar Programõnõ iz-
leyen VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ise, ra-
kamsal hedefler koyma yerine 20 Yapõsal 

Dönüşüm Projesi üzerine oturtularak yön 
verici bir eylem planõ şeklinde hazõrlanmõş-
tõr. Böylece, kalõcõ yapõsal tedbirler yakla-
şõmõnõ  benimsenmiştir. Uygulamada kon-
jonktürel tedbirler hayata geçirilirken, ya-
põsal tedbirlerin uygulanmasõ için uzun süre 
geçmiş, bazõlarõ ise ihmal edilmiştir. 5 Ni-
san İstikrar Programõ kapsamõnda gerçek-
leştirilen önemli bazõ yapõsal tedbirler şun-
lardõr; Merkez Bankasõnõn daha özerk hale 
getirilmesi, Bankalar Kanununun AT stan-
dartlarõna uygun bir hale getirilmesi, vergi 
kontrol ve denetiminde etkinliği artõrõcõ dü-
zenlemeler yapõlmasõ, ihracata verilen 
devlet yardõmlarõnõn KOBİ�lere yönelik dü-
zenlenmesi, Hazine ve Dõş Ticaret Müste-
şarlõğõnõn bölünmesi, yabancõ sermayenin 
kapsamõnõn genişletilmesi, destekleme 
ürün kapsamõnõn daraltõlmasõ, tütün üretim 
kontenjanõnõn ve ekim alanlarõnõn sõnõrlan-
masõ, KİT mallarõnõn haczine imkan tanõn-
masõ, özelleştirme kapsamõnõn ve özelleş-
tirme konusunda yetkili kurulun belirlen-
mesi, Türk Telekom�un özelleştirilmesine 
ilişkin ilk yasal dayanağõn oluşturulmasõ, 
yatõrõmlarõn Yap-İşlet-Devret modeliyle 
gerçekleştirilmesine imkan sağlanmasõdõr. 

24 Ocak 1980 İstikrar Programõ, aynõ 
zamanda sanayi politikalarõnõ değiştirerek 
ekonomik yapõnõn temelden değişmesini 
öngören bir yapõsal dönüşüm programõdõr. 
Devletçilik ilkesiyle getirilmiş olan IV. 
Plan�õn politikalarõ bu programla değiştiril-
miş ve V. Plan�la yeniden ele alõnmõştõr. 
İthal ikameci, dõşa kapalõ, kamu müdahale-
sinin yoğun olduğu bir ekonomik yapõdan, 
ihracata dönük sanayileşme yaklaşõmõnõ 
benimseyen, dõşa açõk, serbest piyasa ko-
şullarõnõn hakim olduğu bir ekonomik ya-
põya geçiş için yapõsal düzenlemeler 
amaçlamõştõr. Bu temel politika değişikli-
ğine uygun kararlar uygulamaya konul-
muştur. 

5  Nisan  1994  İstikrar  Programõ ise,  
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ekonomik yapõda böyle bir temel politika 
değişikliği öngörmezken, ilk aşamada bo-
zuk makro ekonomik dengelerin kurulmasõ, 
daha sonra mevcut piyasa ekonomisinin 
daha iyi işleyebilmesi için aksayan meka-
nizmalarõn sağlõklõ birer yapõya kavuşturul-
masõ amacõyla VII. Plan�la bazõ yapõsal dü-
zenlemeler yapõlmasõnõ hedeflemiştir. Bu-
nun yanõnda 1994�te, 1980 İstikrar Prog-
ramõnda eksik olan verimli istihdam ve 
sosyal dengelerin kurulmasõ gereği bir tes-
pit olarak da olsa belirtilmiştir. 

24 Ocak 1980 İstikrar Programõyla 
devletin, ekonomik alanda faaliyetlerini ve 
müdahalelerini kõsõtlamasõ ve özel kesimin 
ekonominin motor gücü olmasõ öngörül-
müştür. 

5 Nisan 1994 İstikrar Programõ ile 
devletin ekonomiden biraz daha çekilerek 
gözetici, denetleyici ve standart koyucu 
asli işlevlerine yönelmesi öngörülmüştür. 
Bu kapsamda rekabetin korunmasõna, tü-
keticinin korunmasõna, fikri ve sõnai mülki-
yetin korunmasõna ilişkin hukuki ve kurum-
sal düzenlemeler getirilmiştir. 

24 Ocak 1980�de yapõsal dönüşüme 
yönelik orta ve uzun vadeli tedbirler alõn-
mõş,  5 Nisan 1994�te de bazõ yapõsal dü-
zenlemelerin hedeflenmesine ve VII. 
Plan�la ayrõca vurgulanmasõna önem veril-
mesine karşõn, finans sektörünün ekonomi 
üzerinde oluşturduğu büyük baskõ nede-
niyle, uygulama daha çok kamu açõklarõnõ 
azaltmaya, TL�ye istikrar kazandõrmaya ve 
ihracat artõşõnõ hõzlandõrmaya yönelik kõsa 
vadeli güncel tedbirler üzerine olmuştur. 

Her iki programda da yer alan yapõsal 
dönüşüme yönelik tedbirlerin uygulanabil-
mesindeki farklõlõklar hükümetlerin konu-
muyla yakõndan ilgilidir. 24 Ocak 1980 İs-
tikrar Programõnõn hõzla uygulanmaya baş-
lamasõndan bir süre sonra girilen ara rejim 

dönemi, İstikrar Programõnõn devam etti-
rilmesi için muhalefetsiz bir ortam sağla-
mõştõr. Siyasi partilerin kapatõlmasõ, işçi 
sendikalarõnõn faaliyet sahalarõnõn kõsõtlan-
masõ vb. uygulamalar, alõnan kararlara yö-
nelik ortaya çõkabilecek toplumsal muha-
lefeti önlemiştir. 

5 Nisan 1994�de ise, siyasal partiler 
ve sendikalar gibi toplumsal muhalefetin 
önderliğini yapan kuruluşlar faaliyetlerine 
devam etmekte idiler. Ayrõca, oylarõn siya-
sal partiler arasõnda çok bölünmüş olmasõ 
nedeniyle zayõf koalisyonlar 24 Ocak 
1980�in aksine istikrarsõz bir siyasal yapõ 
içinde çalõşmayõ gerektirmiştir. Genel seçim 
ihtimali her an ülke gündeminde yer almõş, 
bu durum getirilen tedbirlerin õsrarlõ bir şe-
kilde uzun süre uygulanmasõna engel teşkil 
etmiştir. 

24 Ocak 1980�de alõnan kararlarla, 
kamu yatõrõmlarõnõn sektörel dağõlõmõnda, 
teşvik sisteminde ve dõş ticaret politika-
sõnda, imalat sanayiinde kamu kesimi ağõr-
lõğõnõ özel kesime kaydõrõcõ değişiklikler ya-
põlmõştõr. Ancak, kamu kesiminin sadece 
devletin asli görevleri ve altyapõ yatõrõmlarõ 
ile sõnõrlandõrõldõğõ yeni yapõlanma sürecine, 
özel kesim bir süre tam olarak uyum gös-
terememiş, üzerine düşen işlevleri almakta 
gecikmiş ve özellikle imalat sanayii yatõ-
rõmlarõnda düşüş yaşanmasõna neden ol-
muştur. Bunun nedeni, korumacõ bir eko-
nomide göreli olarak rekabetsiz ve risksiz 
çalõşma alõşkanlõklarõdõr. Devlet desteği 
sağlama yönünde zorlamalar olmuştur. 
1986�dan sonra ise, kõsa vadeli dõş ser-
maye hareketlerinin yarattõğõ para piyasasõ 
imkanlarõ nedeniyle rant gelirlerini üretim 
gelirlerine tercih eden bir kitle oluşmuştur. 
Bu kitle sonraki dönemin başlõca sorunu 
haline gelmiştir. 

5 Nisan 1994 Kararlarõ öncesinde, 
özel kesimin bir kõsmõ üretici rolünü kav-
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ramõş ve imalat sanayiinin motor gücü ha-
line gelmiştir. Ancak, para piyasalarõndaki 
kõsa vadeli yüksek faizli getiriler, kaynakla-
rõn üretime yönelmesini caydõrõcõ olmakta 
idi. İstikrar programõ kapsamõnda devletin 
asli işleri; piyasanõn sağlõklõ bir şekilde işle-
yebilmesi için gerekli kurallarõ koymak, gö-
zetici, denetleyici ve düzenleyici rollerini 
yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir. Yük-
sek faizli ortamda iç-dõş para hareketleri ile 
oluşan �saadet zinciri�nin kõrõlmasõ hedef 
alõndõ. Yaklaşõm böyle olmakla birlikte, bu 
dönemde hükümetlerin faiz, kur, KİT ürün 
fiyatlarõ gibi temel fiyatlarõn belirlenmesin-
deki etkisi büyük ölçüde devam etmiştir. 

Her iki İstikrar Programõ da maliye 
politikalarõ ve bütçe disiplinine ilişkin bazõ 
tedbirler içermekle birlikte, piyasadaki gö-
reli girdi fiyat dengelerinin hükümet mü-
dahalesi yoluyla kurulmasõ fikrine dayan-
maktaydõ. Dolayõsõyla, uygulamada uzun 
vadeli makro ekonomik dengeyi sağlamayõ 
değil, kõsa dönemli istikrarõn sağlanmasõna 
yönelindi. Bu ortamdaki hukuki düzenle-
melerin mevcut tõkanõklõklarõ açmaya yöne-
lik güncel tedbirlerden oluştuğu görül-
mektedir. Örneğin, maliye politikasõnõn 
belkemiğini oluşturacak büyük bir vergi 
reformu hiçbir zaman söz konusu olama-
mõştõr. Vergi uygulamalarõnõn gevşek tu-
tulmasõ, kayõt dõşõ ekonominin büyümesine 
neden olmuştur. 

Siyasal hayattaki durgunluk nedeniyle 
24 Ocak 1980 sonrasõnda ekonomi büyük 
önem kazanmõş ve alõnan siyasal kararlarõ 
belirleyici temel unsur olarak görülmüştür. 
1987�den başlayarak, bu yaklaşõmda bir 
değişme gözlenmektedir. Ekonomik alanda 
alõnacak kararlarõn belirleyici unsuru eko-
nominin ihtiyaç duyduğu düzenlemeler ye-
rine, siyasi rekabet amaçlõ kararlar olmaya 
başlamõştõr. Bu dönemden itibaren ihracata 
yönelik sanayileşme amaçlõ önemli bir ya-
põsal düzenleme olmadõğõ gibi mevcut dü-

zenlemeler de bozulmuştur. Bu tutum so-
nuçta, 1980 temel kararlarõndan uzak-
laşõlmasõna yol açmõş ve 5 Nisan 1994 
öncesinde yaşanõlan krizi doğurmuştur. 

24 Ocak 1980�de piyasa ekonomisinin 
yerleştirilmesine ve yeniden üretim unsur-
larõnõn gelirden aldõklarõ paylarõn düzen-
lenmesine ilişkin kararlar alõnõp uygulanõr-
ken, 5 Nisan�da daha çok finans sektörün-
deki belirsizliği giderici, güven artõrõcõ, pi-
yasalardaki spekülatif hareketleri engel-
leyici düzenlemeler yapõlmõştõr. 

1980 İstikrar Programõnõn 1994 İstik-
rar Programõndan önemli bir farkõ da, 
programõn hazõrlanmasõna başlanmadan 
evvel Hükümetin IMF desteği ve dõş kay-
nak sözünü almõş olmasõdõr. Bu destek, 
istikrar programõnõn uygulanma imkanõnõ 
artõrmõş, programõn başarõ güvencesi ve 
sigortasõ olmuştur. Bu dönemde, dõş borç-
lar IMF ile yapõlan stand-by anlaşmasõ ne-
ticesinde konsolide edilmiştir. Ayrõca, yeni 
ek dõş kredi imkanõ sağlanabilmiştir. Böy-
lece, ekonomide kõt olan sermayenin dõşa-
rõya borç geri ödemesi şeklinde çõkõşõ bir 
süre için durdurulmuş, ihtiyaç duyulan yeni 
sermaye de ekonomiye kazandõrõlmõştõr. 

1994 İstikrar Programõnõn başarõsõnõn 
önündeki en büyük engeli programõn 
ihtiyacõ olan dõş kaynak girişinin güvence 
altõna alõnamadan başlatõlmasõ zorunluluğu 
teşkil etmiştir. 

24 Ocak sonrasõnda; sõkõ para politi-
kalarõ ile başlanõp zamanla gevşeme ya-
şanmõştõr; maliye politikalarõnda bütçe ge-
lirlerinin artõrõlmasõ, giderlerin kõsõlmasõ yö-
nünde fazla etkililik sağlanamamõştõr. So-
nuçta enflasyon yüzde 25 düzeyine indiril-
mesine rağmen bunun altõna düşürüleme-
miş, sonra da fiyatlar basamaklõ artõş eği-
limine girmiştir. Büyüme ise, ortalama 
yüzde 5,5 düzeyinde devam etmiştir. Pozi-
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tif reel faiz uygulanmasõ sağlanmõş ancak 
reel faizlerin yüksekliği süreklilik kazanmõş-
tõr. Reel faizlerin yüksek olmasõna neden 
olan etkenlerin ortadan kaldõrõlmamasõ, iç 
borçlanmayõ ve üretim yerine faiz geliri ile 
yaşamayõ teşvik eder bir durum ortaya çõ-
karmõştõr. 

5 Nisan sonrasõnda ise; KİT ürünleri, 
ücret ve fiyatlarõn askõya alõnmasõ, ince 
ayar kurlar vb. araçlar kullanõlmõş, buna 
karşõlõk çõpalamada etkili bir uygulama 
görülmemiştir. Maliye politikalarõnda kõsmi 
bir etki görülmüşse de, para politikalarõ 
uygulamasõ enflasyonu olumsuz etkilemiş, 
büyüme sõfõrõn altõnda gerçekleşmiştir. 

24 Ocak 1980 Kararlarõyla dõş ticaret, 
sermaye piyasasõ, mali sektör, sanayi ve 
kamu kesiminde sağlanmasõ amaçlanan 
yapõsal dönüşüm hedeflerinden ilk üçünde 
belirli bir başarõ sağlanmõştõr. Ancak, sanayi 
yapõsõnõn kendiliğinden uygun dengeleri 
bulacağõ varsayõmõ anlamlõ bir sonuç ver-
memiş, sadece mevcut kapasitenin kulla-
nõm oranlarõ yükselmiştir. Piyasa mekaniz-
malarõnõn kurumsallaşmasõ ve özel kesim 
eksenli büyüme/gelişme süreci oluşturula-
mamõştõr. Kamu kesiminin gerek ekonomi 
içindeki payõnõn azaltõlmasõ, gerekse kamu 
kurumlarõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõ ama-
cõna yönelik iyi bir başlangõç yapõlmasõna 
karşõlõk bunun devamõ getirilememiştir. So-
nunda, 1990�lõ yõllarõn ekonomisinde buna-
lõm ortamlarõnõn oluşmasõnda kamu kesi-
minin yarõm kalan yapõlandõrõlmasõnõn etkisi 
büyük olmuştur. 

5 Nisan 1994 Kararlarõyla devletin 
ekonomi içerisindeki rolünün yeniden be-
lirlenmesi amaçlanmõştõr. Devletin üretim 
yapan, kaynak dağõtan bir yapõdan kurta-
rõlarak ilke olarak piyasa mekanizmasõnõn 
tüm kurum ve kurallarõyla işlemesini sağla-
yan ve sosyal dengeleri gözeten bir yapõya 
geçişi öngörülmüştür. 

Maliye uygulamalarõnda karar alma 
düzeninin yol açtõğõ sõkõntõlarõn giderilmesi 
için 24 Ocak 1980 sonrasõnda yeni kurum-
sal düzenlemelere gidilmiştir. Hazine Genel 
Müdürlüğü Maliye Bakanlõğõndan ayrõlarak 
müsteşarlõk haline getirilmiş ve alõşõlmamõş 
bir uygulama ile icracõ bir kuruluş olarak 
Başbakanlõğa bağlanmõştõr. Oluşturulan 
Para ve Kredi Kurulu ile, para ve kredi po-
litikasõ uygulamalarõnõn plan ve program 
ilkelerine uygun olarak koordinasyonunun 
sağlanmasõ amaçlanmõştõr. Toplu konut 
üretiminin teşviki ve özelleştirmenin başla-
tõlmasõ amacõyla Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklõğõ İdaresi kurulmuştur. Bunun yanõ 
sõra ekonomik konularda uygulamanõn ko-
ordinasyonunu etkinleştirmek ve hõzlan-
dõrmak için Ekonomik İşler Yüksek Koordi-
nasyon Kurulu oluşturulmuştur. 

Ancak, 1990 yõlõnda Türk parasõnda 
konvertibiliteye geçişin ardõndan, ekono-
mik yapõda değişime uygun yeni yapõsal 
düzenleme sağlanamamõştõr. Para ve ma-
liye politikasõnõn uygulanmasõndan sorumlu 
kurumlar arasõnda artan koordinasyon so-
runlarõ, alõnan kararlarõn etkisini uygula-
mada düşürmüştür. 

5 Nisan 1994 Kararlarõ sonrasõnda, 
ekonomik ve sosyal alanda toplumsal uz-
laşma ve dayanõşmayõ sağlamak amacõyla 
karar alma sürecine toplumun farklõ ke-
simlerinden temsilcilerin katõlõmõnõ sağlaya-
cak Ekonomik ve Sosyal Konsey kurul-
muştur. Ancak, Kanun çõktõğõ halde Kon-
seye gerekli işlevsellik henüz kazandõrõla-
mamõştõr. 

24 Ocak 1980 Programõ, başlangõçta 
çalõşma hayatõnõn devlet eliyle düzenlen-
mesine dair bir tedbir getirmemekle bir-
likte, daha sonra ara rejim ortamõnõn im-
kanlarõyla alõnan tedbirlerle bu alanda bazõ 
düzenlemelere gidilmiştir. Ücret artõşlarõ 
enflasyonun altõnda tutularak üretim mali-
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yetlerinin düşürülmesi ve ihracata dönük 
politikalarõn bu yolla desteklenmesi amaç-
lanmõştõr. 

5 Nisan 1994 Kararlarõnda 24 Ocak 
1980�de olduğu gibi gelir dağõlõmõnõn olum-
suz yönde etkilenmesini önlemeye dönük 
sosyal amaçlõ araçlar bulunmamaktadõr. 
Ancak, ilke olarak, kararlarõn etkilerinin 
toplumun her kesimine eşit düzeyde ya-
yõlmasõ ifadesi yer almõştõr. 

24 Ocak İstikrar Programõ uygulama-
sõnda, yurtiçi tasarruf oranõnõn yükseltil-
mesi amacõyla, sermaye birikiminin yüksek 
gelir gruplarõ elinde yoğunlaşmasõ destek-
lenmiştir. Sermaye Piyasasõ Kanununda ve 
çeşitli kanunlarda bu yönde düzenlemeler 
yapõlmõş, şirketleşmeler teşvik edilmiştir. 

İstikrar  Programlarõ  Öncesinde 
ve  Sonrasõnda  İzlenen  Popülist  
Politikalar 

Türkiye ekonomisinin son otuz yõllõk 
süre zarfõnda yaşadõğõ bunalõmlarõn nede-
nine bakõldõğõnda, ekonomide makro ka-
rarlarõ alan sorumlularõn dünyadaki geliş-
meleri ve değişimi takip ederken 
Türkiye�de yapõlmasõ gerekli büyük politika 
değişikliklerine siyasi kaygõlar nedeniyle 
cesaret edememeleri, ertelemeleri ve icracõ 
kamu idaresinin hantal ve değişime direniş 
gösterir yapõda olmasõ olduğu görülmekte-
dir. Bu ortamda, bunalõmlar, artõk gelenek-
sel hale gelmiş olan popülist politikalarõn 
ve kõsa vadeli siyasi ve idari çõkarlarõn eko-
nomide alõnmasõ gereken kararlarõn önüne 
geçmesi sonucunda maliye ve para politi-
kalarõnõn gevşetilmesinden, kamu harca-
malarõnõn artõrõlmasõndan ve kamu finans-
man açõğõnõn hõzla büyümesinden kaynak-
lanmõştõr. Tüm bunlarõn temelinde de sõk 
sõk değişen hükümetlerin zaman darlõğõnõn 
ve seçim kanunlarõnõn getirdiği belirsizlik-
lerin rol oynadõğõ söylenebilir. 

Bunun sonucunda, düşük güven oylarõ 
ve genellikle kõsa ömürlü koalisyon hükü-
metleri ortaya çõkmõştõr. Türkiye Cumhuri-
yeti�nin kuruluşundan bugüne kadar geçen 
yetmiş dokuz yõllõk sürede  elli yedi hükü-
metin kurulmasõ yaşanõlan siyasi istikrarsõz-
lõğõn önemli bir göstergesidir. Hükümetlerin 
ortalama iktidarda kalma sürelerinin 1,4 yõl 
olduğu göz önünde tutulduğunda, bu du-
rumun doğal sonucu olarak tavizci politi-
kalar gündeme gelmektedir. Siyasi istikra-
rõn demokratik olmayan yollardan sağlan-
dõğõ 1980�li yõllarda ekonomik yapõda büyük 
bir dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Bu kap-
samda, gerekli güncel ve yapõsal tedbirler 
zamanõnda alõnabilmiştir. 

1988 yõlõnda siyasi yasaklarõn kaldõrõl-
masõ sonrasõnda gelişen muhalefet anla-
yõşõyla beraber siyasi istikrar giderek kay-
bolmaya başlamõştõr. Buna bağlõ olarak o 
yõla değin belirli bir disiplin ve ekonomik 
yaklaşõm çerçevesinde uygulanmakta olan 
ekonomik politikalardan sapmalar ve ta-
vizler görülmeye başlanmõştõr. Bunun en 
önemli ve çarpõcõ örneği baskõ altõnda tu-
tulan işçi ücretlerinin 1989 yõlõnda imzala-
nan toplu iş sözleşmeleriyle ilk kez yüzde 
38.7 düzeyinde reel olarak artmasõ ol-
muştur. Daha sonra bu süreç 1989 yõlõnda 
yapõlan mahalli seçimlerin de katkõsõyla gi-
derek hõzlanmõş ve 1991 yõlõnda gerçekleş-
tirilen genel seçimler sonrasõnda doruğa 
çõkmõştõr. 

1991 yõlõnda yapõlan genel seçimler 
öncesinde ve sonrasõ dönemde izlenen ta-
vizci politikalar, 1994 yõlõ başõnda yaşanõlan 
krizin temelini oluşturmuştur. Seçimler ön-
cesinde yapõlan toplu iş sözleşmelerinde 
kamu kesimindeki reel ücret artõşõ yüzde 
45.7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Seçimler 
sonrasõ dönemde ise; emeklilik süresi hiz-
met yõlõ prim ödeme gün sayõsõna dönüş-
türülerek kadõnlarda 20, erkeklerde 25 
hizmet yõlõna çevrilmiş, kamu kuruluşlarõnõn 
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birbirine olan borçlarõ tahkim edilmiş, tarõm 
kredisi borçlarõna, vergi borçlarõna ve sos-
yal güvenlik kuruluşlarõna olan prim borç-
larõna af getirilmiş, tarõmsal destekleme 
kapsamõndaki ürün sayõsõ mevcudun çok 
olmasõna karşõn 24'ten 26'ya yükseltilmiş 
ve enflasyon oranõ yüzde 55 seviyesindey-
ken destekleme fiyatlarõ ortalama yüzde 
72,9 oranõnda artõrõlmõştõr. Böylece, eko-
nominin beş kara deliği olarak adlandõrõlan 
bütçe, sosyal güvenlik, KİT, tarõmsal des-
tekleme ve mahalli idare açõklarõ daha da 
büyümüştür. 

5 Nisan İstikrar Programõnõn uygula-
maya konulmasõ 1994 yõlõ Mart ayõnda ya-
põlacak mahalli seçimler nedeniyle gecikti-
rilmiş ve siyasi çõkarlar ekonominin duy-
duğu acil müdahale gereksiniminin önüne 
geçmiştir. Programõn uygulanmasõnda 
başlangõçta gösterilen kararlõlõk ve disiplin 
ise henüz bir yõl dahi dolmadan yõl so-
nunda ortaya çõkan erken genel seçim ih-
timali nedeniyle bozulmuş, sõkõ para poli-
tikasõ terk edilmiş, alõnmasõ öngörülen ya-
põsal tedbirler uygulanmamõştõr. 

Değerlendirmeler ve İstikrara 
İlişkin Bazõ Tedbir  Önerileri 

İstikrar programlarõnõn başarõya ula-
şabilmesi için gerekli olan temel koşul, ön-
celikle ekonomik �bunalõma yol açan ne-
denler�in doğru olarak teşhis edilmesi ve 
sonrasõnda bu nedenlerin ortadan kaldõrõl-
masõ için gereken tedbirlerin �bütüncül� bir 
yaklaşõm çerçevesinde ele alõnarak, �taviz-
siz� şekilde zamanõnda uygulanmasõ ge-
rekmektedir. 

Bu bağlamda, Türkiye�de uygulamaya 
konulan istikrar programlarõ değerlendiril-
diğinde, ekonomik bunalõma yol açan ne-
denlerin ve buna bağlõ olarak alõnmasõ ge-
reken tedbirlerin tespitinde başarõlõ olun-
duğu söylenebilir. Ancak, kararlar kõsmi 

kalarak, sadece para ve maliye politikalarõ 
ağõrlõklõ olmuş; sanayi politikalarõnõn, 24 
Ocak�ta olduğu gibi, para ve maliye politi-
kalarõ ile koordinasyonu yetersiz kalmõş; 
sosyal politikalar ihmal edilmiş; halk des-
teği aranmamõştõr. Buna karşõn ekonominin 
kõsa dönemde bunalõmdan çõkmasõ için 
gerekli olan güncel tedbirler kararlõlõkla 
uygulanmõştõr. 24 Ocak İstikrar Programõ 
sonrasõnda belirli bir dönem, yapõsal ted-
birlerin başarõyla uygulanmasõna karşõn, 
daha sonraki dönemlerde tedbirlerin etkili 
olabilmesi için oluşturulmasõ gerekli olan 
koşullar aynõ ölçüde hazõrlanamadõğõ için 
yapõlan hukuki ve kurumsal düzenlemeler-
den beklenilen başarõ yeterince elde edi-
lememiştir. 5 Nisan 1994 İstikrar Programõ 
sonrasõnda uygulamaya konulmasõ düşü-
nülen tedbirler için gerekli hukuki düzen-
lemeler ve bu kapsamda yapõlmasõ gere-
ken kurumsal düzenlemeler ise siyasi ko-
şullara bağlõ olarak zamanõnda yapõlama-
mõştõr. 

Türkiye�nin yaşadõğõ bu acõ olaylardan 
gerektiği ölçüde birikim sağlanõp sağlan-
madõğõ tartõşõlmaktadõr. 1999 sonundan 
itibaren uygulanan İstikrar Programõnõn 
devam ettirilmesindeki kararlõlõk kriz yöne-
timi konusundaki olumsuz kanaati değişti-
recek nitelikte görülmektedir. 

Ekonomide dengelerin istikrarõnõ ko-
ruyabilmesi için siyasi karar alõcõlarõn kamu 
harcamalarõnõ ve para arzõnõ  istedikleri dü-
zeyde artõrabilme yetkilerinin kõsõtlanmasõ, 
bu yetkinin belli aşamalarla yasal bir dü-
zenlemeye bağlanmasõ gerekmektedir. Bu 
amaçla; 

-Bütçe disiplininin sağlanmasõ gerek-
mektedir. Ekonominin en önemli sorunu 
olan enflasyonun düşürülebilmesi, bütçe 
disiplininin sağlanarak kaynaklarõn üretken 
alanlara aktarõlmasõ ve geleceğe ilişkin olu-
şan belirsizliğin ortadan kaldõrõlmasõ için 
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ilkelerin kapsandõğõ bir Çerçeve Bütçe Ka-
nunu düşünülebilir. Bu Çerçeve Kanun 
içinde örneğin şu hususlar yer alabilir: 
Bütçe giderlerinin bütçe gelirlerine göre 
belirlenmesi; bütçeye hayali gelir yazõlma-
masõ; bütçenin üç veya altõ aylõk sürelerle 
gözden geçirilerek harcama ve gelirlerin 
sürekli denetim altõnda tutulmasõ; borç-
lanmanõn bütçe dengesi açõsõndan gelir 
kaynağõ olarak gösterilmemesi; bütçe açõ-
ğõnõn GSMH�ya oranõnõn hedeflenen bü-
yüme oranõ ile ilişkilendirilmesi; yapõlacak 
iç ve dõş borçlanmanõn bu kõstas doğrultu-
sunda üretken olmayan kaynaklara yön-
lendirilmemesi; ancak mücbir sebepler ha-
linde başlangõçta öngörülen bütçe açõğõnõn 
aşõlmasõna ve ek bütçe yapõlmasõna hangi 
hallerde izin verileceği, TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonunda kaynağõ gösterilmek-
sizin bütçe üzerine yük getirici değişiklikler 
yapõlmasõnõn sõnõrlanmasõ vb.. Ayrõca büt-
çede öngörülen hedeflere ulaşõlmasõnda 
bütçe disiplinine kesinlikle uyulmasõ Ana-
yasal bir zorunluluk haline getirilmelidir. 

-DPT�nin verdiği makro büyüklüklere
göre Hükümetin, mali yõl başõnda bütçe 
hedeflerini, yõllõk program hedefleri ile 
uyumlu olarak hazõrlanacak bir para prog-
ramõ ile birlikte getirmesi; belirlenecek 
para arzõndaki artõş oranõnõ mücbir sebep-
ler haricinde değiştirmesini kõsõtlayõcõ ted-
birlerin açõklõkla belirlenmesi sağlanmalõdõr. 
Para politikasõnõn sermaye hareketlerindeki 
serbestlik nedeniyle çok hassas olarak ta-
kip edilerek uygulanmasõ gerekmektedir. 
Bu amaçla Merkez Bankasõnõn özerkliğini 
artõrõcõ yasal düzenleme en kõsa sürede 
gerçekleştirilmelidir. 

-Hükümetlerin toplumun büyük bir
kesimi için adaletsizliğe yol açan vergi, 
sosyal güvenlik primleri, tarõm kredileri vb. 
konularda af teklifi verme yetkisi kaldõrõla-
rak, bu  yetki Anayasa�ya konulacak bir ek  

madde ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tam sayõsõnõn üçte iki çoğunluğunun onayõ 
ile alõnmasõ hükmü getirilmelidir. Böylece, 
af konusu siyasi menfaat sağlama aracõ 
olmaktan çõkarõlacak ve af sonrasõnda do-
ğacak yarar ve zarardan tüm toplum ke-
simleri ve siyasi partilerin eşit ölçüde etki-
lenmesi sağlanmõş olacaktõr. Af konusu, 
ancak affõ düşünülen konuya ilişkin eko-
nomik ve sosyal göstergelerdeki aşõrõ bo-
zulmanõn herhangi başka bir yolla düzel-
tilme imkanõnõn kalmadõğõ durumda gün-
deme getirilmelidir. Ancak, bu duruma 
enflasyon nedeniyle bazõ devlet alacaklarõ-
nõn tahsil giderinin, alacak değerinden 
yüksek olmasõ hali istisna olarak getirilme-
lidir. Bu konuda af edilecek kamu alacağõ 
miktarõ Bakanlar Kurulu kararõyla belirlen-
meli ve ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli 
yetki verilmelidir. 

-Ekonomik istikrara yönelik kararlarõn
ve uygulamalarõn bir süre sonra toplumsal 
tepkiyle karşõlanmasõ nedeniyle kararlardan 
geri dönülmesi veya kapsamõnõn değiştiril-
mesi olasõlõğõnõn gündeme gelmemesi için; 
ekonomik kararlarõn farklõ toplum kesimleri 
arasõnda sağlanacak uzlaşma sonrasõnda 
alõnmasõna önem verilmelidir. Alõnan ka-
rarlarõn kararlõlõkla uygulanmasõnõ ve etkin-
liğinin artõrõlmasõ amacõyla, yapõlan düzen-
lemeye rağmen halen, Konseyde yer alan 
taraflarõn eşit şekilde temsilinin sağlanarak 
kamu ağõrlõğõnõn azaltõlmasõ ve buna bağlõ 
olarak işlevselliğinin artõrõlmasõ için görev 
ve ilkelerinin netleştirilmesi gerekmektedir. 

-Kamu yönetiminin yeniden yapõlan-
dõrõlmasõ gerekmektedir. Bu çerçevede 
mahalli idarelerin yetki ve mali kaynaklarõnõ 
kendilerinin yaratma yetkilerinin artõrõlmasõ 
yönünde gerekli reform bir an önce hayata 
geçirilmelidir. Böylece, kamu kaynaklarõnõn 
daha etkin kullanõmõnõn sağlanmasõnõn yanõ 
sõra, merkezi  idarenin görevi olan denetle- 
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yici, gözetici ve standart koyuculuk faali-
yetlerini etkin bir şekilde yapmasõ sağlan-
malõdõr. 

-Özelleştirme uygulamalarõ hõzlandõ-
rõlmalõdõr. Kamu bankalarõnõn hükümet 
programlarõnda öngörülen hedeflerin bo-
zulmasõna çok kolay aracõlõk edebilmeleri 
nedeniyle, bu aracõn kullanõmõ engellenme-
lidir. Serbest piyasa şartlarõnõn hakim ol-
duğu bir durumun oluşturulabilmesi için 
özelleştirmede öncelik bu kuruluşlara ve-
rilmelidir. 

-Kamunun gelirlerini daha sağlam
kaynaklardan karşõlamasõ sağlanmalõdõr. Bu 
amaçla, vergi, sosyal güvenlik, trafik, nü-
fus cüzdanõ, emlak kaydõ, finansal işlemler, 
pasaport vb. alanlarda denetimi sağlaya-
cak şekilde herkese her alanda kullanma-
sõnõ zorunlu tutan bir kişisel numara veri-
lerek genel bir kayõt sistemi oluşturulmalõ-
dõr. Şimdilik sadece vergiye yönelik olarak 
başlatõlan bu sistemin kõsa zamanda genel 
uygulamaya dönüştürülmesi sağlanmalõ 
böylece, oluşacak veri tabanõ sayesinde 
diğer işlemlerde de çapraz denetim ger-
çekleştirilebilmelidir. Bu sayede, sistem dõşõ 
kaçaklar kolaylõkla tespit edilerek, kayõt dõşõ 
ekonominin kayõt içerisine alõnmasõnda da 
önemli bir mesafe alõnabilecektir. 
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Özet: Ekonomilerin uzun dönem bü-
yüme performansõnõ etkileyen faktörler ve 
sürdürülebilir büyüme hõzlarõna nasõl ulaşõ-
labileceği konularõndaki arayõşlar, 1980�li  
yõllarda ortaya çõkan içsel büyüme teori-
siyle yeni bir çehreye kavuşmuştur. İçsel 
büyüme modelleri, büyümenin ekonomik 
sistemin kendi dinamikleri içinde, bir takõm 
faktörlerin etkileşimiyle içsel olarak ger-
çekleştiğini ileri sürmesi bakõmõndan neo- 
klasik büyüme yaklaşõmõndan önemli ölçü- 
de ayrõlmaktadõr. Bu çalõşmada, büyümenin 
itici gücü olarak tanõmladõğõ faktörlerin biri-
kimini ve büyüme sürecinin işleyişini araş-
tõran yapõsõyla politika analizlerine de im-
kan veren içsel büyüme modellerinin 
başlõcalarõ ele alõnmaktadõr. 

Giriş 

Büyüme kavramõ, sistematik ekono-
mik analizin başlangõcõndan beri entelek-
tüel anlamda önemli bir ilgi odağõdõr. Eko-
nomik büyümeyi, üretim faktörleri sermaye 
ve işgücünün artõşõ ile �teknolojik gelişme� 
ya da �üretkenlik artõşõ� şeklinde açõklanan 
bir �artõk terime� dayandõran neoklasik bü-
yüme modeli, büyüme sürecinin anlaşõlma-
sõnda oldukça yararlõ olmuştur. Ancak bu 
model, ekonomik büyümeyi etkileyen fak-
törlerin belirlenmesi ve analizi konusunda 
yeterli bilgi aktaramamõştõr. Büyüme konu-
sundaki arayõşlar, 1980�lerin ikinci yarõ-
sõnda, ekonomi teorisi ve uygulamalarõn-
daki bazõ önemli gelişmelerin de katkõsõyla 

 
 

 yeni bir akõmõn ortaya çõkmasõnõ sağlamõş-
tõr. Söz konusu gelişmeler kõsaca, mikro 
temeller üzerinde daha fazla durulmaya 
başlanmasõ, matematiğin modelleme süre-
cinde giderek artan bir şekilde kullanõmõ, 
ekonometrinin yine modelleme süreci ve 
modellerin sõnanmasõnda getirdiği olanak-
lar, böylelikle geleneksel olarak analizlerde 
kapsanmayan faktörlerin dikkate alõnabil-
mesi şeklinde özetlenebilir (Fine 2000, 
s.245). �Yeni büyüme teorisi� ya da �içsel
büyüme teorisi� (endogenous growth
theory) olarak adlandõrõlan bu yaklaşõm
büyümeyi, neoklasik modeldeki gibi piyasa
mekanizmasõnõn kontrolü altõnda olmayan
dõşsal teknolojik değişme (exogenous
technological change) yerine, merkezi ol-
mayan bir piyasa yapõsõ içinde serbestçe
faaliyet gösteren ekonomik güçlerin içsel
olarak belirlediğini ileri sürmektedir
(Romer 1994, s. 3). Bu alandaki çalõşmala-
rõn önemli bir yönü, gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler arasõnda büyüme eğiliminde
gözlenen farklõlõklarõ belirleyen faktörler
üzerinde durulmasõdõr. Bu anlamda yeni
literatür, uygulanan politikalar ile ekono-
mik büyüme arasõndaki potansiyel ilişkiyi
de gündeme getirmektedir.

Bu çalõşmanõn amacõ; içsel büyüme 
teorisi konusundaki yaklaşõmlarõ, büyüme-
nin içselleştirilmesinde kullandõklarõ meka-
nizmalar ve politika önerileri kapsamõnda 
incelemektir. Çalõşmada neoklasik modele 
kõsaca değinilmekte ve içsel büyüme lite-
ratürünün temel modelleri ele alõnmakta-
dõr. Sonuç bölümünde genel bir değerlen-
dirmeye yer verilmiştir. 

(*)   2000 Yõlõnda hazõrlanmõştõr 
(**) DPT-Stratejik Araştõrmalar Dairesi Başkanõ



Planlama Dergisi Özel Sayõ � DPT�nin Kuruluşunun 42. Yõlõ 

  130

Neoklasik Büyüme Teorisi 

Solow�un öncü çalõşmasõna (1956) 
dayanan neoklasik büyüme teorisi, birçok 
iktisatçõnõn 1960�lõ yõllardaki katkõlarõyla 
(örneğin Denison 1961, Cass 1965, 
Koopmans 1965) gelişmiştir (Ehrlich 1990, 
s.1). Literatürde Solow modeli olarak da
adlandõrõlan neoklasik büyüme modelinin
temel varsayõmlarõ; kapalõ bir ekonomi, re-
kabetçi piyasalar, rasyonel davranan bi-
reyler, üretim faktörleri sermaye ve işgü-
cünün her biri  için ölçeğe göre azalan
getiriyi, üretim fonksiyonu için sabit getiriyi
öngören bir üretim teknolojisi olarak özet-
lenebilir. Nüfus ve işgücündeki artõş,
içerilmemiş teknolojik değişme (disem-
bodied technological change) gibi modele
dõşsal olarak verilmekte ve beşeri serma-
yedeki üretkenlik ya da verimlilik değişim-
leri dikkate alõnmamaktadõr. Bu varsayõm-
lar altõnda kurulan model, fert başõna ser-
mayenin yine fert başõna üretim veya tü-
ketim ile aynõ oranda artõş gösterdiği bir
�dengeli� büyüme çizgisi tanõmlamaktadõr.
Denge durumuna erişildiğinde fert başõna
gelir ve tüketimdeki artõş oranõ teknolojik
gelişme hõzõyla eşit hale gelmektedir. Diğer
bir ifadeyle, modelde dõşsal bir değişken
olan teknoloji, fert başõna gelirdeki artõşõ
sağlayan yegane faktördür ve denge du-
rumundaki büyüme hõzõ tasarruf eğilimin-
den bağõmsõz olarak ortaya çõkmaktadõr.
Nüfus artõşõ ile teknolojik değişmeyi dõşsal
kabul eden böyle bir yapõda, politika uy-
gulamalarõ ile büyüme ilişkisini sağlayan bir
aktarõm mekanizmasõ bulunmadõğõndan,
neoklasik modelde kamunun, uygulayacağõ
politikalar bakõmõndan belirgin bir rolü
yoktur (Shaw 1992, s.611). Ayrõca, Ame-
rika Birleşik Devletleri�ne ilişkin zaman se-
rileri kullanõlarak yapõlan analizlerde, mo-
delin �artõk terimi� niteliğindeki teknolojik
gelişme veya üretkenlik artõşõnõn gerçekle-
şen büyümenin en az yüzde 50�sini tek ba-
şõna açõkladõğõ, diğer yüzde 50�lik katkõnõn

sermaye ve işgücündeki artõştan kaynak-
landõğõ  sonucuna varõlmõştõr (Shaw 1992, 
s.612-613). Bu iki temel sonuç, büyümeyi
etkileyen faktörlerin daha sistematik, ay-
rõntõlõ ve formal bir çerçevede araştõrõlmasõ
yönündeki çalõşmalar için başlangõç nokta-
sõdõr.

İçsel Büyüme Teorisi 

Ekonomi literatüründe içsel büyüme 
teorisinin temellerinin Romer (1986) ve 
Lucas�õn (1988) çalõşmalarõna dayandõğõ 
konusunda görüş birliği bulunmaktadõr 
(Grossman ve Helpman 1994, s.27; Pack 
1994, s.55; Solow 1994, s.45; Fine 2000, 
s.245). Bu alandaki çalõşmalar büyümenin,
ekonomik sistemin kendi dinamikleri için-
de, bir takõm faktörlerin etkileşimiyle içsel
olarak gerçekleştiğini ileri sürmesi ba-
kõmõndan, büyümeyi, tanõmlanan model ve
dolayõsõyla ekonomik sistem dõşõndaki et-
kenlere bağlayan neoklasik büyüme yakla-
şõmõndan önemli ölçüde ayrõlmaktadõr. Ya-
põlan analizlerde amaç, artõk terimin bü-
yüme muhasebesi açõsõndan hesaplanmasõ
değil, bu terimi etkileyen faktörleri ve bu
çerçevede ülkeler arasõnda artõk terimin
farklõlaşmasõna yol açan özel kesim ile
kamu kesimi tercihlerini irdelemektir.

İçsel büyüme modelleri, ekonomik 
büyümeyi piyasa mekanizmasõ içinde faali-
yet gösteren ekonomik güçlerin içsel ola-
rak belirlediğini varsayarken, büyümenin 
itici gücünü (engine of growth)  tanõmlar 
ve bunun birikimini sağlayan etkenler ile 
büyüme sürecinin işleyişini açõklar. Model-
ler, büyümenin itici gücü olarak tanõmla-
dõklarõ faktörler itibariyle üç ana grupta 
incelenebilir (Ehrlich 1990, s.3):  

i. nüfus artõşõ ve beşeri sermaye biri-
kimini birer karar değişkeni olarak
ele alanlar,

ii. içerilmemiş teknolojik değişmeyi, dõş-
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sal ve özerk (autonomous) bilimsel 
buluşlar yerine, piyasa güçlerinin 
yönlendirdiği girişimci kararlarõna 
bağlayanlar, 

iii. büyüme sürecinde kamunun rolünü
bağõmsõz bir değişken olarak dikkate
alanlar.

i.Nüfus artõşõ ve beşeri sermaye
birikimini karar değişkeni olarak
kabul eden içsel büyüme model-
leri:

Becker, Murphy ve Tamura�nõn 1990
yõlõndaki çalõşmasõ, ilk gruptaki modellerin 
temsilcisi olarak kabul edilebilir. Modelin 
en önemli varsayõmõ içsel olarak belirlenen 
doğurganlõk oranõyla, beşeri sermaye stoku 
arttõkça getirisinin de artmasõdõr. Doğur-
ganlõk oranõ, fiyatlara ve gelir düzeyine 
bağlõ olarak değişen ekonomik bir karardõr. 
Yeni bilgi üretimi de önceki nesillerin sağ-
ladõğõ beşeri sermaye birikiminin doğrusal 
bir fonksiyonudur. Ailenin sahip olacağõ 
çocuk sayõsõ, ebeveynlerin ve özellikle an-
nenin zamanõnõn alternatif maliyeti ile eği-
tim ve sağlõk harcamalarõnõn bir fonksiyonu 
şeklinde tanõmlanmaktadõr. Bu anlamda 
beşeri sermaye açõsõndan zengin ülkelerde 
insana yapõlan yatõrõmõn getirisi, çok sayõda 
çocuk sahibi olmanõn getirisinden fazla 
olurken, beşeri sermaye açõsõndan göreli 
olarak fakir durumdaki ülkelerde bunun 
tersi bir durum gözlenecektir. Böylece be-
şeri sermayenin görece kõt olduğu ülke-
lerde çok çocuklu, geniş aileler ve aile bi-
reylerine daha az yatõrõm yapõlmasõ gibi bir 
sonuç doğarken, diğer durumda çocuklarõn 
daha nitelikli yetiştirilmesine imkan veren 
az sayõda çocuklu, küçük aile yapõsõ benim-
senecek, beşeri ve dolayõsõyla fiziki ser-
maye artmaya devam edecektir. 

Model bu yapõ çerçevesinde biri geniş 
aile yapõsõ ve kõt beşeri sermaye, diğeri kü-
çük aile yapõsõ ve artan beşeri sermaye 

olmak üzere iki istikrarlõ denge durumunu 
açõklamaktadõr. Ülkeler yeterince şanslarõ 
varsa ve beşeri sermayeye yatõrõm yapar-
larsa, �Malthus dengesi�nden �kalkõnma 
dengesi�ne geçebilirler (Becker ve diğerleri 
1990, s.36). Şans faktörü bir yana bõrakõ-
lõrsa bu model, eğitim ve sağlõk politikala-
rõnõn, beşeri sermayeye ilişkin yatõrõmlarla,
beşeri ve fiziki sermaye bağlantõsõ üzerin-
deki hayati önemini ortaya koymaktadõr.

ii. İçerilmemiş  teknolojik  değişme- 
yi  piyasa  güçlerinin yönlendirdi-
ği girişimci kararlarõna dayandõ-
ran içsel büyüme modelleri:

İçsel büyüme modellerinin başlangõcõ
olarak kabul edilmesi bakõmõndan Romer�in 
1986 yõlõ çalõşmasõ, ikinci gruptaki model-
lerin en önemlilerindendir. Bu modelde ve 
yine Romer�in 1990 yõlõndaki çalõşmasõnda, 
Araştõrma ve Geliştirme (Ar-Ge) sektörün-
deki beşeri sermayenin içerilmemiş tekno-
lojik buluşlarõ büyümenin itici gücüdür. 
Romer�in çalõşmalarõ bir anlamda, büyüme 
sürecinde teknolojik gelişmeyi içselleştirme 
yönündeki ilk yaklaşõmõ getiren Arrow�a 
(1962) dayanõr. Arrow bilgi üretimindeki 
artõşõn �dağõlma� (spillover) etkisiyle ve 
�yaparak öğrenme� (learning by doing) 
yoluyla tüm ekonomiye sağlayacağõ katkõ-
nõn, firma özelindeki kazanõmlardan çok 
daha fazla olduğu sonucunu çõkarmaktadõr. 
Bu yaklaşõmda bilgi, rekabet edilemeyen 
ve tüketimden dõşlanamayan nitelikteki bir 
kamu malõdõr.(1) Romer�in varsayõmlarõ ara-
sõndaki en temel fark, yeni tasarõmlarõn 
sahiplerinin tasarõm üzerindeki haklarõnõn 
korunmuş olmasõ nedeniyle bilginin tam 

(1) Herhangi bir malõn kamu malõ niteliği taşõmasõ
için rekabet edilememesi (non-rival) ve tüketimden
dõşlanamamasõ (non-excludable) gerekir. Bu nitelik-
lerle kastedilen bir fazla tüketicinin o malõ kullanmasõ
için söz konusu olan marjinal maliyetin sõfõr olmasõ
ve yine o malõn tüketimini engellemenin maliyetinin
çok yüksek oluşudur.
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anlamõyla kamu malõ haline gelmemesi ve 
bu yolla buluş yapmanõn özendirilmesidir. 

Üç sektörlü bir yapõda kurulan mo-
delde Ar-Ge sektörü, nihai ürün üretiminde 
kullanõlan makinalarõn üretim sürecine girdi 
olan yeni fikir ve geliştirilmiş tasarõmlarõ 
sağlar (Romer 1990, s.79). Bu çerçevede 
bilgi üretim sürecine iki kanaldan katkõda 
bulunur. Yeni tasarõm, yeni ve daha mo-
dern bir ara girdinin (makinanõn) üretilme-
sini mümkün kõlar. Ayrõca yeni tasarõm 
ekonomideki toplam bilgi stokunu arttõra-
cağõndan Ar-Ge sektöründeki beşeri ser-
mayenin verimini arttõrõr. Bilginin üretim 
sürecine bu iki yönlü katkõsõ, nihai ürün 
üretiminde kullanõlan makinalarõn üretim 
fonksiyonunda ölçeğe göre artan getiri 
sağlar ve böylece ekonomik büyüme ger-
çekleşir.(2) Buradaki önemli nokta yeni fikir 
üreten kişinin kullanõma ilişkin haklarõ do-
layõsõyla,  bilginin başkalarõ tarafõndan ara 
girdi üretiminde değil yalnõzca araştõrmaya 
dönük olarak kullanõlabilmesidir. Bilginin 
kamuya kõsmen açõk olmasõ, kar amacõ gü-
den, rasyonel ekonomik birimleri ve kişileri 
buluş yaparak kar benzeri getiriden (quasi-
rents) azami ölçüde yararlanmaya yönelte-
cektir.  Böylece bilgi üretimi artan bir hõzda 
sürecek ve içselleşmiş teknolojik gelişme 
devam edecektir.(3) Modelin birey ve 
ekonomik birimlerin davranõşõnõ neoklasik 
anlamda tanõmlamõş olmasõ, yani kar 

(2) E. Dinopoulos ve P. Thompson (2000, s.355), 96
ülkeyi kapsayan bir kesit analizinde Romer�in büyü-
menin içsel olarak gerçekleştiği konusundaki teorik
yaklaşõmõna kõsmi destek sağlamaktadõrlar. Ancak
çalõşmanõn önemli bir başka sonucu da, kararlõ du-
rum (steady-state) büyüme hõzõnõn, ekonomideki
toplam beşeri sermaye stokundan bilgi üretimine
ayrõlan paya bağlõ olduğudur.

(3) Ancak  P. A. De Hek (1999, s.739), Romer
(1986) ve Lucas�õn (1988) modellerini esas aldõğõ ve
bilgi yaratan sektörlerin üretkenliğindeki değişkenliği
�belirsizlik faktörü� (risk) olarak tanõmladõğõ çalõşma-
sõnda, değişkenlik artõşõnõn büyümeyi olumsuz yönde
etkilediğini belirtmektedir.

maksimizasyonu amacõ, vergi ve diğer mali 
teşviklerle büyümenin etkilenebileceği so-
nucunu getirmektedir. Yine aynõ nedenle, 
rasyonel davranan bireyler projelerine iliş-
kin bugünkü harcamalarõnda, projenin ge-
lecekteki muhtemel getirilerini dikkate ala-
cağõndan faiz politikalarõ ile büyüme ara-
sõndaki ilişki gündeme gelmektedir. 
Romer�in sõnai mülkiyet haklarõnõn korun-
masõndan hareketle, büyümeyi bilgi üreti-
mine ve bunun sürekliliğine dayandõrarak 
içselleştirmesi çok önemli bir katkõ olmakla 
beraber, modelin orijinal formu kapalõ eko-
nomi varsayõmõna dayanmaktadõr. Bu kap-
samda bilgi, tamamen yerli kaynaklarca 
üretilmektedir ve yerel niteliktedir. Romer 
dõş ticaretin serbestleştirilmesi ve özellikle 
beşeri sermaye açõsõndan zengin ülkelerle 
ekonomik bütünleşmenin sağlanmasõ du-
rumunda büyüme sürecinin olumlu yönde 
etkileneceğini belirtmektedir. Ancak bu 
çalõşmada, serbest ticaretin getirdiği im-
kanlarla, ülkeler arasõnda bilgi aktarõmõnõn 
hangi araçlarla gerçekleştirilebileceği ve bu 
noktada ülkelerin yabancõ teknolojiyi 
özümseme ve yerelleştirebilme derecele-
rindeki farklõlõklar üzerinde durulmamõştõr. 

Lucas içsel büyüme teorisinin temel 
çalõşmalarõndan biri olarak kabul edilen 
makalesinde fiziki sermayenin birikimini ve 
ekonomik sistemdeki rolünü, geleneksel bir 
neoklasik üretim fonksiyonu yardõmõyla 
modellemektedir (Lucas 1988, s.7). Kapalõ 
ekonomi varsayõmõ altõnda tek sektörlü ya-
põdaki modelde beşeri sermaye, hem iş-
gücü hem de fiziki sermayenin verimliliğini 
arttõrmakta ve kararlõ durumda fiziki ser-
mayenin marjinal getirisi asimtotik olarak 
sabitleşmektedir. Ülkeler, sermaye stoku-
nun başlangõçtaki dağõlõmõndan yani fiziki-
beşeri sermaye oranõndan bağõmsõz olarak, 
uzun dönemde aynõ büyüme hõzlarõna ula-
şabileceklerse de, başlangõç koşullarõ fiziki 
sermayenin kararlõ durum marjinal getiri 
düzeyini belirleyecektir. Böylece başlan-
gõçta görece fakir olan ülkelerin konumla-
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rõnda bir değişiklik olmayacaktõr. Analizin 
sonraki aşamalarõnda sermaye mallarõ ti-
careti ve işgücünün serbest dolaşõmõ dik-
kate alõnmaktadõr. Sermaye mallarõ ticareti, 
işgünün serbest dolaşõmõ sağlanmadan 
serbest bõrakõldõğõnda, ülkelerdeki fiziki-be-
şeri sermaye oranõ değişmeyeceğinden, 
zengin ve fakir ülkeler arasõnda ticaret ve 
dolayõsõyla borç alõp verme yönünde bir 
ilişki gözlenmeyecektir. İşgücünün serbest 
dolaşõmõ da analize dahil edildiğinde sonuç, 
beşeri sermaye katkõsõnõn ekonomide da-
ğõlma etkisi yaratmasõna bağlõ olarak or-
taya çõkacaktõr. Sadece bu durumda ülke-
deki refah artõşõna bağlõ olarak, her beceri 
düzeyi için ücretler artacak ve serbest do-
laşõm imkanõ işgücünün fakir ülkelerden 
refah düzeyi yüksek ülkelere hareketine 
neden olacaktõr. Lucas�õn yaklaşõmõnda ya-
parak öğrenme olgusu, beşeri sermayenin 
işgücü ve fiziki sermayede sağladõğõ üret-
kenlik artõşlarõnõ açõklamada kullanõlmakta-
dõr. Modelde beşeri sermayedeki artõş, 
Arrow�un yaklaşõmõna benzer şekilde reka-
bet edilemeyen ve dõşlanamayan bir ürün 
geliştirilmesini sağlar ve ekonomideki da-
ğõlma etkisiyle üretim artõşlarõ gerçekleşir. 
Ancak bilgiyi kamu malõ olarak kabul eden 
böyle bir yapõda, Ar-Ge sektöründeki araş-
tõrma faaliyetleri yeterli düzeye ulaşmaya-
caktõr. Bu noktada, kamuya araştõrma faa-
liyetlerini teşvik anlamõnda önemli bir rol 
düşerken, Ar-Ge sektörlerinin nasõl tanõm-
lanacağõ ve hangi araçlarla teşvik edileceği 
sorusu ortaya çõkmaktadõr (Shaw 1992, 
s.617). Günümüzde bir yandan uluslararasõ
ticaretin serbestleştirilmesine yönelik an-
laşmalar, diğer yandan da ekonomik bü-
tünleşmeyi hedefleyen anlaşmalar, ülkele-
rin uygulayacağõ teşvik politikalarõ konu-
sunda bir çerçeve ve bağlayõcõ hükümler
getirmektedir. Bununla birlikte, her ülkenin
politika tercihlerinde kendi gelişmişlik dü-
zeyini ve sanayi yapõsõnõ, daha genel bir
ifadeyle ülke koşullarõnõ da dikkate almasõ
gereği açõktõr.

Yeni buluşlara dayalõ büyüme model-
leri konusundaki önemli bir katkõ, büyüme 
olgusunu dõş ticaret ve ticaret politikalarõ 
ile ilişkilendiren Grossman ve Helpman�õn 
(1989,1990) çalõşmalarõdõr. Grossman ve 
Helpman çalõşmalarõnda çok ülkeli, dinamik 
bir genel denge modeli çerçevesinde biri 
geleneksel ürün, diğeri modern anlamda 
sanayi ürünü ve üçüncüsü bilgi üretimi 
yoluyla sanayi ürününün geliştirilmesini 
sağlayan Ar-Ge çalõşmalarõ olmak üzere üç 
temel üretim faaliyeti tanõmlamõşlardõr 
(Grossman ve Helpman 1989, s.1262). Bu 
yapõda, dõş ticaretin getirdiği imkanlardan 
yararlanan Ar-Ge sektörü, ülke ekonomi-
sine mukayeseli üstünlük kazandõrarak bü-
yümenin itici gücü olacaktõr. Az gelişmiş 
ekonomiler, dõş ticaretlerini serbestleştire-
rek teknoloji transferi yoluyla dünya bilgi 
stokuna erişebilecekler ve zaman içinde 
dünya ticaretindeki gelişmenin de etkisiyle, 
potansiyel olarak serbestleşmeden azami 
faydayõ sağlayacaklardõr.(4) Ancak teknoloji 
transferinin zengin ülkelerden yoksul ül-
kelere doğru otomatik olarak gerçekleş-
memesi, çok uluslu şirketlerin bu konudaki 
rolünü, teknoloji transferine ilişkin teşvik-
leri nasõl değerlendirdiği ve dolayõsõyla yok-
sul ülkelerin ne tür politikalar uygulayacağõ 
sorularõnõ gündeme getirmektedir. Ar-Ge 
sektörlerinde mukayeseli üstünlüğe sahip 
ülkelerde, harcamalarõ tüketim mallarõna 
kaydõran korumacõ politikalar, kaynaklarõn 
bilgi üreten sektörlere yönelmesini engel-
leyeceğinden, uzun dönem büyüme hõzla-
rõnõ olumsuz yönde etkileyecektir. 
(Grossman ve Helpman 1990, s.814). Bu 
anlamda imalat sanayiinde korumacõlõğa 
dayanan bir dõş ticaret politikasõ Ar-Ge 

(4) Grossman ve Helpman dõş ticaretin serbest-
leştirilmesinin getireceği yararlarõ, bilgiye erişim ve
dolayõsõyla yeni ürün geliştirme olanağõnõn artmasõ
ile açõklarken, R. E. Baldwin ve R. Forslid (1999,
s.514) daha önceden rekabete kapalõ sektörlerdeki
mark-up�õn azalmasõ nedeniyle sermaye mallarõnõn
yenilenme maliyetlerinin düşmesi ve böylece üretim
artõşlarõnõn gerçekleşmesi açõsõndan ele almaktadõr.
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sektörlerindeki vasõflõ işgücünün imalat sa-
nayiine kaymasõna neden olabilecek ve 
yeni buluşlar sekteye uğrayacaktõr. Diğer 
koşullar aynõ iken, dõş ticaret politikasõnda 
aktif korumacõlõğõ benimseyen ülkelerde, 
kaynaklarõn Ar-Ge sektöründen imalat sa-
nayiine, korumacõ olmayan ülkelerde ise 
ters yönde kaymasõ sonucu doğabilecektir. 

Grossman ve Helpman�õn çalõşmala-
rõnda dõş ticaret politikasõnõn ekonomilerin 
uzun dönem büyüme eğilimi üzerindeki 
etkisi ortaya konulmakla beraber uygu-
lanmasõ gereken politikalar konusunda ih-
tiyatlõ davranmak gerekir. Bu noktadaki 
seçim korumacõ ve korumacõlõk karşõtõ poli-
tikalar arasõnda değil, korumacõ olmayan 
politikalarõn nasõl uygulanacağõ yönündedir. 
Öncelikle büyümeyi etkileyen bilgi üreticisi 
durumundaki sektörlerin ne şekilde belirle-
neceği önemlidir (Scott 1992, s.625). Tek-
nolojinin yayõlma hõzõ ve yabancõ teknoloji-
den rekabetçi üstünlük yaratacak yerli tek-
noloji üretiminde yararlanõlmasõ süreci ül-
keler arasõnda önemli ölçüde farklõlaşmak-
tadõr. Ar-Ge sektörlerinin belirlenmesinde 
ülkenin genel koşullarõ yanõnda bu faktör-
lerin de dikkate alõnmasõ gereklidir. Öte 
yandan, modelde kullanõlan sektör sõnõfla-
masõnõn Ar-Ge, imalat sanayii ve hizmetler 
şeklinde değiştirilmesi, dõş ticaretin ser-
bestleştirilmesi sürecinde kaynaklarõn hiz-
met sektöründen hem  Ar-Ge hem de 
imalat sanayiine doğru kaymasõ sonucunu 
getirebilir (Shaw 1992, s.618).(5) Bu du-

(5) Ayrõca, X. Diao ve diğerleri (1999, s.370-371)
Romer ve Grossman-Helpman�õn çalõşmalarõna daya-
nan ve Japonya verilerini kullanan bir genel denge
modeliyle yaptõklarõ analizlerde, dõş ticaretteki ser-
bestleşmenin yurtiçi kaynaklarõn Ar-Ge sektörlerine
doğru kaymasõ yönünde etkili olmadõğõ, ancak eko-
nomideki dağõlma etkisiyle teknolojinin, bu sektör-
lerde üretkenlik artõşõ sağladõğõ sonucuna varmakta-
dõrlar. Bu çalõşmanõn diğer sonuçlarõ, tüm sektör-
lerde gümrük duvarlarõnõn kaldõrõlmasõnõn kõsa dö-
nemde refahõ artõrõcõ, uzun dönemde ise azaltõcõ et-
kisi olduğu ve Ar-Ge sektörlerinin doğrudan veya
dolaylõ teşvikinin üretkenliği arttõrdõğõ yönündedir.

rum gelişmiş ülkelerde bile, modelin yapõ-
sõnõ ve temel varsayõmlarõ dikkate almaksõ-
zõn, doğrudan model sonuçlarõna dayalõ 
politika önerilerinde dikkatli olunmasõ ge-
reğini ortaya koymaktadõr. Ayrõca, ulusla-
rarasõ ticaret ve dünya ekonomisinin bu-
gün ulaştõğõ noktada, diğer bir ifadeyle 
küreselleşme sürecinde ülkelerin uygulaya-
caklarõ politikalarõn önemli ölçüde birbirine 
bağõmlõ hale gelmesi nedeniyle, bu konu-
daki karar süreçleri çok daha kapsamlõ ve 
hassas analizlere dayandõrõlmalõdõr. 

iii. Büyüme sürecinde kamunun ro-
lünü dikkate alan içsel büyüme
modelleri:

Kamu harcamalarõnõn büyüme süre-
cinde katalizör etkisi yarattõğõnõ ileri süren 
Barro�nun 1990 ve 1991 yõllarõndaki çalõş-
malarõ, içsel büyüme modellerinin son gru-
buna örnek olarak verilebilir. Analizin baş-
langõç noktasõ özel kesimin, ekonomi gene-
lindeki ve bu arada kendi bünyesindeki 
kaynaklarõn üretkenliğini arttõracak kamu 
mallarõnõ üretmede yetersiz kalacağõdõr. 
Her iki çalõşmada da 98 ülkeyi kapsayan 
bir veri seti kullanõlmõştõr.(6)  Barro ilk çalõş-
masõndaki (1990) modelde, ölçeğe göre 
sabit getiri sağlayan bir üretim fonksiyo-
nunda kamu kesimini de dikkate alarak, 
kamu harcamalarõ, tasarruf oranõ ve eko-
nomik büyüme arasõndaki ilişkiyi araştõr-
mõştõr. Hükümetler, özel harcanabilir geliri 
vergilendirerek, büyümeyi etkileyen kamu 
kaynaklõ girdilerin özel kesim girdileriyle 
aynõ oranda artõşõnõ sağlayabileceklerinden 
fert başõna gelir ve tüketim artõşõna katkõda 
bulunabilirler. Bu anlamda Ar-Ge çalõşma-
larõnõn teşvik edilmesi ve doğrudan sağla-
nan kamu hizmetleri, örneğin eğitim, sağ-
lõk ve diğer altyapõ yatõrõmlarõ, sosyal an-

(6) 1960-1985 dönemini kapsayan veri seti temelde,
R. Summers ve A. Heston�un 1988 yõlõ çalõşmasõ ile
Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankasõ verilerine
dayanmaktadõr.
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lamda en uygun düzeyde olacaktõr. Ancak 
hükümetin uygulayacağõ politikalar yoluyla 
büyüme performansõ üzerindeki etkisi, ta-
mamen kendi amaç fonksiyonuna bağlõdõr. 
Modelde ele alõnan şekliyle, temsili hane-
halkõ fayda fonksiyonunun maksimizas-
yonunu amaçlayan kar amacõ gütmeyen, 
iyi niyetli (benevolent) bir hükümet (Barro 
1990, s.110) büyüme ve refah üzerinde 
olumlu etki yaparken, seçim endişesi ta-
şõmayan, kendi fayda fonksiyonunu gö-
zeten (self-interested) bir hükümet bü-
yüme ve refahõ olumsuz yönde etkileyebi-
lir. Analizlerde kullanõlan veri seti çerçeve-
sinde, sabit fiyatlarla kamu harcamalarõnõn 
Gayri Safi Yurtiçi Hasõlaya (GSYİH) oranõ ile 
piyasalardaki aksaklõklarõn büyüme üzerin-
de olumsuz, siyasi istikrarõn ise olumlu etki 
yarattõğõ gözlenmiştir. Kamu harcamalarõ-
nõn büyümeyi olumsuz yönde etkilemesi, 
temelde vergilendirme nedeniyle özel ta-
sarruflarõn azalmasõna bağlanmaktadõr.(7) 
Çalõşmalarda, kamu yatõrõmlarõ/GSYİH 
oranõnõn büyüme üzerinde istatistiksel 
olarak anlamlõ bir etkisi saptanamamõştõr. 

King ve Rebelo da 1990 yõlõndaki ça-
lõşmalarõnda, vergi politikalarõnõn ekonomik 
büyümeye etkisini değerlendirmiştir. Büyü-
me oranlarõnõn ülkeler arasõnda farklõlõk 
göstermesinden yola çõkarak, iki sektörlü, 
beşeri sermaye oluşumuna dayanan içsel 
bir büyüme modeli kapsamõnda, hükümet 
politikalarõnõn fiziki ve beşeri sermayenin 
birikimini teşvik edebileceği düşünülmek-
tedir. Bu anlamda uluslararasõ sermaye pi-
yasalarõna erişim imkanõ bulunan açõk eko-
nomilerde, vergi politikalarõnõn olumsuz et-
kisi daha yoğun hissedilecektir. Vergi oran-
larõndaki küçük değişiklikler büyümeyi sek-
teye uğratabileceği (zero-growth steady 
states) gibi büyüme mucizeleri de yarata-
bilir. Gelir vergilerinin, fert başõna gelirin 

(7) K. B. Grier ve G. Tullock (1987) de benzer bir
sonuca ulaşmõştõr.

uzun dönem artõş oranõnda azaltõcõ etkisi 
bulunduğu sonucuna varõlan çalõşmada, 
politika uygulamalarõnõn içsel büyüme mo-
dellerinde gözlenen etkisinin neoklasik mo-
delden çok daha belirgin olduğu ortaya 
çõkmaktadõr. Nitekim gelir vergisi oranõn-
daki yüzde 10�luk bir artõşõn refah maliyeti 
(welfare cost) üzerindeki etkisi, içsel 
büyüme modelinde neoklasik modelden 40 
kat fazladõr (King ve Rebelo 1990, s.146). 

Uygulanan makroekonomik politikala-
rõn uzun dönem büyüme performansõna 
etkisi Fischer (1991) tarafõndan da incelen-
miştir. Çalõşmada bir kesit regresyon ana-
lizi yapõlõrken, politika etkilerini inceleyen 
içsel büyüme modelleri literatürünün genel 
bir değerlendirmesi de yer almaktadõr. Bu-
na göre hem kesit analizleri hem de diğer 
analizlerde, enflasyon oranõ, dõş borç 
stoku, kamu açõklarõ gibi temel makro gös-
tergelerin ve dolayõsõyla izlenen politika-
larõn büyüme ile ilişkili olduğu sonucuna 
varõlmaktadõr. Makroekonomik politikalarõn 
büyümeyi hangi kanallardan etkilediği ko-
nusunda tam bir fikir birliği bulunmamakla 
beraber, yatõrõmlar ve bu yolla büyümenin 
etkilendiği yaklaşõmõ genel kabul görmek-
tedir. Ayrõca, sürdürülebilir büyüme için ül-
kedeki makroekonomik istikrar ön koşul 
olmakla birlikte, dõşa açõk olma, piyasa 
mekanizmasõnõn işlerliği, kamunun fiziki ve 
sosyal altyapõyõ sağlama yönündeki rolü 
büyük önem taşõmaktadõr. (Fischer 1991, 
s.361).

Sonuç ve Değerlendirme 

Temelleri Romer (1986) ve Lucas 
(1988) tarafõndan atõlan içsel büyüme teo-
risi, ekonomik büyümeyi neoklasik mo-
delde olduğu gibi piyasa mekanizmasõnõn 
denetimi altõnda olmayan dõşsal teknolojik 
gelişmeler yerine, piyasalarõn kendi dina-
mikleri içinde faaliyet gösteren ekonomik 
güçlerin içsel olarak belirlediğini kabul et-
mektedir. İçsel büyüme modelleri, büyü-
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menin itici gücü olarak nitelenen faktörleri 
tanõmlayarak birikimlerini açõklamakta ve 
bu çerçevede büyüme sürecinin işleyişi ile 
ilgilenmektedir. Modeller büyümenin itici 
gücü olarak tanõmladõklarõ faktörler itiba-
riyle üç grupta değerlendirilebilir. Bunlar; 
nüfus artõşõ ve beşeri sermaye birikimini 
birer karar değişkeni olarak ele alanlar, 
içerilmemiş teknolojik değişmeyi dõşsal ve 
otonom bilimsel buluşlar yerine piyasa 
güçlerinin yönlendirdiği girişimci  kararla-
rõna bağlayanlar ve büyüme sürecinde ka-
munun rolünü bağõmsõz bir değişken olarak 
dikkate alanlar şeklinde özetlenebilir. 

Genelde tüm bilim dallarõ için geçerli 
olan ve aslõnda bilimin gelişmesindeki en 
önemli etkenlerden biri olan görüş ayrõ-
lõklarõ, sosyal bilimlerde daha yoğun olarak
gözlenmekte ve iktisatçõlarõn içsel büyüme
teorisine ilişkin yaklaşõmlarõnda da belirgin
şekilde ortaya çõkmaktadõr. Günümüzün
Keynes yanlõsõ iktisatçõlarõ, sermaye biriki-
mini hanehalkõ tasarruf eğilimlerine bağlõ
olarak açõklamasõ, talep artõşlarõyla ilişki-
lendirmemesi bakõmõndan içsel büyüme
modellerinin neoklasik büyüme modeliyle
aynõ temele oturduğunu ileri sürmektedir
(Palley 1996, s.135). Öte yandan klasik
teori yanlõlarõ da içsel büyüme modellerini,
kararlõ durum büyüme hõzlarõnõ güvence
altõna almak için teknolojik gelişmenin hõzõ
konusunda katõ varsayõmlara dayanmalarõ
nedeniyle eleştirmektedir (Cesaratto 1999,
s.788).

Bu eleştirilerde haklõlõk payõ bulunma-
sõna rağmen, içsel büyüme modellerinin, 
ekonomik büyümenin büyük bölümünü bir 
artõk terim vasõtasõyla açõklayan neoklasik 
modelden sonra, büyümenin ekonomik 
sistemin kendi dinamikleri içinde gerçek-
leştiğini ileri süren, bu süreçte etkili olabi-
lecek faktörleri belirleyen ve ayrõca politika 
analizlerine olanak veren yapõsõyla ekonomi 
literatürüne katkõsõ göz ardõ edilemez. 

Planlama çalõşmalarõnda model kulla-
nõmõ, teori, metodoloji, veri seti, ülke eko-
nomisinin kurumsal ve yapõsal ilişkilerini bir 
bütün halinde ele almayõ gerektiren çok 
boyutlu bir süreçtir. Bu süreçte en önemli 
hususlardan biri, tüm uygulamalõ çalõşma-
larda olduğu gibi, analiz sonuçlarõnõn kulla-
nõlan modelin yapõsõ ve varsayõmlarõ altõnda 
belirlendiğidir. Temel varsayõmlardaki bir 
değişiklik modelin sonuçlarõnõ doğrudan 
etkileyeceği ve değiştirebileceğinden, ana-
liz sonuçlarõnõn politika uygulamalarõ açõ-
sõndan değerlendirilmesinde dikkatli olun-
masõ gerekir. Esasen uygulamalõ çalõşma-
larda varsayõmlarõn ülke gerçekleri ve ve-
rilere uygunluğunun sağlanmasõ, teorik 
modellerde göründüğünden çok daha güç-
tür. Bu nedenle, modellerin planlama uy-
gulamalarõnda kullanõlmasõ özel birikim 
gerektiren bir uzmanlõk işidir. Modeller 
vasõtasõyla politika önerilerinde bulunma 
sürecinde önem taşõyan diğer bir husus, 
hõzla küreselleşen günümüz dünyasõnda 
ülkelerin uygulayacaklarõ politikalar 
konusunda giderek birbirine bağõmlõ hale 
gelmesi dolayõsõyla, söz konusu politikala-
rõn etki ve sonuçlarõna ilişkin sağlõklõ tah-
minlerin küresel sistemi göz ardõ ederek 
yapõlamayacağõdõr. Bununla birlikte küresel 
gidişe uyum, ülke koşullarõnõ göz ardõ et-
meyi değil, ülke çõkarlarõnõ koruma yö-
nünde çok daha kapsamlõ etüt edilmiş, es-
nek, ince ayarlõ, stratejik planlama ve tak-
tik uygulama bütünlüğünü gerektirmekte-
dir. Ancak, en az bunlar kadar önemli bir 
konu da büyümenin ekonomik kalkõnma 
olgusunun yalnõzca bir boyutu olduğu, sür-
dürülebilir kalkõnmanõn sağlanmasõnda 
yapõsal değişim, adaletli bir gelir dağõlõmõ(8) 
ve kurumsal düzenlemeler boyutlarõnõn 
unutulmamasõ gereğidir. 

(8) Literatürde, gelir dağõlõmõ ile büyüme arasõndaki
ilişkinin iki yönlü olduğu genel kabul görmekle
beraber, T. Persson ve G. Tabellini (1992, s.601)
demokratik rejimlerde adaletsiz gelir dağõlõmõnõn
büyümeyi olumsuz yönde etkilediği sonucuna
varmaktadõrlar.
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BİLİM-TEKNOLOJİ  POLİTİKALARI, 
YİRMİBİRİNCİ  YÜZYIL  VE  TÜRKİYE 

İsmail Hakkõ YÜCEL (*) 

Özet: Bilim ve teknoloji politikalarõ 
ülke refahõnõ doğrudan etkileyen, sosyal 
ve siyasi gelişmelere şekil veren ve top-
lumdaki dinamikleri ortaya çõkaran un-
surlar olarak son derece önem arz et-
mektedir. Küreselleşen dünyada üretici 
güç olan bilgiyi üretimde kullanmadan 
rekabet üstünlüğünü sağlamak kolay gö-
zükmemektedir. Bu doğrultuda toplumun 
mutluluğunu sürekli kõlmak için organize 
olup daha yoğun çaba sarfetmek gerek-
mektedir. 

 Bilim-Teknoloji Politikalarõ kavramõ-
nõn Türkçe adõ �Bilim-Üretim Bilgisi Po-
litikalarõ� olmalõdõr; çünkü �teknoloji� 
üretim bilgisi anlamõnõ taşõyor. Teknoloji 
kelimesine Türkçe�deki kullanõmõ ile yük-
lenen anlamsõz içerikten kurtulabilmek 
için, bu gibi metinleri okurken �üretim 
bilgisi� karşõlõğõnõ akõldan çõkarmadan 
okumaya çalõşma önerisiyle başlamak is-
tiyoruz.  

Bilim ve teknoloji politikalarõ, ülke 
refahõnõ doğrudan etkileyen, sosyal ve si-
yasi gelişmelere şekil veren, toplumdaki 
dinamikleri ortaya çõkaran ve ekonominin 
işleyiş düzenini ve üretim gücünü belir-
leyen politikalardõr.  

 Bu yazõnõn amacõ, değişmekte olan 
teknoloji fikri ve uygulamasõnõn kalkõnma 
boyutlarõnõ  sade  bir ifade  ile özetlemek, 

 

Türkiye�ye herkesin kendi adõna uygu-
lamaya başlayabileceği, küresel rekabet-
te hem üretici, hem kullanõcõ olarak 
ülkeye katma değer oluşturacak bir açõ-
lõm stratejisi önermektir.

Klasik  Üretim  Faktörleri 
Kavramõndaki  Değişme  

Çağõmõzda; emek, sermaye ve doğal 
kaynaklar 20�nci yüzyõlda olduğu gibi 
önemli üretim girdilerinden sayõlma-
maktadõr. Bunun yerine, bilgi üretme alt-
yapõsõ ve dinamizmi ile teknoloji/üretim 
bilgisini üretebilme ve yenilik oluşturma 
kabiliyetleri daha stratejik bir unsur ola-
rak değerlendirilmektedir. Klasik Üretim 
Fonksiyonu�ndaki �müteşebbis�lik unsuru 
da üretim bilgisinin oturmasõ, gelişmesi, 
kullanõlmasõ yönündeki yaratõcõ sevk ve 
idare kavramlarõ ile içiçe hale gelmekte-
dir. Teknoloji ve müteşebbis gücün nite-
likleri �uzun vadeli rekabet gücü�nü tem-
sil etmeye başlamõştõr. �Karşõlaştõrmalõ 
üstünlükler� anlayõşõ yerini �rekabetçi üs-
tünlükler�e bõrakmõştõr; giderek de �ulu-
sal rekabetçi üstünlükler� anlayõşõ gel-
mektedir.  

 Bilgi artõk doğrudan bir üretici 
güçtür. Bilgi üretip, bilgiyi üretimin her 
aşamasõnda kullanmadan, uluslararasõ 
piyasalarda rekabet gücünü yakalamak 
mümkün görünmemektedir. Bilgi üretimi 
ile bilginin üretime dönüşümünü ifade 
eden bilim ve teknoloji arasõndaki açõklõk 
giderek daralmaktadõr. (*) DPT, Sosyal Fiziki Altyapõ Dairesi Başkanõ 
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 Günümüzde �verimlilik� milletlerin 
zenginliği haline gelmiştir. Verimliliğin 
sürekli kõlõnmasõ için en son bilgileri yurt 
içi ve dõşõndan takip edip öğrenmek, 
kendine uyarlamak ve bir kõsmõnõ da 
kendisi üretmek gerekmektedir. Sahip 
olunan yeni bilginin üretime alõnmasõ, 
yeni üretim araçlarõ ile ve daha az sayõda 
fakat vasõflõ işgücü ile daha kaliteli ve 
daha fazla ürün elde edilmesi, uluslara-
rasõ pazarlarda rekabet üstünlüğünün 
sağlanmasõ, artõk malûmat ve bilgi sevi-
yenin yüksekliği sayesinde gerçekleş-
mektedir. Bilgi seviyesi yükseldikçe üre-
tim tekniği de gelişmektedir. Rekabette 
en önemli sermaye bizzat bilginin kendisi 
�bilgili insan� olmaktadõr. Artõk �sermaye 
yoğun� veya �emek yoğun� teknolojiler 
arasõnda seçim yapmak o kadar önemli 
değildir. "Beyin yoğun� üretim bilgilerini 
ne kadar kullanabildiği ülkenin kaderini 
çizmektedir. Mecazi bir şekilde, beyin yo-
ğun teknolojilerin üretimi hem sermaye 
yoğun, hem emek yoğun olmaktadõr.  

Sanayi toplumunda sermaye stra-
tejik kaynağõ oluştururken, bilişim toplu-
munda sermayenin yerini bilişim (bilgisa-
yar + iletişim) almaktadõr. Bu yeni girilen 
dönemde doğal kaynak ve sermayeden 
stratejik kaynak olarak bilişime bir kayma 
olmuştur. Sanayi toplumundan farklõ ola-
rak bu dönemde, üretimde istihdam 
edilen çok sayõda işçinin, güçlü sendika-
larõn söz sahibi olduğu büyük sanayilerin 
ve kitle üretim araçlarõnõn ve sistemleri-
nin yerine, ağõrlõklõ olarak bilgisayarlarõn 
üretip idare ettiği ileri teknoloji kullanan 
esnek üretime dayalõ küçük işletmeler 
yer almaktadõr. 

Bilgi Toplumu/Bilişim Toplumu 

Türkçe�de sanayi sonrasõ toplum 
aşamasõna �bilgi toplumu� denmesi kulağa 
hoş gelmekle birlikte, dünya halen 

�information/bilişim� toplumu özelliklerin-
de ilerlemektedir. Elektroniğin gelişmesiyle 
bağlantõlõ bilgisayar+iletişim odaklõ bir sos-
yal dönüşümden bahsedilebiliyor.  

 Bu dönemde zamanõn algõlanma-
sõnda bir değişme olmaktadõr. Tarõm top-
lumunda zaman �geçmiş�tir. Geçmişten 
nasõl etkilenildiğini, üretilen ürünlerin na-
sõl ekildiğini, biçildiğini ve saklandõğõnõ in-
sanlõk öğrenmiştir. Sanayi toplumunda 
ise, zamanõn değerlendirilmesi �o an�daki 
zaman olmuştur. Bilgi toplumunda ise 
zaman kavramõ �gelecek�tir. Bu dönem-
de, geleceği öğrenmek, gelecek için yeni 
bilgiler üretip çalõşmak ve geleceği yaka-
lamak için yaklaşõmlar geliştirmek amaç-
tõr. 

 Sanayi toplumundan bilgi toplu-
muna geçişi hazõrlayan en önemli ge-
lişme malûmat/enformasyon teknolojile-
rinin üretilip insanlõğõn hizmetine sunul-
masõdõr. Bu tekniklerin gelişmesi ile ha-
berleşme kablodan bağõmsõz hale gel-
miştir. Çağlar boyu kabül görmüş zaman 
ve mekân  tanõmlarõ yeni anlamlar ka-
zanmaya başlamõştõr. Yeni bir dönemin 
içine girilmiştir. Bu yeni dönem bil-
gi/malûmat/bilişim çağõ dönemidir. Ülke 
olarak çağõ yakalayõp çağa yön veren-
lerden  olmak gerekmektedir. Bu çağda 
herşey çok hõzlõ değişecektir. Gelişmiş 
ülkeler ve bu çağda uluslararasõ Pazar-
lardan daha fazla pay alma iddiasõ olan-
lar araştõrma-geliştirme faaliyetlerine çok 
sayõda insangücü ve finansman kaynağõ 
ayõrmaktadõrlar.  

Maddi olan herşeyin bölüşüldükçe 
azalmasõna karşõn bilgi bölüşüldükçe ço-
ğalmakta ve kendini yenilemektedir. Je-
nerik teknolojiler olarak da adlandõrõlan 
enformasyon ve biyoteknoloji gibi bazõ 
teknolojiler yoğun araştõrma-geliştirme 
faaliyetlerini gerekli kõlmaktadõr. Bu tek-
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nolojilerde üretilen yeni bir bilgi bir yeni 
bilginin daha hazõrlayõcõsõ olmaktadõr.Yeni 
bir buluş sonraki araştõrma-geliştirme 
faaliyetine õşõk tutmakta ve sürekli 
gelişmeyi sağlamaktadõr. Üretilen her 
yeni bilgi yeni bir bilginin oluşumunu 
hazõrlamaktadõr. Bilgi, üretilip dağõtõmõ 
yapõldõkça daha da artmakta, verim artõşõ 
refah artõşõna ve toplumun özgüveninin 
artmasõna neden olmaktadõr. Yeni bilgi-
nin hepsi dağõtõlmamaktaysa da, özellikle 
ticarileştirilip en kârlõ kõsmõ geri döndürül-
medikçe yayõlmamaktaysa da, veriler, 
malûmat, pekçok araştõrma bulgularõ 
gelişmeleri izlemek ve kendi geliştirme-
lerimizi yapabilmek için sayõsõz ipuçlarõ 
vermektedir.  

 Bu çağda eğitim ülkelerin en önce-
likli faaliyet alanõ haline gelmektedir. Çağõ 
anlayacak, çağõn ileri teknoloji ürünlerini 
kavrayõp kullanacak ve bu ürünleri araş-
tõrma-geliştirme faaliyetleriyle yeniden 
üretecek bir toplum oluşturmak ve top-
lam kaliteye ulaşacak karar vericiler ara-
sõnda olmak açõsõndan en önemli kamu 
görevlerinden biri eğitimi teşvik etmek 
olmaktadõr. Demokratik ve yeteneklerin 
gelişmesine değer veren eğitim ortamlarõ 
önem kazanmõştõr. 

 Çağõmõzda üretim bilgisini üretme ve 
kullanmaya dayalõ ekonomik güç bütün 
diğer güçlerin belirleyicisi olmuştur. Bilgi, 
araştõrma-geliştirme faaliyetleri ile elde 
edilen teknoloji/üretim bilgisidir. Günü-
müzde bilgi karmaşõk bir hal almõştõr. 
Bilgi üretiminin ana unsurunu ise araş-
tõrmacõ insangücü oluşturmaktadõr. Araş-
tõrma-geliştirme faaliyetleri işletme ölçe-
ğinde de, ülke ölçeğinde de ciddi teşki-
latlanmalarõ gerekli kõlmaktadõr. Araş-
tõrma-geliştirme faaliyetleri önceden be-
lirlenen projeler üzerinde yoğunlaşõp belli 
bir yeni ürünün üretilmesine ve piyasaya 
sürülmesine neden olmaktadõr. Üniver-

sitelerde küçümsenmeyecek ölçüde tek-
nolojik altyapõ ve bilgi birikimi oluşmuş-
tur; bu altyapõ ile bilgi birikimini iyi bir 
teşkilatlandõrma ile piyasaya yönelik tek-
noloji/üretim bilgisine ve ürüne dönüş-
türmek mümkündür. 

 Gelişmiş ülkelerde sanayiin elde 
etmiş olduğu kazançlarõn önemli bir kõsmõ 
yeniden teknoloji bilgisi/üretim bilgisi 
üretimine dönüştürülmektedir. Bu dönü-
şümün hõzõ her geçen gün biraz daha 
artmaktadõr. Günümüzde en önemli ser-
maye bizzat teknoloji bilgisinin kendisi 
olmaktadõr. Üretimin verimlilik artõşõnõ 
teknoloji/üretim bilgisinin düzeyi belirle-
mektedir. Önümüzdeki dönemde üretime 
daha az zaman ayõrõp daha çok bilgi 
edinmeye ve daha çok bilgi üretmeye ça-
lõşõlacaktõr; çünkü bu bilginin üretim artõ-
şõnõ etkileme gücü çok yüksek olacaktõr. 

Teknoloji bilgisi açõğõnõ kapatmak 
için ülkeye aktarõmõ yapõlan teknolojileri 
bir an önce özümseyip yeniden üretip 
dağõtarak üretim tabanõna kazandõrõlmasõ 
önem taşõmaktadõr. Artõk herşeyi birkaç 
teknikerin veya birkaç mühendisin bil-
mesi yetmeyecektir. Teknoloji bilgisine 
bilimi de katarak sadece üniversitelerden 
değil, işletmelerden de dünya bilim sevi-
yesine katkõda bulunmak ve uluslararasõ 
pazarlardaki bilim ve kazanç payõmõzõ ar-
tõrmak amaçlanmalõdõr.  

 Kalemle kağõtla çalõşmadan bilgi-
sayarla çalõşmaya geçiş çalõşma alõşkan-
lõklarõnõn tamamen değişmesine ve ve-
rimin birden artmasõna neden olmuştur. 
Üretim düzenlemesi de buna paralel 
olarak değişmektedir. Önümüzdeki dö-
nem verimlilik dönemidir. Bu dönemi iyi 
anlayõp, herkesin kendi işyerinde döneme 
uygun, işleyişi etkinleştirici yapõlanmalara 
gitmesi gerekmektedir. Ülkemizde bu 
süreç başlamõştõr. Tabandan gelen bu 
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düzenleme hareketleri ile tavanõn deği-
şimi daha sağlõklõ ve kolay olacaktõr. Sa-
dece tavanda düzenleme yapmakla uğ-
raşmanõn dirençle karşõlanan verimsiz bir 
yaklaşõm olduğu bilinmektedir.  

 Önümüzdeki dönemde sanayiin 
mevcut üretim kapasitesinden de yarar-
lanarak yeni yapõlanmalarla dõşa dönük 
ve küresel pazarlarõn farklõ taleplerine 
cevap verecek şekilde, rekabet gücünün 
farklõ düzeylerde artõrõlmasõ ve dünya pa-
zarlarõnda öncü olabilecek sahalarda üre-
time girilmesi gelişme açõsõndan önem 
taşõmaktadõr. Sanayii bu yönde yönlendi-
rip desteklemek gerekmektedir. 

 Günümüzde, küreselleşen dünya 
ekonomisinde rekabet gücü yeni tekno-
lojiler üretmek ve bu yeni teknolojileri 
hõzla üretime dönüştürme yeteneğine da-
yanmaktadõr. 

 Araştõrma-geliştirme faaliyetleri son-
rasõnda piyasaya sürülen yeni ürünlerin 
tanõtõmõ ve pazarlamasõ, oluşturulan yeni 
pazarlama teknikleri ile tüketiciye yeni 
araçlarla kõsa zamanda ulaştõrõlabilmek-
tedir. 

 Hõzlõ kalkõnmak isteyen ülkeler 
açõsõndan araştõrma ve geliştirmelerde 
yenilik sistemleri anlayõşõyla düzenlemeler 
yapõlmasõ, bu sistemler içinde özellikle 
işletmeler boyutunda yenilikçi buluşlarõn 
özendirilmesi için örgütlenmeler ve sevk 
ve idare teknikleri yaygõnlaşmaktadõr. 

Ürünlerin piyasa süresi çok kõsalmõş-
tõr. Bu nedenle, araştõrma-geliştirme-ta-
sarõm-üretime hazõrlama-üretim süreçleri 
çok büyük bir hõzla tamamlanmak zorun-
dadõr. Firmalarõn bu hõza ayak uydura-
bilmesi ancak bilgisayar gözetiminde 
üretim sistemi çerçevesinde, bilgisayar 
destekli mühendislik, tasarõm, imalat gibi 

modern yöntemler ile ve çoğu kez esnek 
takõm tezgahlarõ ile mümkündür. 

Bilgi teknolojilerinde genelde araş-
tõrma-geliştirme, tasarõm, üretim ve hatta 
pazarlama arasõndaki sõnõrlar giderek be-
lirsizleşmeye başlamõştõr. Seri üretim 
ekonomik olmaktan çõkarak esnek üreti-
me yerini bõrakmaktadõr. 

 Özel kesimin verimliliğinin yüksel-
tilmesi; ürün kalitesini, ürüne ek özellik-
ler kazandõrmayõ, yeni ve incelmiş ürün 
sanayilerinde başarõ göstermeyi, modern 
işletmecilik anlayõşõ gereği etkili kullanõm 
ve işleyiş suretiyle maliyetlerde düşüşü, 
kalite ve arzda artõş sağlayarak üründen 
elde edilecek kazançlarla sermaye biriki-
mini hõzlandõrmayõ, araştõrma-geliştirme 
faaliyetlerini geliştirmeyi ve teknoloji bil-
gisinin tabana yayõlmasõnõ sağlayarak, ül-
keyi, yeni teknoloji bilgisinde sõçrama 
yapmaya hazõr hale getirilebilir. Teknoloji 
aktarõmõ yolu ile elde edilen tekno-
loji/üretim bilgisi, uyarlanarak dönüştü-
rülmelidir: teknolojinin tabana yayõlmasõ 
sonucu bir üst derecede yeniden üretil-
mesi imkanlarõ değerlendirildikten sonra 
o teknolojinin sağladõğõ kabiliyetin üstüne
çõkabilmek gerekir. Bu mevcut teknoloji
yaklaşõmõmõzõ kökten değiştirmekle müm-
kün olabilir. Bu bir bilgi üretimi ve faali-
yeti ile birlikte bilimsel izleme ve araş-
tõrmaya desteğini de gerekli kõlmaktadõr.

 Mikroelektronik, teleiletişim ve 
bilgisayar teknolojileri, yeni malzeme 
teknolojileri ve biyoteknoloji uç teknolo-
jileri oluşturmaktadõr. Bu teknolojilerin 
üretimi ve kullanõmõ toplumsal ekonomik-
kurumsal düzenlemeleri, bu temel üze-
rindeki yeniden yapõlanmayõ da başara-
bilmekten geçmektedir. 

Günümüzün en yayõlgan, en etkin 
jenerik teknolojisi ise bilişim/malû-
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mat/enformasyon teknolojisi ve biyotek-
nolojidir. Bu teknolojiler yalnõzca ekono-
minin değil, neredeyse hayatõn bütün 
alanlarõnõ etkileyerek son derece köklü 
değişikliklere neden olmaktadõrlar. Gide-
rek bu hõz artacaktõr. 

Bilişim teknolojilerinin gelişmesin-
den sonra coğrafi olarak mesafelerin 
egemenliği son bulmuş, milyonlarõn daha 
özgür olmalarõ sağlanmõştõr. Küreselleşen 
dünyada üretilen ürünler yeni teknoloji 
araçlarõyla internet (ağbağlar) sayesinde 
pazarlanõr olmuştur. Coğrafi konumlarõ, 
nüfuslarõnõn beceri düzeyleri, ulusal kay-
naklarõ, sermaye aktifleri bakõmõndan ül-
keler birbirlerine nispetle önem taşõmak-
tadõr. Yeni yöntemler, bilim seviyesinde 
üstünlük elde etme yeteneği olanlara 
yararlõ olurken; teknoloji, kültürel ve si-
yasal bakõmlardan değişime uyum sağ-
lama yeteneği az olanlara da zarar ver-
mektedir. 

Sonuç  ve  Öneriler 

 Kõt kaynaklarla hõzlõ gelişmeyi sağla-
mak zorunda olan bir ülke, bilimsel ve 
teknoloji bilgisindeki gelişmeleri yakõndan 
-uygulamalõ olarak- izler ve geliştirme
çabalarõnõ ihmal etmezken, işletmelerin
ve üniversite-sanayi işbirliğinin amaçlarõ
yenilikçi buluşlarla piyasalara giriş ve ka-
lõcõ olmak için araştõrma-geliştirmeye yö-
nelik olmalõdõr. Her işletmenin AR+GE
bütçesi ve kendi patentini almasõ bilinci
güçlendirilmelidir. Teknoloji ithalinden
çok, işletmede verimlilik artõşõnõ ve mali-
yet düşüşünü sağlayacak düzenleme ve
hizmet-içi eğitime öncelik verilmelidir.
Marka sahipliği ve nihai ürünle dünya pi-
yasalarõna giriş, sadece firma amacõ de-
ğil, sektör ve ülke amaçlarõ olarak karar-
lõlõğa ve programlara kavuşmalõdõr. Ka-
mu, araştõrma desteğini artõrmalõdõr. Kõt
kaynaklar sõklet merkezi yaratacak şekil-

de Türkiye için Pazar imkanõ olan birkaç 
alanda toplanmalõdõr. 

 Türkiye, stratejik bilgi birikimini 
oluşturan bilişim/enformasyon teknolo-
jileri, yazõlõm ve çip üretimine ve bilgisine 
mutlaka sahip olmalõdõr. Bu bilgiler yurt 
içi ve yurt dõşõ pazarlardan artan oran-
larda pay almayõ gerekli kõlmaktadõr. Bu-
nun için, özgün bilgi üretimi ve satõşõ 
önem taşõmaktadõr. Biyoteknoloji ve je-
nerik olarak adlandõrõlan ve çağa damga-
sõnõ vuracak olan bu yoğun araştõrma-ge-
liştirme faaliyetlerine dayalõ alana bir 
program dahilinde özellikle tarõm ve tõp 
için yatõrõmlar yapõlmalõdõr. 

 Savunma sanayiinin ihtiyaçlarõnõn 
planlanmasõ ve karşõlanmasõnda ulusal 
teknoloji yeteneğinden daha çok ulusla-
rarasõ tekli veya çoklu anlaşmalar veya 
firma sözleşmeleri ile bu alanõn önünün 
kapatõlmasõ yaklaşõmlarõna karşõ uyanõk 
olunmalõdõr.  

 Atõlõm/risk sermayesi geliştirilerek 
yeni alanlara girecek genç girişimcilerin 
ihtiyaçlarõ açõsõndan ülke şartlarõna uyar-
lanmalõdõr.  

Devletin mal ve hizmet satõnalma 
politikasõ yurt içinden tedarike ve araş-
tõrma-geliştirme faaliyetlerine dayalõ sa-
nayi yeteneğini geliştirecek yönde olma-
lõdõr.   

 Ulusal bilgi altyapõsõ geliştirilerek 
toplumun her kesiminin bilgiye ulaşabil-
mesini sağlayacak bir ortam oluşturul-
malõdõr. Internete (ağbağlara) erişim ka-
pasitesi uluslararasõ gelişmelerin gerek-
tirdiği düzeye yükseltilmeli, yurt dõşõna 
yönelik elektronik ticaret (e-ticaret) ge-
liştirilerek, bilgi güvenliğini sağlayacak 
uluslararasõ kural ve standartlar çerçeve-
sinde hukuki ve kurumsal düzenlemeler 
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yapõlmalõdõr. Internet ve çevresinde geli-
şen iletişim yollarõ, Türkiye�yi alõcõ olarak 
değil tanõtõcõ, satõcõ, pazarlayõcõ ve çõkar-
larõmõza uygun bilgi besleyici kullanma 
tekniklerini öğretecek kurslarla destek-
lenmelidir. 

 Çocuklara konuşmanõn, tartõşmanõn, 
araştõrmanõn, düşünmenin ve yaratmanõn 
yöntemleri ve kurallarõ öğretilmelidir. 

 Araştõrmacõ insangücünün yetişti-
rilmesine ve istihdamõna özen göstermek 
amacõyla bilim ve teknoloji politikalarõ 
içerisinde konuyu hayati bir değer olarak 
ele alõp değerlendirmek gerekmektedir. 
Bilginin ve teknolojinin üretimi her türlü 
fedakarlõğa katlanõlarak elde edilebil-
mektedir. Bilgiyi ürettikten sonra bunu 
üretim teknolojisine dönüştürerek ulus-
lararasõ pazarlarda rekabete dönüştür-
meden refah seviyesini artõrmak 21�nci 
yüzyõlda mümkün görünmemektedir. 
Teknoloji bilgisi açõğõnõ kapatmak için 
Cumhuriyetin 100. Yõlõna kadar olan sü-
reyi bilim-teknoloji dönemi olarak ilan 
etmek, bu konuda kararlõ adõmlar atmak 
gerekmektedir. Bu dönemde Türkiye�de 

bilim-teknoloji geliştirme cazibe konusu 
haline getirilmelidir. Üretken, buluş ve 
bulgularõ hayata geçirilmiş bilim adamõ ve 
araştõrmacõ insangücüne özel imkanlar 
sağlanmalõdõr. İhtiyacõ duyulan konular-
daki bilim adamõ ve araştõrmacõlara bir 
plan dahilinde açõlacak yeni araştõrma 
merkezlerinde öncelikle istihdam ortamõ 
hazõrlanmalõdõr. Yurt içi ve yurt dõşõ araş-
tõrmacõ insangücümüz ülke sanayi ve iş 
hayatõ için öncelikle belirli teknolojileri 
üretmek amacõyla bu cazibe merkezlerine 
cezbedilmelidir. 

 Dağõnõk ve amacõ kullanõcõ tarafõn-
dan belirlenen araştõrma kaynağõ kulla-
nõmõndan vazgeçilerek, rekabete dayalõ 
fonlama ve sonucun üretime aktarõlma-
sõna duyarlõ ödül düzenlerine geçilmelidir.  

En büyük öncelik küçük işletmelerin 
kendilerini geliştirmelerine, katma değeri 
yurt içinde tutarak düzenlenmelerine ve 
ihracata açõlmayõ yenilikçi buluşlarla 
güçlendirmelerine verilmelidir. Her kademe 
yönetim KOBİ�lere, sonuca duyarlõ destek 
programlarõ düzenlemelidir. 
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KAYITDIŞI  EKONOMİYİ  
TAHMİN  YÖNTEMLERİ  ve  
TÜRKİYE�DE  DURUM

Yõlmaz ILGIN (*) 

Özet: Kayõtdõşõ ekonominin boyutlarõ, 
bazõ varsayõmlara dayalõ olarak doğrudan 
ve dolaylõ yöntemlerle tahmin edilebilir. 
2002 Yõlõ Programõ verilerine göre, 2000 
yõlõnda ülkemizdeki toplam sivil istihdamõn 
ancak %57�si aktif sigortalõdõr. Basit para-
sal oran yöntemiyle yapõlan hesaplamaya 
göre ise, ülkemizde 1968-2001 döneminde 
ortalama olarak, kayõtlõ GSMH�nõn %45�i 
oranõnda kayõtdõşõlõk mevcuttur. Vergi in-
celemeleri, 1985-2001 döneminde vergi 
mükelleflerinin beyan ettikleri vergiye tabi 
gelirlerinin %65,7�si oranõndaki gelirlerini  
vergi makamlarõndan gizlediklerini göster-
mektedir. Ülkeyi sağlõklõ bir sosyo-ekono-
mik yapõya kavuşturmak için kayõtdõşõ eko-
nomi ile mücadele edilmesi, bu gibi he-
saplama yöntemlerinin gösterdikleri açõk 
alanlardan hareketle sosyal ve ekonomik 
politikalarõ koordine etmek ve kayõt altõna 
alma işlemini hõzlandõrmakla mümkündür. 

1970�lerden bu yana birçok ülkede 
tartõşõlan, hakkõnda araştõrmalar yapõlan 
kayõtdõşõ ekonomi, artõş gösterdiği 90�lõ 
yõllardan itibaren ülkemizde de yoğun bir 
şekilde tartõşõlmõş ve araştõrõlmõştõr. VIII. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõklarõ 
kapsamõnda bu konuda bir özel ihtisas 
komisyonu kurulmuş olmasõ ve VIII. 
Planda ve yõllõk programlarda politikalarla 
yer almasõ konuya resmi düzeyde verilen 
önemi göstermektedir.  

Bu makale ile, kayõtdõşõ ekonominin ne 
olduğu ile sebep ve sonuçlarõ hakkõnda kõsa  

bir bilgi verildikten sonra, ölçüm yön-
temlerinin kõsaca tanõtõlmasõ ve dolaylõ 
yöntemlerle ulaşõlan bazõ bulgularõn ortaya 
konmasõ amaçlanmõştõr. 

KAYITDIŞI  EKONOMİ:  TANIM, 
SEBEP  VE  SONUÇLAR 

Kayõtdõşõ ekonomi için �saklõ ekonomi�, 
�gizli ekonomi�, �yeraltõ ekonomisi�, 
�enformal ekonomi�, �gölge ekonomi�, 
�yasadõşõ ekonomi�, �kara ekonomi�, �dü-
zensiz ekonomi�, �beyandõşõ ekonomi�, 
�nakit para ekonomisi� gibi  birçok ad kul-
lanõlmaktadõr. Bunlar bazen aynõ anlama 
gelse de, çoğunlukla kayõtdõşõ ekonominin 
farklõ yönlerini vurgulamaktadõrlar. Örne-
ğin, enformal ekonomi, gölge ekonomi 
adlarõ daha çok istihdam boyutunu; saklõ 
ekonomi, gizli ekonomi, beyandõşõ ekonomi 
adlarõ vergi boyutunu; yasadõşõ ekonomi, 
kara ekonomi gibi adlar yasadõşõlõk boyu-
tunu; nakit para ekonomisi adõ ise işlemle-
rin daha çok nakit para kullanõlarak kayõt-
larda gösterilmeme boyutunu vurgula-
maktadõr. Böylesine çok görüntülü ve kar-
maşõk olan kayõtdõşõ ekonominin tek bir 
tanõmõnõ yapmak zor görünmektedir. Gayri 
Safi Milli Hasõla (GSMH) anlamõndaki 
kayõtdõşõ ekonomi; tanõm olarak GSMH he-
saplarõ içinde olmasõna rağmen kapsana-
mayan üretim ve gelirlerin büyüklüğünü, 
vergi açõsõndan; vergilenmesi gerektiği 
halde, çeşitli sebeplerle vergi yetkililerin-
den gizlenen ve denetlenemeyen gelirleri, 
istihdam açõsõndan; sosyal güvenlik ku-
rumlarõna kayõtlõ olmadan çalõşan kesimleri 
ve toplam istihdam kayõtlarõnda gözükme-(*) DPT, Planlama Uzmanõ, 



Planlama Dergisi Özel Sayõ � DPT�nin Kuruluşunun 42. Yõlõ 

  146

yen ve işsiz olduğu kabul edilen eksiklikleri 
ifade etmektedir. �Kayõtdõşõ ekonomi� 
deyimi ülkemizde bütün bu alanlarõ kavra-
yacak bir deyim olarak kullanõlmaktadõr. 

Belgesiz yapõlan alõşverişler, tamirat 
işleri, özel ders alma-verme, işportacõlõk, 
kamu kesimindeki suistimal, rüşvet olay-
larõ, kamu kuruluşlarõnca Hazine, Merkez 
Bankasõ ve Maliyenin bilgisi ve denetimi 
dõşõnda yapõlan ve bu yüzden dõş borç, 
harcamalar, GSMH gibi istatistiklere gir-
meme ihtimali olan dõş kredi anlaşma ve 
kullanõmlarõ gibi günlük hayatta karşõlaşõlan 
kayõtdõşõ faaliyetler düşünüldüğünde, kamu 
kesimi de dahil olmak üzere toplumun bü-
yük bir kesiminin kayõtdõşõ ekonomiye kat-
kõda bulunmakta olduğu söylenebilir. 

Kayõtdõşõ ekonominin, mali, ekonomik, 
politik, sosyal, psikolojik ve mevzuatla ilgili, 
birçok sebebi vardõr. Her şeyden önce, 
içinde yaşanõlan sosyo-ekonomik ve sosyo-
kültürel çevre kayõtdõşõ ekonomiye uygun 
bir zemin oluşturabilir. Ekonominin geliş-
mişlik derecesi, yüksek enflasyon, ekono-
mik krizler, kayõtlõ istihdam yeri sunabilme 
imkanlarõnõn üstünde nüfus artõşõ, kõrdan 
kente göç olgusu, eğitim ve vergi bilincinin 
düşüklüğü, vergi mevzuatõnõn karmaşõklõğõ, 
vergi oranlarõnõn ve kayõtlõ faaliyette bu-
lunmanõn getirdiği diğer yükümlülüklerin 
yüksek oluşu, cezai yaptõrõmlarõn düşük-
lüğü, sõkça çõkan aflar, mükelleflerde kamu 
kaynaklarõnõn etkin kullanõlmayõp israf ve 
istismar edildiği kanõsõnõn bulunmasõ 
kayõtdõşõlõğõ teşvik eden başlõca  unsurlar 
olarak sayõlabilir.  Kayõtlõ ekonomideki is-
tihdam ve gelir imkanlarõnõn kõsõtlõ veya 
maliyetinin yüksek olmasõ bireyleri 
kayõtdõşõna yöneltebilmektedir. Bireyler, ya 
faaliyetleri yasalarla yasaklanmõş olduğu 
için veya faaliyetleri yasal olsa da, vergi ve 
sosyal güvenlik paylarõ, ucuz krediye 
ulaşma, sermaye birikimi ihtiyacõ gibi eko-

nomik yüklerden kurtulmak için kayõtdõşõlõğõ 
tercih ederler.  

Bir ülkenin üretim gücünün toplam is-
tihdam talebine uygun  şekilde tespit edi-
lememiş olmasõ, uygulanacak makro eko-
nomik ve sosyal politikalarõn istenen neti-
ceyi vermemesine yol açabilir. Bireylerin 
yasadõşõ veya vergi, sosyal güvenlik paylarõ 
gibi yükümlülüklerini yerine getirmeden 
veya bir kõsmõnõ gizleyerek faaliyette bu-
lunmalarõ gelir idaresinin ve sosyal güvenlik 
kuruluşlarõnõn yeterli gelir elde edeme-
mesine ve bu yüzden kamu hizmetlerinin 
aksamasõna, bu yükümlülüklerini yerine 
getirenlerin haksõz rekabete maruz kalma-
larõna, diğer yasadõşõ faaliyetlerin yayõlma-
sõna, sosyal yapõnõn, ahlakõn ve ilişkilerin 
bozulmasõna yol açmaktadõr.  

KAYITDIŞI  EKONOMİYİ  
TAHMİN  YÖNTEMLERİ 

Kayõtdõşõ ekonominin kayõtlõ ekono-
miye nispetle büyüklüğünü tespit etmek 
amacõyla bazõ yöntemler geliştirilmiştir. Bir-
çok varsayõma dayalõ olarak yapõlan bu ça-
lõşmalarõn bir ölçümden ziyade �tahmin ça-
lõşmasõ� olduğunu, farklõ yöntemlerle, hatta 
aynõ yöntemle yapõlsa bile farklõ varsayõm-
larla çok farklõ sonuçlara ulaşõlabileceğini 
belirtmek gerekmektedir. Her yöntem 
kayõtdõşõlõğa farklõ bir açõdan yaklaşmakta 
ve kapsama alanlarõ farklõ olabilmektedir. 
Bu açõdan, tahmin çalõşmalarõ yapõlõrken, 
kapsamõn iyi belirtilmesi, varsayõmlarõn 
mümkün olduğunca gerçekçi yapõlmasõ, 
ulaşõlan sonuçlarõn diğer bulgularla tutarlõ-
lõğõnõn sõnanmasõ ve muhtemel hatalarõn
belirtilmesi gerekmektedir. Tahmin yön-
temleriyle; kayõtdõşõ ekonominin mutlak ve
nispi büyüklüğünün, zaman içinde büyüme
hõzõnõn, yol açtõğõ vergi ve sosyal güvenlik
prim kayõplarõnõn ne kadar olduğu gibi so-
rulara cevap aranmaktadõr. Geliştirilen tah- 



Planlama Dergisi Özel Sayõ � DPT�nin Kuruluşunun 42. Yõlõ 

  147

min yöntemlerini çeşitli açõlardan sõnõfla-
mak mümkündür. En yaygõn sõnõflama şu 
şekilde yapõlmaktadõr:  

• Doğrudan yöntemler
• Dolaylõ yöntemler.

Doğrudan yöntemler; doğrudan 
kayõtdõşõ ekonominin büyüklüğünü araştõr-
mak amacõyla yapõlan anket vs. gibi çalõş-
malarõ kapsamaktadõr. Seçilen bir alanda 
ve sõnõrlõ bir örnekten hareketle yapõlan bu 
çalõşmalardan elde edilen sonuçlar birleşti-
rilerek seçilen işkolundaki  veya farklõ iş-
kollarõndaki araştõrmalarla birleştirilerek 
ülkenin bütünündeki kayõtdõşõlõğõn boyutu 
ortaya konulmaya çalõşõlmaktadõr. Başka 
amaçlar için de yapõlõyor olmalarõna rağ-
men, vergi incelemeleri, hanehalkõ üretim, 
tüketim, gelir ve işgücü anketleri kayõt-
dõşõlõğõ da tespit etmeye yardõmcõ olabil-
mektedir.  

Dolaylõ yöntemler; kayõtdõşõ eko-
nominin kayõtlõ ekonomide bõraktõğõ düşü-
nülen izlerden hareketle kayõtdõşõlõğõn bo-
yutunu tahmin etmeye yönelik olarak ya-
põlan çalõşmalardõr. Bu yöntemlere dolaylõ 
denilmesinin sebebi, başka amaçlar için 
hazõrlanan milli muhasebe hesaplarõ, para-
sal büyüklükler, demografik göstergeler, 
vergi istatistikleri gibi verilerin ve bu veri-
lerdeki gelişmelerin analiz edilmesi esasõna 
dayalõ olmalarõndandõr.  

Doğrudan yöntemlerle daha çok sõnõrlõ 
bir alandaki kayõtdõşõlõk yerinde ölçüm ve 
buradan hareketle makro düzeydeki 
kayõtdõşõlõk tespit edilmeye çalõşõlõrken, do-
laylõ yöntemlerle daha çok doğrudan 
kayõtdõşõ GSMH, kayõtdõşõ toplam istihdam, 
beyan dõşõ gelir gibi makro büyüklükler 
tahmin edilmeye çalõşõlõr.  

Dolaylõ yöntemler kendi içinde şu gibi 
ayrõmlara tabi tutulmaktadõr: 

• Parasal yöntemler
• Vergisel yöntemler
• Demografik yöntemler
• Farklõlõk yöntemleri.

Parasal yöntemler; dolaşõmdaki para, 
mevduat hesaplarõ gibi parasal büyüklükler 
üzerinde bõraktõğõ düşünülen izlerden hare-
ketle kayõtdõşõ ekonominin büyüklüğünün 
tahmin edilmeye çalõşõldõğõ yöntemlerdir. 
Parasal yöntemlerde; kayõtdõşõ işlemlerin 
gizlenmeye ve denetimden kaçõrõlmaya 
daha elverişli olmasõ sebebiyle  genellikle 
nakit para ile yapõldõğõ ve kayõtdõşõ ekono-
mideki hareketlerin, parasal büyüklükleri 
etkilediği varsayõlmaktadõr. Bunun etkileri-
nin analiz edilmesi ile kayõtdõşõ ekonominin 
boyutu hakkõnda tahminler elde edilmek-
tedir. Yapõlan tahminler, sadece para ile 
yapõlmasõ gereken işlemlere konu olan 
kayõtdõşõ ekonomiyi kapsamakta; takas, 
ayni ödeme, parasal olmayan ev ekonomisi 
gibi piyasa dõşõnda gerçekleştirilen kayõtdõşõ 
faaliyetleri ise kapsamamaktadõr. Parasal 
tahmin yöntemleri şunlardõr:  

- Parasal oran yaklaşõmõ
- İşlem hacmi yaklaşõmõ
- Ekonometrik parasal tahmin yakla-

şõmõ. 

�Basit parasal oran� ve �geliştirilmiş 
parasal oran� olarak iki şekilde kullanõlabi-
len parasal oran yaklaşõmlarõ, kolay olmasõ 
sebebiyle tahminlerde sõk kullanõlmaktadõr.  

Kayõtdõşõ ekonomide kullanõlan nakit 
para miktarõ tahmin edilerek, bazõ varsa-
yõmlarla kayõtdõşõ GSMH�nõn büyüklüğünün 
hesaplanmasõna dayanan basit parasal 
oran yönteminde, toplam vadesiz mevdu-
ata (D) nispetle dolaşõmdaki toplam para 
miktarõnõn  (C), diğer bir değişle k=C/D 
oranõndaki değişmelerin kayõtdõşõ ekonomi-
deki hareketlerden kaynaklandõğõ, bu ora-
nõn yükselmesinin kayõtdõşõ ekonominin bü-
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yüdüğünü gösterdiği kabul edilmektedir. 
İlk olarak Cagan (1958,303-328) tarafõn-
dan, ABD�nin II.Dünya Savaşõ yõllarõnda 
beyan edilmeyen gelirlerini tahmin etmekte 
kullanõlan yöntem, daha sonra Gutmann ve 
Feige tarafõndan kullanõlarak geliştirilmiştir. 
Basit parasal oran yönteminde kayõtdõşõ 
milli gelir; Y:milli gelir,  C:dolaşõmdaki para 
miktarõ, D:vadesiz mevduat, k=C/D, 
u:kayõtdõşõ, o:kayõtlõ kesim olmak üzere; 

 

formülü ile hesaplanmaktadõr. Paranõn gelir 
dolaşõm hõzõnõn [v=Y/(C+D)] kayõtlõ ve 
kayõtdõşõ kesimlerde aynõ olduğu, C/D ora-
nõnõn en düşük olduğu yõlda kayõtdõşõ eko-
nominin bulunmadõğõ varsayõlmaktadõr. 
Eğer incelenen dönemdeki herhangi bir 
yõlda kayõtdõşõ ekonominin büyüklüğü bilini-
yorsa, C/D oranõnõn en düşük olduğu yõlda 
kayõtdõşõlõk olmadõğõ varsayõmõna gerek ol-
madan da, kayõtdõşõ ekonominin büyüklü-
ğünün bilindiği taban yõlõna nispetle diğer 
yõllardaki kayõtdõşõ ekonominin büyüklüğü 
elde edilebilmektedir. Bu yöntem kullanõlõr-
ken uygulamada yapõlan hatalardan birisi, 
C/D oranõ alõnõrken, D olarak vadesiz mev-
duat yerine vadeli mevduatõn veya vadeli 
mevduatõn da dahil olduğu toplam mevdu-
atõn kullanõlmasõdõr. Basit parasal oran 
yönteminde, vadesiz mevduat yerine vadeli 
mevduatõn dikkate alõnmasõ, vadeli 
mevduatõn faiz hadleri gibi değişkenlere 
çok  bağlõ olmasõ sebebiyle uygun değildir 
ve yanõltõcõ sonuçlar elde edilir. 

Feige (1989, 13-56), banka hesap-
larõ, çekler gibi ödeme araçlarõyla yapõlan 
kayõtdõşõ ekonomik faaliyetleri de kapsaya-
cak şekilde modeli geliştirmiştir. Modelde 
kayõtlõ ve kayõtdõşõ kesimlerde paranõn gelir 
dolaşõm hõzlarõ farklõ olarak ele alõnabil-
mektedir. Geliştirilmiş model;  

şeklinde ifade edilmektedir (Ilgõn, 1999). 
Burada β=vo/vu�dõr.  

Parasal yöntemlerden bir diğeri ise, 
yine Feige tarafõndan geliştirilen işlem 
hacmi yöntemidir. Fisher�in, MV= toplam 
ödemelerin parasal değeri, PT= toplam 
işlemlerin parasal değeri olmak üzere 
MV=PT olarak ifade edilen, paranõn miktar 
teorisinden hareketle ulaşõlan 

(py)u = [(CVc + DVd) / k*] - (py)r 

denklemiyle kayõtdõşõ ekonominin hesap-
lanmasõna dayanmaktadõr. Parasal oran 
yöntemlerinde olduğu gibi burada da kayõtlõ 
ve kayõtsõz toplam işlem miktarõnõn toplam 
gelire oranõnõ gösteren k*�nõn tahmin 
edilmesi gerekmektedir. Ancak buradaki 
paranõn dolaşõm hõzlarõ, kayõtlõ gelirin para 
miktarõna oranõ olarak değil, fiziki olarak el 
değiştirme hõzõ olarak ele alõnmaktadõr. 
Toplam işlem hacminin belirlenmesindeki 
zorluk da dikkate alõndõğõnda, uygulanabilir 
olmaktan ziyade, yöntemin teorik açõdan 
açõklayõcõ özelliği önemlidir. 

Kayõtdõşõ ekonominin büyüklüğü, yine 
parasal yöntemlerden ekonometrik yön-
temle de tahmin edilmeye çalõşõlmaktadõr. 
Yöntemin parasal yöntemler içinde sayõl-
masõnõn nedeni, kayõtdõşõ ekonomide yoğun 
olarak bulunduğu düşünülen nakit para 
talebinin ekonometrik yöntemlerle birtakõm 
belirleyici unsurlara bağlõ olarak tahmin 
edilmesine dayanmasõndandõr. Farklõ mo-
dellerin kurulabildiği ekonometrik yöntem-
lerin en tanõnmõşõ Tanzi (1983,283-305) 
tarafõndan geliştirilen modeldir. Model; 

C/M2 = f ( Y, R, WS/NI, T ) 

Şeklindeki  fonksiyon  üzerine kurulmuştur. 

Yu=1/β* Yo * [ (ku+1)(C-ko*D) ] / [ (ko+1)(ku*D -C) ]

Yu = Yo * (C-ko*D) / (ko+1)*D
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Belli bir dönemdeki C/M2, kişi başõna milli 
gelir (Y), mevduat faizi oranõ, maaş ve 
ücretlerin milli gelir içindeki payõ (WS/NI), 
vergi oranõ (T) gibi açõklayõcõ değişkenlere 
bağlõ bir regresyon eşitliği olarak tahmin 
edilmekte; daha sonra, açõklayõcõ değiş-
kenlerin fiili değerleri bulunan regresyon 
eşitliğinde yerine konularak, C/M2�nin 
regresyon değerleri bulunmaktadõr. C, hem 
vergili durum, hem de vergi değişkeninin 
sõfõr olduğu durum için hesaplanmakta, 
vergili ve vergisiz durum için elde edilen 
para miktarlarõ arasõndaki fark, paranõn 
dolaşõm hõzõ ile çarpõlarak vergilerin sebep 
olduğu kayõtdõşõ ekonominin büyüklüğü 
hesaplanmaktadõr. Klovland�õn (1984, 423-
439) İsveç ve Norveç, Bhattacharyya�nõn
(1990, 703-717) İngiltere için yaptõklarõ
para talebinin ve bu suretle kayõtdõşõ eko-
nominin ekonometrik olarak tahminine da-
yanan çalõşmalarõ bu kapsamda değerlen-
dirilebilir.

Dolaylõ yöntemlerden ikincisi olan 
vergisel yöntemlerle, başka amaçlar için 
toplanan vergi istatistiklerinin analiz edil-
mesi yoluyla, genellikle beyan dõşõ veya 
vergilendirilmesi gerektiği halde vergi dõşõ 
kalan gelirler tahmin edilmektedir. Beyan 
dõşõ veya vergi dõşõ gelirler, başka kaynak-
lardan hesaplanõyorsa GSMH hesaplarõ 
içinde kapsanmõş olabilir. Bunlarõn ayrõştõ-
rõlmasõ gerekir. Bu sebeple, mevcut GSMH 
büyüklükleri veri alõnarak hesaplanan be-
yan dõşõ veya vergi dõşõ gelir  anlamõndaki 
kayõtdõşõ ekonomi ile, GSMH tanõmõ içinde 
olmasõna rağmen mevcut GSMH büyük-
lükleri içinde kapsanmadõğõ düşünülen 
kayõtdõşõ ekonomiyi, çok yaygõn şekilde ya-
põldõğõ üzere, karõştõrmamak gerekir. 

Demografik yöntemler, kayõtdõşõ istih-
damõ araştõrmak üzere, nüfus, bağõmsõz 
çalõşanlar, işgücüne katõlõm oranõ gibi 
göstergelerin çeşitli istatistik analiz edil-

mesi esasõna dayanan dolaylõ yöntemler-
dendir. 

Farklõlõk yöntemleriyle, hem istihdam 
hem de milli gelir hesaplarõ açõsõndan, 
GSMH, toplam istihdam ve bunlarõn bile-
şenleri ile ilgili olarak, çeşitli kaynaklara 
dayanõlarak çeşitli yöntemlerle yapõlan 
tahminler arasõndaki farklar karşõlaştõrõlarak 
kayõtdõşõ ekonominin boyutlarõ belirlenmeye 
çalõşõlmaktadõr. 

TÜRKİYE�DE  KAYITDIŞI 
EKONOMİNİN  BOYUTLARI 

Kayõtdõşõ ekonominin ülkemizde sis-
tematik çalõşmalara konu edilmesi ile bir-
likte ölçüm çalõşmalarõ da yapõlmõştõr. Doğal 
olarak, yönteme, kullanõlan verilere, kap-
sanan döneme, yapõlan varsayõmlara bağlõ 
olarak farklõ sonuçlara ulaşõlacaktõr. Kayõtlõ 
GSMH�nõn %1�inden %200�üne varan 
oranlarda kayõtdõşõlõk tahminleri yapõlmõştõr 
(Hakioğlu 1987, Kasnakoğlu 1993, Özsoylu 
1993, Temel-Şimşek-Yazõcõ 1994, Altuğ 
1994, Ilgõn 1999).  

Makale amacõyla, 1968-2001 dönemi 
için basit parasal oran yöntemiyle 
Türkiye�deki kayõtdõşõ ekonomi için, son 
verilerle bir tahmin çalõşmasõ yapõlmõş olup 
Tablo-1�de yer almaktadõr. Yapõlan tah-
minlerde, 1987 yõlõ için ekonometrik yön-
temle daha önce bulunan ve diğer yön-
temlerin sonuçlarõyla tutarlõ olduğu görülen 
%26,6 oranõndaki kayõtdõşõ GSMH temel 
alõnmõştõr (Ilgõn,1999). Daha önce de belir-
tildiği gibi, bu sonuçlar, sadece nakit para 
kullanõlõrken ortaya çõkan kayõtdõşõ GSMH�yõ 
göstermektedir. Paranõn gelir dolaşõm hõzõ-
nõn kayõtlõ ve kayõtdõşõ kesimlerde aynõ ol-
duğu, nakit tutma tercihinin sadece 
kayõtdõşõ ekonomik faaliyetlerle ilgili olduğu 
şeklindeki varsayõmlar burada da yapõlmõş-
tõr ve bu sebeple elde edilen büyüklükler 
alt sõnõra daha yakõndõr. 
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YILLAR 
Kayõtlõ GSMH 

(Yo) 
(Milyar TL) 

Kayõtdõşõ GSMH (*) 
(Yu) 

(Milyar TL) 

Kayõtdõşõ / Kayõtlõ 
GSMH 

(Yo/Yu) 
(%) 

(Yo/Yu) Yõllõk 
Değişimi 

(%) 

1968 164 62 37,9 - 
1969 183 64 34,8 -8,2
1970 208 87 41,8 20,3
1971 261 100 38,2 -8,6
1972 314 110 35,0 -8,5
1973 399 135 33,8 -3,2
1974 538 180 33,6 -0,9
1975 691 212 30,7 -8,4
1976 868 271 31,2 1,7
1977 1.108 385 34,7 11,2 
1978 1.646 670 40,7 17,3 
1979 2.877 1.126 39,1 -3,9
1980 5.303 1.923 36,3 -7,3
1981 8.023 2.596 32,4 -10,8
1982 10.612 3.803 35,8 10,8
1983 13.933 4.340 31,1 -13,1
1984 22.168 8.820 39,8 27,7
1985 35.350 13.251 37,5 -5,8
1986 51.185 12.874 25,2 -32,9
1987 75.019 19.955 26,6 5,8
1988 129.175 45.273 35,0 31,8
1989 230.370 103.168 44,8 27,8
1990 397.178 189.268 47,7 6,4 
1991 634.393 318.035 50,1 5,2 
1992 1.103.605 593.890 53,8 7,3 
1993 1.997.323 1.137.178 56,9 5,8 
1994 3.887.903 2.686.953 69,1 21,4 
1995 7.854.887 6.596.840 84,0 21,5 
1996 14.978.067 8.358.098 55,8 -33,6
1997 29.393.262 22.378.663 76,1 36,4
1998 53.518.332 44.170.423 82,5 8,4 
1999 78.282.967 45.853.918 58,6 -29,0
2000 125.596.129 68.747.977 54,7 -6,6
2001 179.480.078 118.851.323 66,2 21,0
1968-1980 Ortalamasõ 36,0 
1981-1990 Ortalamasõ 35,6 
1991-2001 Ortalamasõ 59,0 
1968-2001 Genel Ortalamasõ 45,0 

TABLO 1: Basit Parasal Oran Yöntemiyle Türkiye�de Kayõtdõşõ Ekonomi

(*) 1987 yõlõ için ekonometrik yöntemle bulunan (yo/Yu) 1987=26,6 oranõ alõnarak (Bkz: Ilgõn,1999.156) diğer
yõllardaki kayõtdõşõlõk buna göre bulunmuştur. 
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Tablonun incelenmesinden de görüle-
ceği üzere, 1968-2001 döneminde kayõtdõşõ 
GSMH�nõn kayõtlõ GSMH�ya oranõ ortalama 
%45 olmuştur. 1981-1990 döneminde or-
talama %35,6 olan söz konusu oran, 1991-
2001 döneminde artarak ortalama %64,4�e 
çõkmõştõr. Kayõtdõşõ ekonominin yõllar 
itibariyle artõş eğilimi gösterdiği, 1994 krizi 
sonrasõnda 1995 yõlõnda %84�e kadar 
ulaştõğõ, 2000 yõlõnda %54�e düştükten 
sonra yine bir kriz yõlõ olan 2001 yõlõnda 
tekrar artarak kayõtlõ GSMH�nõn %66,2�si 
olduğu görülmektedir. 

Kayõtdõşõlõğõn sürekli artõşõnõn çok geniş 
bir sosyo-ekonomik yorumunun yapõlmasõ 
mümkündür. Ancak, bu makalenin boyut-
larõ açõsõndan kõsaca bir boyutun öne geti-
rilmesiyle yetinilmektedir. İhracata yönelik 
sanayi politikalarõna geçiş sonrasõnda reel 

 

 

ekonominin verimlilik artõşõ/maliyetlerde 
düşmeye süreklilik kazandõramamasõ so-
nucu, tasarruflarõnõ kamuya olan yüküm-
lülüklerinden kaçarak yapma eğiliminin 
yükseldiği görülmektedir. Ekonomide ve-
rimlilik artõşõnõ hedef alan sosyal politika-
iktisadi politika bütünleşmesi ve bunun uy-
gulamaya aktarõlmasõ ciddiyetle sağlanma-
dõkça, hõzlanmõş bu eğilimin geri çevrilmesi 
güç olacaktõr. 

Tablo-2�de görülebileceği üzere, Ma-
liye Bakanlõğõ denetim görevlilerince 1985-
2001 döneminde yapõlan vergi incelemeleri 
sonucu bulunan matrah farklarõ, söz ko-
nusu dönem ortalamasõ olarak, vergi mü-
kelleflerinin beyan ettikleri vergiye tabi ge-
lirlerinin  %65,7�si  kadarõnõ  vergi yetkilile-
rinden gizlediklerini göstermektedir. Bulu-
nan  söz  konusu matrah farklarõnõn incele- 

YILI 
İncelenen 

Matrah 
(Milyar TL) 

Bulunan  Matrah 
Farkõ 

(Milyar TL) 

Matrah Farkõ 
Oranõ 
(%) 

Yõllõk Değişim 
(%) 

1985 300 294 98,2 -
1986 1.157 1.498 129,5 31,8
1987 2.950 764 25,9 -80,0
1988 3.093 953 30,8 18,9
1989 4.287 1.933 45,1 46,3
1990 9.969 6.258 62,8 39,2
1991 13.755 6.876 50,0 -20,4
1992 22.181 13.218 59,6 19,2
1993 35.897 12.907 36,0 -39,7
1994 120.146 135.755 113,0 214,3
1995 169.827 71.167 41,9 -62,9
1996 375.262 99.725 26,6 -36,6
1997 723.888 284.900 39,4 48,1
1998 1.763.430 684.221 38,8 -1,4
1999 1.288.778 1.043.797 81,0 108,7
2000 3.621.022 1.987.797 54,9 -32,2
2001 7.312.698 13.479.142 184,3 235,9

1985-2001 ORTALAMASI 65,7

TABLO 2: Türkiye  Vergi  İnceleme  Sonuçlarõ 

Kaynak: Maliye Bakanõğõ Denetim Birimleri,Vergi İstatistikleri, http://www.gelirler.gov.tr (2 Temmuz 2002)�den 
hesaplanmõştõr. 

http://www.gelirler.gov.tr/
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nen matraha oranõnõn 1985-2000 döne-
minde %25,9 ile %129,5 arasõnda değiş-
tiği, kriz yõlõ olan 2001 yõlõnda ise %184,3�e 
kadar ulaştõğõ görülmektedir. Bunalõm yõlla-
rõnda vergi kaçağõnõn arttõğõ söylenebilir. 
Nitekim, Tablo-1�de kayõtsõz GSMH�nõn bu-
nalõm veya istikrar programõ yõlõ sõkõ para 
politikasõ sonrasõnda fõrladõğõ da görülmek-
tedir. Toplam vergiler dikkate alõnarak ya-
põlan hesaplamalarõn, dolaylõ vergiler-do-
laysõz vergiler, gelir vergisi-kurumlar ver-
gisi-KDV veya sektörler bazõnda yapõlmasõ 
durumunda farklõlaşmalarõn olacağõ, bazõ 
vergi türlerindeki ve sektörlerdeki kaçak 
oranõnõn daha yüksek veya düşük çõkabile-
ceği tahmin edilebilir. Kayõtdõşõlõğõn hangi 
alanlarda yoğunlaştõğõnõ tespit ve etkin bir 
şekilde mücadele edebilmek için bu tür ay-
rõntõlõ verilere ihtiyaç bulunmaktadõr. 

2002 Yõlõ Programõ verileri ile yapõlan 
hesaplamaya göre, 2000 yõlõnda 15+yaşõ 
kapsayan ve 20,6 milyon olarak tahmin 
edilen toplam sivil istihdamõn %57,7�sinin 
aktif sigortalõ olduğu, tarõm kesimi dõşõnda 
aktif sigortalõlõk oranõnõn ise %80,7 olduğu 
anlaşõlmaktadõr (DPT 2001, 157-165). Aynõ 
hesaplamaya göre, toplam istihdamõn 
%43,3�ü, sanayi+hizmetler sektörleri çalõ-
şanlarõnõn %19,3�ü, tarõm sektörü çalõşan-
larõnõn ise %85,2�si sosyal güvenlik sistemi 
dõşõnda istihdam edilmektedir.  

DİE�nin 2002 Yõlõ I. Dönem Hanehalkõ 
İşgücü Anketi geçici sonuçlarõna göre, kri-
zin etkisiyle 18,5 milyon kişiye gerileyen 
toplam istihdamõn %47,7�sini oluşturan 8,8 
milyon kişilik kõsmõ herhangi bir sosyal gü-
venlik kuruluşuna kayõtlõ olmadan yani 
kayõtdõşõ olarak istihdam edilmektedir. Aynõ 
ankete göre, 2002 yõlõnõn I. Döneminde 
tarõm sektöründeki kayõtdõşõlõk %90,1 iken, 
tarõm dõşõ faaliyetlerdeki kayõtdõşõlõk %29,1 
olmuştur. Yaşanan ekonomik kriz sonra-
sõnda kayõtdõşõ istihdamõn arttõğõ anlaşõl-
maktadõr. 

Ayrõca, son yõllarda ülkemizde kaçak 
olarak çalõşan yabancõ işçilerin sayõsõnõn 
önemli miktarlara ulaşmõş olmasõ mümkün-
dür. 

Kayõtdõşõ ekonomiyle ilgili tahminlere 
ihtiyatla yaklaşõlmasõ gerekse de, gerek 
parasal oran yöntemleri olsun, gerek sos-
yal güvenlik ve istihdam göstergeleri olsun 
ve gerekse vergi incelemeleri olsun ülke-
mizde yüksek oranda kayõtdõşõlõk olduğunu 
göstermektedir.  

KAYITLI  EKONOMİYE  GEÇİŞ 
İÇİN  ÖNERİLER 

Ülkemiz, önemli kamu açõklarõ ve bu 
açõklardan kaynaklanan enflasyon gibi 
önemli ekonomik sorunlarõn yanõnda, sos-
yal güvenlik sisteminde de mali sorunlarla 
karşõ karşõyadõr. Kayõtdõşõ ekonominin yay-
gõnlaşmasõnda etkili bu sorunlarõn aşõlmasõ 
ile, kayõtdõşõ ekonominin kayõt altõna alõn-
masõ büyük ölçüde sağlanabilir. Plan ve 
Programlarda öngörülen politika ve tedbir-
lerin koordineli ve etkin olarak bir türlü uy-
gulamaya geçirilememesi, bu sorunlarõn 
büyümesine ve çözümünün daha da zor 
hale gelmesine yol açmaktadõr. İlke �ve-
rimliliği artõrma� olmak şartõyla, ülkemiz-
deki kayõtdõşõlõğõ önlemeye yönelik olarak: 

•  Ekonomik ve sosyal konulardaki
düzenlemelerin, toplumun çeşitli kesimleri-
nin katõlõmõ ile, günümüzün ihtiyaçlarõnõ ve 
özelliklerini dikkate alarak basitlik, adalet 
ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda birbiri ile 
koordineli yapõlmasõ gibi genel tedbirler 
yanõnda, 

• Çok sayõda ve çok farklõ dilimlerde
uygulanan vergi oranlarõnõn yeniden dü-
zenlenmesi, sayõsõnõn ve oldukça yüksek 
olan oranlarõn düşürülerek rekabetçiliği 
caydõrmayacak en uygun vergi oranlarõnõn 
belirlenmesi, 
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• Kesimler arasõndaki vergi yükü ada-
letsizliğinin, kayõtdõşõ faaliyetlere yol açma-
yacak şekilde giderilmesi ve ücretlilerin 
vergi yükünün düşürülerek, istihdam üze-
rindeki vergi ve benzeri kesintilerin azaltõl-
masõ, 

• Yaygõn olarak kullanõlan vergi teş-
viklerinin, muafiyetlerin ve istisnalarõn göz-
den geçirilerek asgari bir seviyeye indiril-
mesi, 

•  Vergilemede üniter/tekil sistemden
uzaklaştõran uygulamalarõn düzeltilmesi, 

• Belge ve kayõt düzenini bozan gö-
türü ve benzeri usulde vergilemenin kap-
samõnõn daraltõlmasõ, 

• Herkese bir vergi numarasõ verilmesi
uygulamasõnõn yaygõnlaştõrõlarak izlemenin 
işlevsel hale getirilmesi, hatta bunun 
vatandaşlõk numarasõ, nüfus kağõdõ, 
pasaport ve sosyal güvenlik numaralarõ ile 
aynõ olacak şekilde düzenlenmesi, 

• Vergi idaresinin yeniden yapõlandõrõ-
larak tam olarak otomasyona geçişin sağ-
lanmasõ; idare ile mükellef ilişkilerinde iş-
lemlerin basitleştirilerek kõrtasiyeciliğin 
azaltõlmasõ; vergi toplamada bankalar sis-
teminden daha yaygõn olarak yararlanõl-
masõ, 

• Vergi denetim birimleri ve diğer bi-
rimler arasõndaki koordinasyon güçlendiri-
lerek denetimlerin daha yoğun ve etkin bir 
şekilde yapõlmasõnõn sağlanmasõ, 

• Vergi beyannamelerinin daha sağlõklõ
düzenlenmesi bakõmõndan muhasebecilik 
ve mali müşavirlik mesleğinden azami öl-
çüde yararlanõlmasõ, 

• Vergi yasalarõnõn çok sõk değiştiril-
mesini  gerektirmeyecek   ve   karõşõklõklara  

meydan vermeyecek şekilde düzenlenmesi, 

• Faturalõ ve fişli alõş-veriş düzeninin
yerleştirilmesi ve düzenli denetimi; ticari 
defterlerin denetiminin sağlanmasõ, 

• Vergiye dahil olmayan veya düşük
vergili rant gelirlerinin vergi kapsamõnõn 
genişletilmesi, 

• Vergi cezalarõnõn caydõrõcõ olacak şe-
kilde konulmasõ ve sõk sõk af çõkarma yo-
luna gidilmemesi gibi vergisel tedbirler, 

• Verimli istihdam imkanlarõnõn artõrõl-
masõ, kayõtlõ çalõştõrma denetimine etkinlik 
kazandõrõlmasõ, 

• Esnek zamanlõ ve kõsmi zamanlõ ça-
lõşma imkanlarõ konusundaki hukuki boşlu-
ğun giderilmesi, 

• Tarõm kesiminin kendine özgü ça-
lõşma ilişkilerini dikkate alacak şekilde, sos-
yal güvenlik kapsamõnõn genişletilerek uy-
gulanmasõ için yasal düzenlemelerin işle-
tilmesi, 

• İşgücü maliyetini artõran ve kayõtdõşõ
istihdamõ teşvik eden yüksek sigorta prim 
kesintilerinin aşağõ çekilmesinin sağlan-
masõ; sağlõk sigortasõnõn emeklilik sigorta-
sõndan ayrõlarak, her iki kaynağõn kendi 
mantõklarõna uygun ve karlõ şekilde de-
ğerlendirilerek hizmet sunumunun artõrõl-
masõ, 

• Meslek eğitimi sisteminin piyasaya
dönüklüğü, meslek standartlarõ ve meslek 
belgelendirme sisteminin kurulmasõ ve 
ömür boyu meslek eğitimine ulaşma yolla-
rõnõn açõlmasõ, 

• Çocuk işçi çalõştõrõlmasõnõn ILO söz-
leşmesine Türkiye�nin attõğõ imza ile uyum-
lu olarak kararlõlõkla ortadan kaldõrõlmasõ, 
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• Daha erken yaşlardan itibaren, çõ-
raklõğõn eğitim sistemiyle bağdaştõrõlmasõnõn 
sağlanmasõ, 

• Üretimde verimlilik artõşõna ve top-
lam kalite yönetimine yönelik düzenleme-
lerin yapõlmasõ, 

• Sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn etkin
hizmet verebilmesi ve cazibelerinin artõrõl-
masõ için, söz konusu kuruluşlarda norm ve 
standart birliğinin sağlanmasõ, denetimlerin 
artõrõlmasõ, 

• Erken emekliliğin kaldõrõlmasõ, bunun
uygulama boyutunun hõzlandõrõlmasõ için 
yeni düzenlemeler yapõlmasõ, 

•  Herhangi bir kamu sigorta kuru-
mundan emeklilik aylõğõ alõrken, ayrõ bir 
yerde ücretli-kayõtsõz çalõşabilme ayrõcalõğõ-
nõn kaldõrõlmasõ, 

• Karlõ işkollarõ ve yerlerde iş kurma
danõşmanlõğõnõn düzenli şekilde başlatõlmasõ 
gibi çalõşma hayatõyla ilgili tedbirler, 

• İş kurma ile ilgili işlemlerin azaltõl-
masõ ve illerde aynõ mercilerde toplanmasõ,  

• Serbest  ticaretin geliştirilmesi, kom-
şu ülkelerle ticaretin açõlmasõ gibi kayõtlõ 
istihdamõ artõrõcõ tedbirlerin alõnmasõ, ayrõca 

• Yasadõşõ mallarõn kaçakçõlõğõnõn ön-
lenmesine yeni yollarla yaklaşõlmasõ,  

• İstatistiklerin daha gerçekçi bir şe-
kilde, kayõtdõşõ olarak yürütülen faaliyetleri 
de kapsayacak şekilde tutulmasõnõ sağla-
maya yönelik olarak, DİE'nin ulusal bilgi 
sistemi koordinatörlüğü foksiyonuna ka-
vuşturularak, kurumlar arasõ düzenli bilgi 
akõşõnõn sağlanmasõ  gibi tedbirlerin alõn-
masõ gerekmektedir. 

Alõnacak tedbirlerin sonuç vermesi an-
cak halkõn da katõlõmõnõn sağlanmasõ ve 
vatandaşlõk bilincinin geliştirilmesi ile 
mümkün olacaktõr. Bu sebeple üretici ve 
tüketici eğitimi konusunun da ihmal edil-
memesi gerekmektedir. 

Bütün bu tedbirler yanõnda, kamu 
harcamalarõnõ finanse etmek üzere halktan 
toplanan gelirlerin kamu kesimince çok 
dikkatle, etkin bir şekilde harcanmasõ, is-
tismar, suistimal gibi olaylarõn kesinlikle 
önüne geçilmesi bu konudaki cezai yaptõ-
rõmlarõn caydõrõcõ olmasõnõn sağlanmasõ da 
önem arz etmektedir. Verdiği vergilerin 
yerli yerinde kullanõlmadõğõ inancõna sahip 
yurttaşlar vergi ve diğer yükümlülüklerini 
yerine getirmekte isteksiz olacaklar, yerine 
getirmedikleri yükümlülüklerden de rahat-
sõzlõk duymayacaklardõr. Kamu hizmetlerine 
veya onlarõn finansmanõna katõlmanõn bir 
fazilet olarak görüleceği bir ortamõ destek-
lemek ayrõca gerekmektedir. 

Alõnacak her türlü tedbire rağmen, 
kayõtdõşõlõğõn tamamen önlenebileceğini dü-
şünmek aşõrõ iyimserlik olacaktõr. Ortak ih-
tiyaçlar ve bu ortak ihtiyaçlarõn gereği 
olarak kamu kesimi ve hükümetler var ol-
duğu sürece, toplumsal yaşamõn ve ortak 
ihtiyaçlarõn finansman gereği olarak düşük 
düzeyde de olsa vergileme, düzenleme ve 
kõsõtlamalar söz konusu olacağõ için, faali-
yetlerini kayõtdõşõ olarak yürütmek isteye-
cek kimseler ve kayõtdõşõlõk her zaman söz 
konusudur. Ayrõca, dõş ekonomik rekabetin 
arttõğõ dönemlerde maliyetlerin bu yolla dü-
şürülerek rekabet gücünün ve pazarlarõn 
kaybedilmemesi gibi geçici faydalarõ da 
olabilen bu durum konjonktürel olarak or-
taya çõkabilecektir. Bu açõdan, amaç, 
kayõtdõşõlõğõ tamamen yok etmek yerine bo-
yutlarõnõ topluma ve ekonomiye sorun 
oluşturmayacak bir seviyeye çekmek olma-
lõdõr. 
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BULUNULAN  YAŞA  GÖRE  
HAYATTA  KALMA  İHTİMALLERİ 

Tuncer KOCAMAN (*) 

Özet: Türkiye�de Planlõ dönemin ba-
şõndan bu yana sosyal ve ekonomik alanda 
sağlanan gelişmelere paralel olarak do-
ğuşta ortalama hayatta kalma ihtimali 
yaklaşõk 19 yõl artarak 1995-2000 döne-
minde 68,55 yõla ulaşmõştõr. 1960�lõ yõllarõn 
başõnda kadõn ile erkek arasõndaki 4,09 yõl 
kadar kadõn lehine olan doğuşta hayatta 
kalma ihtimali farkõnõn, kõrk yõllõk dönemde 
çok az da olsa artõş göstererek, 1995-2000 
döneminde 4,63 yõla yükseldiği, kadõnlarõn 
ortalama hayatta kalma ihtimalinin  70,93 
yõla, erkeklere ait ortalamanõn ise 66,30 
yõla yükseldiği tahmin edilmektedir. Beş 
yaşõndaki kõz çocuklarõn hayatta kalma 
ihtimali ise, son kõrk yõllõk dönemde 7,24 yõl 
artarak  68,94 yõla, erkek çocuklarõn ise 
5,94 yõl artarak 64,84 yõla yükselmiştir. 
Daha ileri yaşlara ulaşmõş kişilerin hayatta 
kalma ihtimalleri de kademeli olarak 
yükselmekte ve 1960-2000 döneminde 
beklenen ömür süreleri daha gençlerde 6 
yõldan başlayarak en yaşlõlarda 1 yõla kadar 
artõş göstermektedir.  

Emeklileri ve sigorta kurumlarõnõ en 
çok ilgilendiren ortalama emekli olma yaşõ 
ile çalõşanlarõn hayatta kalma ihtimalleri 
ilişkilendirildiğinde; 1995-2000 döneminde 
50 yaşõna ulaşmõş bir işçinin ortalama 
25,03 yõl, 65 yaşõna gelmiş bir memurun 
ise ortalama 13,51 yõl daha  yaşayacağõ 
beklenmektedir. 

Makale, hayatta kalma ihtimallerinin 
artõşõnõn toplumsal ve ekonomik etkilerini  

tartõşmakta; politika uygulamalarõnõn neza-
ketine işaret etmektedir. 

Günümüzde kişi başõna milli gelir ya-
nõnda kişilerin hayatta kalma sürelerinin 
uzunluğu da ülkelerin gelişmişlik düzeyle-
rini gösteren bir diğer değişken olarak ka-
bul görmektedir. Birleşmiş Milletler, ülkele-
rin milli gelir, okuma yazma oranõ yanõnda, 
hayatta kalma ihtimallerinden de yararla-
narak her bir ülkeye ait İnsanî Kalkõnma 
Endeksi�ni oluşturmakta ve evrensel bir 
ölçüt olarak bu endeksi kullanarak, ulus-
lararasõ düzeyde ülkelerin gelişmişlik dü-
zeylerinin karşõlaştõrmasõnõ yapmaktadõr. 

Hayatta kalma ihtimalleri, doğuşta ve 
belli yaşlara ulaştõktan sonra bir kişinin 
ortalama daha ne kadar bir süre hayatta 
kalacağõnõ gösterir. Bir gösterge olarak 
toplumun genel sağlõk ve sosyo-ekonomik 
durumunu yansõtmaktadõr. Ölümler, özel-
likle çocuk ve bebek ölümleri çevresel ve 
sosyal şartlara duyarlõ bir olgudur ve do-
ğuşta hayatta kalma ihtimalini en çok et-
kileyen unsur da çocuk ölümlerinin yük-
sekliğidir. 

Toplumsal ve ekonomik alanda sağla-
nan gelişmelerin doğal bir sonucu olarak 
ölümlerin azalmasõ, ilk aşamada bebek ve 
çocuk ölümlerinin azalmasõna yol açmakta, 
genellikle nüfusun genç bir yaş yapõsõna 
sahip olmasõna yol açmaktadõr. Daha sonra 
yõllarda ölümlülükle birlikte doğurganlõ-
ğõnda azalmasõ genç nüfusun payõnõn 
azalmasõna yol açarken, hayatta kalanlarõn 
sayõsõnda artõşlarõn olmasõ da, özellikle yaşlõ 
nüfusun payõnõn artmasõna neden olmak-
tadõr. (*) DPT, Planlama Uzmanõ 
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Gelişmiş ülke insanlarõnõn doğuşta ha-
yatta kalma ihtimalleri yirminci yüzyõlõn 
ikinci yarõsõnda hõzlõ bir yükselme süreci 
göstermiş, 1960�lõ yõllarda ortalama 70 yõl 
olan doğuşta hayatta kalma ihtimali 2000�li 
yõllarõn başõnda 75 yõlõn üzerine çõkmõştõr. 
Ancak, gelişmiş ülkelerde artõşõn ivmesi 
azalmõştõr. Buna karşõlõk, gelişmekte olan 
ülkelerde 1960�lõ yõllarda doğuşta hayatta 
kalma ihtimali 48 yõl dolayõnda iken, tõbbi 
alanda sağlanan gelişmelerden bu ülkele-
rinde yararlanmasõyla, göreli olarak düşük 
olan doğuşta hayatta kalma ihtimali yük-
sek bir ivme göstererek, günümüzde yak-
laşõk olarak 65 yõla yaklaşmõş bulunmakta-
dõr. Kadõnlarõn hayatta kalma ihtimalleri 
erkeklere göre daha yüksektir. Gelişmeye 
bağlõ olarak her iki cins arasõndaki fark 
zaman içinde açõlmaktadõr. Gelişmiş ülke-
lerde kadõnlarõn doğuşta hayatta kalma 
ihtimali erkeklerden yaklaşõk 7 yõl uzun 
iken, gelişmekte olan ülkelerde yaklaşõk 3 
yõl daha uzundur (Tablo 1). 

 

 

 

Tablo 1�de görüleceği üzere, Türkiye 
için tespit edilen doğuşta ortalama hayatta 
kalma ihtimali değerleri gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülke değerlerinin arasõnda yer 
almaktadõr. Ülkemizde 1960 başõnda sağlõk 
şartlarõ, çevresel ve sosyal şartlarõn yeter-
sizliğinden dolayõ doğan her bin bebekten 
yaklaşõk 180�inin ölmesi, doğuşta ortalama 
hayatta kalma ihtimalini olumsuz yönde 
etkilemiştir. 1960-1965 döneminde orta-
lama 49,93 yõl olan doğuşta ortalama ha-
yatta kalma ihtimali, son 40 yõlda sosyal ve 
ekonomik alanda sağlanan gelişmelere 
paralel olarak yaklaşõk 19 yõl artarak 68,55 
yõla ulaşmõş bulunmaktadõr. Doğuşta orta-
lama hayatta kalma ihtimali süresinin bu 
kadar uzamasõnda, planlõ dönemde sosyal 
ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin 
etkisi, özellikle 1960�lõ yõllarõn başõnda çok 
yüksek olan bebek ölüm oranõnõn günü-
müzde binde 40 seviyesine düşürülmesinin 
etkisi büyük olmuştur. 

Ortalama Kadõn Erkek Kadõn Erkek 
Farkõ 

Dünya Ortalamasõ 
1960 

2000-2005 
52,40 
66,00 

53,70 
68,10 

51,10 
63,90 

2,60 
4,20 

Gelişmiş Ülkeler 
1960 

2000-2005 
69,70 
75,60 

72,60 
79,30 

66,70 
71,90 

5,90 
7,40 

Gelişmekte Olan Ülkeler 
1960 

2000-2005 
47,70 
64,10 

48,40 
65,70 

47,00 
62,50 

1,40 
3,20 

Türkiye 
1960-1965 
1995-2000 

49,93 
68,55 

52,02 
70,93 

47,93 
66,30 

4,09 
4,63 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatõ Çalõşmalarõ 
(1) United Nations. World Population Prospects, The 2000 Revision,

Volume I: Comprehensive Tables, Economic and Social Affairs,
ST/ESA/SER.A/198, New York, 2001.

(2) DİE,The Population of Turkey, 1923-1994, Demographic Structure and
Development, Publication No:1716, Nisan 1995.

(3) DİE-DPT Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Geleceğe Yönelik Nüfus Tahminleri

Tablo: 1 � Cinsiyete Göre Ortalama Doğuşta Hayatta Kalma İhtimalleri 
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Cinsiyet itibariyle doğuşta hayatta 
kalma ihtimalinin gelişimi incelendiğinde; 
1960�lõ yõllarõn başõnda kadõn erkek arasõn-
daki 4,09 yõl kadar kadõn lehine olan do-
ğuşta hayatta kalma ihtimali farkõnõn, kõrk 
yõllõk dönemde çok azda olsa artõş göste-
rerek, 1995-2000 döneminde 4,63 yõla 
yükseldiği ve kõrk yõllõk dönemde her iki 
cinse ait ortalama doğuşta hayatta kalma 
ihtimallerinde ise yaklaşõk 19 yõl artõş ol-
duğu görülmektedir. Şöyle ki; 1960-1965 
döneminde 52,02 yõl olan kadõnlara ait or-
talama doğuşta hayatta kalma ihtimalinin 
18,91 yõl artarak 1995-2000 döneminde 
70,93 yõla yükseldiği, 1960-1965 döne-
minde 47,93 yõl olan erkeklere ait ortalama 
doğuşta hayatta kalma ihtimalinin ise 
18,37 yõl artarak 1995-2000 döneminde 
66,30 yõla yükseldiği hesaplanmaktadõr. 

Yukarõdaki rakamlar, toplam nüfus 
üzerinden ortalamalarõ göstermektedir. 
Oysa, yaş gruplarõnõn kendi içlerindeki ha-
yatta kalma riskleri farklõ farklõdõr. Dolayõ-
sõyla, belli riskli yaşlarõ artan nüfusun, 
ileriki yõllara yönelik hayatta kalma ihtimali 
daha yüksek olmaktadõr. Birkaç örnekle 
olgu şöyledir: 

Ülkemizde çok yüksek oranda bebek 
ölümleri ve 1-4 yaşõndaki çocuk ölümleri 
olmasõna karşõlõk, yetişkin ölüm oranlarõ 
göreli olarak daha düşük seviyede bulun-
maktadõr. Tablo 2�de görüldüğü üzere, 
yüksek ölüm riski bulunan yõllarõ atlatarak 
beş yaşõna ulaşmõş çocuklarõn göreli olarak 
hayatta kalma ihtimalleri daha yüksektir. 
1960-1965 döneminde beş yaşõnda olan 
bir çocuğun 60.27 yõl daha hayatta kala-
cağõ, 1995-2000 döneminde beş yaşõnda 
olan bir çocuğun ise 66,84 yõl daha hayatta 
kalacağõ tahmin edilmektedir. Görüldüğü 
gibi, beş yaşõn üstündekilerin hayatta 
kalma ihtimalinde, kõrk yõllõk dönemde 6.57 
yõllõk bir artõş olmuştur. Diğer bir deyişle 
1960�lõ yõllarõn başõnda beş yaşõnda olan bir 

çocuğun beklenen ömrü (5,00+60,27) 
65,27 yõl iken, 1990�lõ yõllarõn sonunda beş 
yaşõnda olan bir çocuğun beklenen ömrü 
(5,00+66,84) 71,84 yõla yükselmektedir. 

Beş yaşõn üstündeki kadõn ve erkek-
lere ilişkin hayatta kalma ihtimallerinin de-
ğişimi incelendiğinde; son kõrk yõllõk dö-
nemde, beş yaşõndaki kõz çocuklarõn ha-
yatta kalma ihtimalinin 7,24 yõl, erkek ço-
cuklarõn ise 5,94 yõl arttõğõ hesaplanmakta-
dõr. Buna göre, 1995-2000 döneminde, beş 
yaşõna ulaşmõş kõz çocuklarõn hayatta 
kalma ihtimalleri 68,94 yõla, erkek çocuk-
larõnki de 64,84 yõla yükselmiş olduğu, do-
layõsõyla, beş yaşõn üstündeki kõz çocuklarõn 
erkeklerden 4,10 yõl daha fazla yaşayacağõ 
söylenebilir. 

Daha ileri yaşlara ulaşmõş kişilerin ha-
yatta kalma ihtimalleri de son kõrk yõlda 
kademeli olarak yükselmiş ve buna bağlõ 
olarak beklenen ömür süreleri daha genç-
lerde 6 yõldan başlayarak en yaşlõlarda 1 
yõla kadar artõş göstermiştir (Tablo 2). Ör-
neğin; 1995-2000 döneminde doğan bir 
kişinin 68,55 yõl olan hayatta kalma ihtima-
line karşõlõk, yüksek bebek ve çocuk ölüm 
riskini atlatmõş olan ve aynõ dönemde 50 
yaşõna ulaşmõş bulunan bir kişinin aynõ dö-
nemde 25,03 yõl daha hayatta kalmasõ ve 
dolayõsõyla bu kişinin ömrünün 75,3 yõla 
ulaşmasõ beklenmektedir. Demek ki, bu 
kişi ortalama ömür süresine göre 6,75 yõl 
daha fazla yaşama ihtimaline sahiptir. Aynõ 
şekilde, 1995-2000 yõllarõ arasõnda 70 ya-
şõna ulaşmõş bir kişinin aynõ dönemde 
10,35 yõl daha hayatta kalmasõ ve dolayõ-
sõyla bu kişinin ömrünün 80,35 yõla ulaş-
masõ beklenmektedir. 

Hayatta kalma ihtimallerinin uzamasõ, 
bir ülkenin yetişmiş ve deneyimli nüfus bi-
rikimiyle birlikte daha uzun süreler yaşa-
yabileceğini göstermektedir. Bu durum, 
nüfus   yaş   gruplarõnõn   ihtiyaçlarõna   ve 
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katkõ/katõlõm gücüne göre yeni politikalarla 
desteklenmesini ve yönlendirilmesini ge-
rektirir. Hem genç nüfusu artan, hem de 
yaşama süreleri uzayan bir toplumda, ça-
lõşma hayatõ politikalarõ düzenlenmezse, 
bağõmlõ nüfus oranõ yükselecektir. 

Hayatta kalma ihtimallerinin artõşõna 
bağlõ olarak öncelikle yeni politikalar ge-
rektiren iki bağõmlõ nüfus kesimi, çalõşma 
çağõnõ tamamlayan nüfus ile eğitimdeki 
nüfus olmaktadõr. 

Emekliliği en çok ilgilendiren aktif 
nüfus yaş aralõğõna göre bir değerlendirme 
yapõldõğõnda, 1995-2000 döneminde, ça-
lõşma yaşõnõn başlangõç yõllarõnda, 20 ya-
şõnda, olan bir kişinin bu yaştan sonra or-
talama 52,47 yõl daha hayatta kalma ihti-
malinin bulunduğu ve ömrünün 72,47 yõl 
olacağõnõ Tablo 2�deki değerler göster-
mektedir. Cinsiyete göre aynõ yaş için bir 
değerlendirme yapõldõğõnda, 20 yaşõna 
ulaşmõş kadõnlarõn ortalama olarak 54,43 
yõl, 20 yaşõna ulaşmõş erkeklerin ise orta-
lama 50,60 yõl daha hayatta kalacağõ tah-
min edilmektedir. Ayrõca, emekliliği yak-
laşmõş 45 yaşõnda olan bir kişinin bu yaş-
tan sonra hayatta kalma ihtimalinin 29,37 
yõl olacağõ ve böyle bir kişinin ömrünün 
ortalama 74.37 yõla ulaşacağõ hesaplan-
maktadõr. Cinsiyete göre 45 yaş için bir 
değerlendirme yapõldõğõnda, kadõnlarõn or-
talama olarak 30,99 yõl daha yaşayarak 
ömrünün 75,99 yõla, erkeklerin ise orta-
lama 27,83 yõl daha yaşayarak ömrünün 
72,83 yõla ulaşacağõ tahmin edilmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu�nun 2000 
yõlõ İstatistik Yõllõğõ verilerine göre, yaşlõlõk 
aylõğõ alan kadõnlarda ortalama emekli 
olma yaşõ 47, erkeklerde ise 49�dur; her iki 
cins ortalamasõ da 49�dur. Bu veriler çerçe-
vesinde, 2000 yõlõnda 50 yaşõnda emekli 
olduğu varsayõlan bir işçiye, ortalama 
25,03 yõl emekli aylõğõ ödeneceğini, Tablo 

2�deki 50 yaşõn üstündekilere ilişkin ha-
yatta kalma ihtimallerine bakarak söyle-
mek mümkündür. Erken emekliliğin ve 
emekli olur olmaz emekli maaşõ almanõn 
yaygõn olduğu ülkemizde Sosyal Sigorta 
Kurumlarõ böyle bir yükü taşõyacaklardõr. 
Bazõ istisnai durumlar dõşõnda emeklilik 
mevzuatõ açõsõndan memurlarda resen 
emeklilik sõnõrõ olan 65 yaşõna gelmiş bir 
kadõn memurun 14,31 yõl, erkek memurun 
ise 12,75 yõl daha hayatta kalacağõ, ve 
dolayõsõyla 65 yaşõnda emekli olan memura 
ortalama bu süreler kadar emekli maaşõ 
ödeneceği değerlendirmesi yapõlabilir. 

Türkiye, diğer ülkelerde görülmeyen 
üç uygulama ile hem insan, hemde mali 
kaynaklarõnõ   verimsiz   kullanmaktadõr:  
a) erken emeklilik (38-45 yaşlarda müm-
kündür), b) emekli olur olmaz kanuni
emeklilik yaş haddini beklemeden (65)
hemen  emekli  maaşõ  almaya  başlamak,
c) emekli maaşõ alõrken bir başka işte çalõ-
şabilmek. Sosyal sigorta kurumlarõnõn
böyle bir yükü kaldõrmalarõ mümkün değil-
dir. Kamu açõklarõ yoluyla emekli maaşõ
ödeme eğitime ve istihdama ayrõlacak kay-
naklarõ yemektedir.

Ölümlülüğün ve doğurganlõğõn yüksek 
oranlardan düşük oranlara doğru azalan 
bir eğilimin gözlendiği, diğer bir deyişle, 
demografik geçiş sürecinin yaşandõğõ özel-
likle az gelişmiş ülkelerde, genç nüfusun 
payõnõn azalmasõyla birlikte hayatta kalan-
larõn sayõsõnda artõşlarõn olmasõ da yaşlõ 
nüfusun payõnõn yükselmesine neden ol-
muştur. 

Tablo 3�deki veriler incelendiğinde 
görülebileceği gibi, dünya nüfusu yaşlan-
maktadõr. 1960-2005 döneminde, gelişmiş 
ülkelerde göreli olarak yüksek olan yaşlõ 
nüfusun toplam nüfus içindeki payõnda 
yüzde 66,3�lük artõşõn olmasõna karşõlõk, 
aynõ dönemde  gelişmekte olan ülkelerdeki  
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yaşlõ nüfus payõnda yüzde 27,5�lik bir artõ-
şõn olduğu gözlenmektedir. Türkiye�de ise, 
bu dönemde, yaşlõ nüfusun toplam nüfus 
içindeki payõnda gelişmiş ülkelere yakõn bir 
artõş (yüzde 57,8) olmuş ancak gelişmiş 
ülkelerde yüzde 14,3 olan yaşlõ nüfusun 
payõ, Ülkemizde yüzde 5,6 düzeyine yük-
selmiştir. Bu durum, Türkiye�de nüfus artõ-
şõnõn gelişmekte olan ülkelerden daha er-
ken düşme eğilimine girdiğine ve sağlõk 
hizmetlerinin daha hõzlõ geliştiğine işaret 
etmektedir. 

Türkiye nüfusunun yaş yapõsõndaki bu 
değişim, göreli olarak çalõşma çağõnda olan 
ve olmayan nüfusun büyüklüğünü etkile-
mekte ve dolayõsõyla eğitim çağõndaki nü-
fusun oransal olarak azalmasõyla bu alan-
daki ihtiyaçlarõn karşõlanmasõnõn kõsmen 
kolaylaşmasõnõn yolunu açmõş olmaktadõr. 
Buna rağmen, ülkemizde eğitim çağõndaki 
nüfusun payõ halen oldukça yüksektir. Bu 
kolaylõk halen ilkokul nüfusu için geçerli 
olup, orta ve yüksek öğretimde nüfus  bas- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

kõsõ sürmektedir. Ayrõca, çalõşma çağõndaki 
nüfusun artmasõ ile birlikte işgücü arzõnda 
artõş olmakta ve ilave işgücü ile birlikte 
mevcut işsizlere yeni istihdam imkanlarõ 
yaratõlmasõ gereği artmaktadõr. Eğitmek 
kadar önemli olan, eğitilmişi üretimde kul-
lanmaktõr. Çalõşma çağõ nüfusun artõşõ, ül-
kenin kaynaklarõnõn daha büyük bir kõsmõ-
nõn verimli istihdamõ artõrmaya ayõrmasõ 
gereğine işaret eder. Ülkeler kalkõnmalarõ-
nõn en önemli sõçramasõnõ bu aralõkta ger-
çekleştirmektedirler. Türkiye�de nüfus artõş 
hõzõnõn beklenenden daha hõzlõ düşmesi, 
çalõşma çağõ nüfusun diğer gelişmekte olan 
ülkelerden daha hõzlõ daralacağõnõ, 
dolayõsõyle nüfusun daha hõzlõ yaşlanaca-
ğõnõ göstermektedir. Türkiye, özellikle önü-
müzdeki 25 yõla kadar olan sürede, çalõşma 
çağõ nüfusunu yüksek katma değerle kul-
lanarak değerlendirmek durumundadõr. 
Aksi, kalkõnmanõn itici gücü olan unsuru, 
kalkõnma amacõyla kullanamadan heba et-
mek anlamõna gelecektir. Çalõşma çağõnda 
olan 15-64 yaş grubundaki nüfusun üze-

Yüzde Değişim Bağõmlõlõk Oranõ 

Yaş Gruplarõ (1960-2005) (0-14)+(65+) (0-14) (65+) 

0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ (15-64) (15-64) (15-64)

Dünya Ortalamasõ 
1960 

2000-2005 
36,8 
29,9 

57,9 
63,2 

5,3 
6,9 -18,8 9,2 30,2 

72,7 
58,2 

63,6 
47,3 

9,2 
10,9 

Gelişmiş Ülkeler 
1960 

2000-2005 
28,1 
18,3 

63,3 
67,4 

8,6 
14,3 -34,9 6,5 66,3 

58,0 
48,4 

44,4 
27,2 

13,6 
21,2 

Gelişmekte Olan 
Ülkeler 
1960 

2000-2005 
40,6 
32,9 

55,4 
62,0 

4,0 
5,1 -19,0 11,9 27,5 

80,5 
61,3 

73,3 
53,1 

7,2 
8,2 

Türkiye 
1960 
2000 

41,3 
30,0 

55,2 
64,4 

3,5 
5,6 -27,2 16,6 57,8 

81,1 
55,3 

74,7 
46,7 

6,4 
8,7 

Tablo: 3 � Nüfusun Üç Ana Yaş Grubuna Dağõlõmõndaki Değişmeler ve 
Bağõmlõlõk Oranlarõ 

(Yüzde)

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatõ Çalõşmalarõ 
(1) United Nations. World Population Prospects, The 2000 Revision,

      Volume I: Comprehensive Tables, Economic and Social Affairs, 
      ST/ESA/SER.A/198, New York, 2001. 
(2) DİE, 1960 Genel Nüfus Sayõmõ.
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rinde taşõdõğõ yükü göstermek üzere Tablo 
3�deki bağõmlõlõk oranlarõ incelendiğinde; 
1960 yõlõnda ülkemizde çalõşma çağõndaki 
her 100 kişinin kendisi dõşõnda 81.1 genç 
ve yaşlõ kişiyi desteklemesi gerekmekte 
iken, yaş yapõsõnda kõrk yõllõk dönemde 
meydana gelen değişimin bir sonucu ola-
rak, 2000 yõlõnda her 100 kişi kendisi dõ-
şõnda 55,3 genç ve yaşlõ kişiyi destek-
lemekte olduğu görülmektedir. Büyük 
ölçüde nüfus artõş hõzõnõn düşmesiyle ilgili 
bir olgudur. 2000 yõlõnda bu oran, gelişmiş 
ülkelerde 48,4, gelişmekte olan ülkelerde 
ise 61,3�dür. 

2000 yõlõndaki genç ve yaşlõ nüfusa 
ilişkin Tablo 3�deki bağõmlõlõk oranlarõnõn 
ayrõ ayrõ incelenmesi halinde; gelişmiş ül-
kelerde doğurganlõk oranlarõnõn çok düşük 
olmasõnõn etkisiyle her 100 çalõşma çağõn-
daki nüfus başõna, 0-14 yaş grubunda 27,2 
kişi düşerken, ülkemizde 46,7 kişi düştüğü 
görülmektedir. Yaşlõ nüfusa ilişkin bağõmlõ-
lõk oranlarõnõn değerlendirmesi yapõldõğõnda
ise, gelişmiş ülkelerde her 100 çalõşma ça-
ğõndaki kişi başõna, 65 yaşõn üstünde 21,2
kişi düşerken, bu sayõnõn çok altõnda olmak
üzere ülkemizde sadece 8,7 kişinin düş-
tüğü görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde 100
çalõşma çağõ nüfusa toplam 48,4 bağõmlõ
düşerken, Türkiye�de bu toplam 55,4 kişi-
dir. Ancak, yaşlõ nüfusun kendi sosyal gü-
venliliği bulunan gelişmiş ülkelerde, çalõşan
nüfus üzerindeki doğrudan yük fiiliyatta
düşüktür. Ekonomik anlamda ise, üretim
gücü açõsõndan bu yük gerçektir. Eğitim
çağõ nüfus ve sosyal güvenliksiz yaşlõ nüfus
Türkiye�deki çalõşma çağõ nüfusu üzerin-
deki fiili yükü artõrmaktadõr.

Sonuç olarak, 1960-1965 döneminde 
ortalama 49,93 yõl olan doğuşta ortalama 
hayatta kalma ihtimali, son 40 yõlda ülke-
mizde sosyal ve ekonomik alanda sağlanan 
gelişmelere paralel olarak yaklaşõk 19 yõl 
artarak 2000 yõlõnda 68,55 yõla ulaşmõş 

bulunmasõna rağmen, gelişmiş ülkelerin 
7,05 yõl gerisinde bulunmaktadõr. Gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kadõn-
lar erkeklerden daha fazla yaşamakta, do-
ğuşta ortalama hayatta kalma ihtimali kar-
şõlaştõrõldõğõnda; kadõnlarõn erkeklerden 
4,63 yõl daha fazla hayatta kaldõğõ tahmin 
edilmektedir. Beş yaşõna ulaşmõş olan kişi-
lerin, 1960�lõ yõllarõn başõnda 60,27 olan ha-
yatta kalma ihtimali de kõrk yõllõk dönemde 
6,57 yõllõk bir artõş kaydederek 1995-2000 
döneminde 66,84 yõla ulaşmõştõr. Genç yaş 
yapõsõndan yaşlõ nüfus yapõsõna doğru ya-
vaş bir gelişme kaydeden Türkiye nüfusu, 
halen yaşlõ nüfus oranõ düşük, genç nüfus 
yapõlõ  özelliğini  korumaktadõr. Bağõmlõ nü-
fusun çalõşma çağõndaki nüfus üzerindeki 
yükü ağõrlõğõnõ sürdürmektedir. Dolayõsõyla, 
gençlerin eğitiminde fõrsat eşitliğinin sağ-
lanmasõ yanõnda, hayat boyu eğitim, işsiz-
lere verimli istihdam, çalõşma çağõ nüfusun 
üretken kullanõmõ için özel programlar, ça-
lõşanlara sosyal sigorta ile birlikte yaşlõlara 
sosyal hizmet ve yardõm imkanlarõnõn artõ-
rõlarak sağlanmasõ için kamu politikarõnõn 
gözden geçirilmesi ve sõkõ bir şekilde uy-
gulanmasõ önemini korumaktadõr. Aksi 
durumda, bu hizmetlerin aile bütçelerinden 
karşõlanabilmesi için ücretlerin yükselmesi 
baskõsõ devam edecektir.  

Bulunulan yaşlar itibariyle hayatta 
kalma ihtimallerinin kalkõnmaya paralel 
olarak artmasõ, sosyal sigorta kuruluşlarõ 
üzerindeki yükü arttõrõr. Bu nedenle, sağ-
lõklõ yaşama ve çalõşabilme süreleri uza-
dõkça, emeklilik yaşõnõn makul sürelerle 
ileriye alõnmasõ bütün dünyada yapõlan bir 
uygulamadõr. Türkiye�de, bu yöndeki dü-
zenleme geciktirildiğinden, 1985 yõlõnda 
yapõlmõş olan düzenleme aşama aşama 
ilerletileceğine tümden kaldõrõldõğõndan, 
sosyal güvenlik sistemi kendi aktüerya 
dengeleriyle kendi kendini sürdürememek-
tedir. 
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DEMOKRATİK  EĞİTİM  
-Toplumsallaşmõş  Bireyin  Yetiştirilmesi- 

Nazõm GÜMÜŞ (*) 

Özet: Toplumsal gelişmenin dinami-
ğini, bireyin çok yönlü gelişim tutkusu ve 
becerisi oluşturmaktadõr. Bu dinamik, bi-
reysel ve toplumsal doğrultulardaki hedef-
lerin, ancak imece kültürümüzün yeniden 
tanõmlanmasõ ve oluşturulmasõ süreçlerinin 
geliştirilmesiyle ulaşõlabileceği apaçõktõr. 
Yeryüzünde çok boyutlu egemenliğini 
oluşturmuş ülkeler ve toplumlarõn boyun-
duruğunda daha fazla ezilmeyi onuruna 
yediremeyen toplumlar, geleneksel dura-
ğanlõk bunaltõsõnõn üstesinden gelerek; 
eğitim düzenlerini daha fazla geç kalma-
dan yenilemek suretiyle, yurttaşlarõnõn öz-
güven, özeleştiri, özyönelim gibi bireysel 
nitelikleri ile toplumsal iletişim, ortak he-
deflerle bireysel çõkarlarõ bağdaştõrma; 
yerel, bölgesel ve uluslar arasõ koşullara 
başat katõlõm ve uyum sağlama gücünü 
pekiştirme ve gelecekteki varlõklarõnõ sür-
dürme yükümlülüğüyle karşõ karşõyadõrlar. 

Durum Saptamasõ 

Günümüz yaşam koşullarõ ve ortamla-
rõndan hareketle, demokratik eğitim ve bu 
çerçevede hedeflediğimiz bireyin yetiştiril-
mesi sorunsalõnõ ele alabilmek için, önce-
likle ve ivedilikle bazõ kritik önemdeki sap-
tamalarõn yapõlmasõ yerinde olacaktõr.  

Küresel Boyuttaki Oluşumlar: Eko-
nomik üretim düzenlerinin, diğer tüm 
toplumsal alt düzenleri etkileyici bir gücü 
taşõdõğõ bilinmektedir. Nitekim, özellikle 
sanayi devriminden sonra, dünyaya git-
tikçe  yayõlmaya  başlayan  sermayeci  mo- 

 

dernist üretim biçimine tepki olarak, 
Sovyetler Birliği adõyla toplumcu bir üretim 
düzeni ortaya çõkmõştõr. Batõlõ ülkelerde 
sunu ve istem dengesine dayanan sistem, 
Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarõ ile birlikte 
dünyada yayõlmacõ bir nitelik kazanõrken, 
1929 Büyük Bunalõmõ�ndan sonra, yine Ba-
tõya özgü olmak üzere, hükümetlerce ser-
best piyasalara belirli düzeylerdeki müda-
halelerin, yapõlabileceğine ilişkin öngörüler 
uygulamaya geçirilmiştir. Sovyet düze-
ninde ise, üretim araçlarõnõn geniş halk 
kitlelerine mal edilmesi hedefi, bilimsel ve 
teknolojik alanlardaki gelişme ve kaynak-
larõn, Batõlõ devletlerle olan askerî cephe-
leşme sonucunda, silah üretimine yönlen-
dirilmesi ile birlikte, toplumcu düzenin sa-
vunulmasõ uğruna, bireyin yitip gitmesine 
göz yumulmuştur. Yine, 1973 yõlõnda 
dünya çapõnda yaşanan Büyük Petrol Bu-
nalõmõ ile birlikte, Batõlõ ülkelerdeki ana-
malcõ çevreler yeni örgütlenme ve tüketim 
tarzlarõ arayõşõna girmişler; ulusal sõnõrlarõn 
aşõlarak, dünyanõn değişik bölgelerindeki 
tüketici yõğõnlarõna erişmenin yol ve çarele-
rini belirlemeyi hedeflemişlerdir. Bu arayõ-
şõn bir ürünü olarak, internet (ağbağ) adõ 
verilen iletişim türü, askerî alandaki uygu-
lamalardan hareketle, daha da geliştirile-
rek, zaman içinde yaygõn ağlarla güçlendi-
rilmiştir.(1) 

Sonuçta, Batõlõ ülkelerde egemen olan 
sömürgeci ve anamalcõ üretim düzeni, 
kendi içlerinde, çalõşan kesimlerin yaşam 
düzeylerini, değişik toplumsal koruma dü-

(1) İnternette (ağbağda) yabancõlaşma ve �Chat�
olgusu için bkz. Yurtsever (2000).(*) DPT, Planlama Uzmanõ, Dr. 
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zenekleriyle, başkaldõrma sonucunu yarat-
mayacak doyum noktalarõna çekerek, ara 
bunalõmlara karşõ kendilerince çözümler 
üretmişlerdir. Ancak, toplumcu anlayõşõn 
hakim olduğunun söylenegeldiği Sosyalist 
Blok�ta; devletin güçlü olmasõ, üretim araç-
larõnõn toplumsal tabana yaygõnlaştõrõlmasõ, 
kazanõmlarõn değişik katmanlara dengelice 
dağõtõlmasõ, özeleştiri, vb. ilkelere karşõn, 
bunlarõn tam tersi olan egemen bir no-
menklatura/bürokrasi çarkõnõn oluşmasõ, 
askerî yatõrõmlardan toplumsal ve dolayõ-
sõyla bireysel kalkõnma ve gönence kaynak-
larõn aktarõlamamasõ gibi, beklenilmeyen 
sonuçlar doğurmuştur. Esasen, gerek Batõ 
ve gerekse Doğu Bloku�nun dünyada kay-
naklarõ bölüşme amaçlõ olan aralarõndaki 
çatõşmasõndan, Doğu Bloku�ndaki doyum-
suz insanõn �bastõrõlmõş kişilik� beklentileri 
bir yan ürün olarak ortaya çõkmõştõr. Batõ 
Bloğu tarafõndan bunun saptanmasõyla bir-
likte, her türlü araçla karşõ propagandanõn 
bir ürünü olarak, Doğu Bloku insanõnõn Ba-
tõlõ refah toplumlarõna olan özenmesi bir 
silah olarak kullanõlmõş ve sonuçta, Doğu 
Bloku 1990�larõn başõnda yaşanan yapõsal 
ve yönetsel değişimleri geçirmek zorunda 
kalmõştõr. Böylece, bu döneme kadar, iki 
kutuplu olan dünya stratejik dengeleri, 
ABD�nin tek yetkeci devlet olarak yengisini 
ilân ettiği bugünkü tek kutuplu uluslararasõ 
düzende yerini küresel siyasal egemenliğe 
bõrakmõştõr. 

Bugün, özellikle Batõlõ ve bu arada 
onun siyasal ve ekonomik yörüngesinde 
seyreden siyasal ve ekonomik gelişim rit-
mindeki ülkeler, üretim boyutunda sanayi 
sonrasõ bilişim toplumu modelini yansõtõr-
ken, kültürel boyutta da post-modernist 
yaşam biçimini yansõtmayõ sürdürmekte-
dirler. Burada, özellikle post-modernizm 
kavramõna, küreselleşmenin kültürel bo-
yutunu daha iyi kavramak bakõmõndan, 
açõklõk getirmekte yarar vardõr. 

1789 Fransõz Büyük Devrimi�yle bir-
likte, Katolik Kilisesine ve derebeylere karşõ 
ortaya konulan cumhuriyetçi ve laik yöne-
tim anlayõşõnõn temelinde, sorunlarõ, 
metafizik yorumlamalardan uzak, ak-
lõn kõlavuzluğunda çözme, devlet ve 
din işlerini birbirinden ayõrma, ülkeyi 
halkõn katõlõmõyla yönetme, eşitlik, 
kardeşlik ve bunun sonucunda barõş 
içinde  yaşama,  gibi ilkeler yatmak-
taydõ. Ticaret kesimi ve ulusal burjuva- 
zi/kentsoylu ve ardõndan sanayinin geliş-
mesiyle birlikte, işçi sõnõflarõnõn oluşmasõ, 
ancak bu devrimden sonra, ulusalcõlõk 
anlayõşõ çerçevesinde gözlenmeye başla-
mõştõr. Bu devrim hareketinin bir uzantõsõ, 
Osmanlõ İmparatorluğundan ayrõlan ulus-
larõn, ayrõ ayrõ devletler kurarak bağõmsõz-
lõklarõnõ ilân etmeleri olmuştur. Öyle ki, 
Anadolu�daki bağõmsõzlõk savaşõnõn temel 
anlayõşõnda bile bu modernist tavõr, varlõğõ-
nõ şiddetle göstermiştir. 

Öte yandan, Batõlõ ülkelerde, bütün 
bireycilik söylemine rağmen, 1929 Büyük 
Bunalõmõ�ndan sonra, üretim düzenlerinde 
egemen olan Fordist ve Taylorist üretim ve 
yönetim anlayõşlarõyla birlikte, genelde çalõ-
şanlarda ve özelde kişide, üretim düze-
neklerinin bir çarkõ olma, çalõşõlan 
bölümlerde salt uzmanlaşma, ken-
dine ve doğaya yabancõlaşma, üretim 
ve yaşam süreçlerinin bütününü kav-
rayamama, vb. kõsõrdöngülerin sonuçlarõ 
belirmiştir. İnsanlar, duvarlar arasõnda ro-
botlaştõrõlmõş hareketlere mahkum edilmiş, 
doğal yaşamdan koparõlmõşlardõr. Verim 
ise, işverenlerin istediği düzey ve niteliğe 
bir türlü çõkamamõştõr, çünkü önce maki-
neler, tezgahlar, sonra çalõşanlarõn kendi-
leri önemli olagelmişlerdir. 

Eğitim düzenleri de üretim teknoloji-
sine paralel olarak biçimlendirilmiştir. Batõ-
daki  birkaç  ülkede sanayi sanatlarõnõ kap- 
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sayan ve çalõşma yaşamõyla ilişkili kõlõnan 
okul türleri dõşõnda, eğitim ve yetiştirme 
ortamlarõ, fabrika modelindeki dört duvar 
arasõna hapsolunmuştur. İş dünyasõnda 
öngörülen aşõrõ uzmanlaşma ve irdeleyici 
düşünmeden uzak biçimde, davranõş ön-
derlerine duyulan gereksinim sonucunda, 
zamanla mekanikleşmiş bireylerde manevî 
arayõşlar ve hakim düzene karşõ hippicilik 
türü, doğaya yönelik çevreci başkaldõrõlar 
ortaya çõkmaya başlamõştõr. 

Doğu Blokunda da kitlesel üretim ha-
reketleri, bireylerin ayrõ birer varlõk olarak 
silikleşmesi, eğitime aktarõlan aşõrõ büyük 
devlet kaynaklarõna � dolayõsõyla zorunlu 
ve parasõz öğretime � karşõn, kişiliğin psi-
kolojik yapõlaşmasõndaki boşluklar ve Ba-
tõya özenmeler sonucunda, huliganism 
türünde başkaldõrõlar yayõlmaya başlamõş-
tõr. Alkol tüketimi, toplumcu yönetim anla-
yõşõyla birlikte yasaklanan dinsel güdüle- 
yicilerin yerini alõr olmuştur. 

İşte, Batõlõ anamalcõ üretim düzenleri-
nin albenili gelişme akõşõnda, halk tabanõna 
aktarõlabilen bazõ yaşam biçimi simgeleri 
ortaya çõkmõştõr. Gerek Batõda ve gerekse 
Doğu Blokunun artõk �batõlõlaşmakta olan� 
ülkelerinde, televizyonun önerdiği insan 
modeli ve yaşam tarzõ;(2) Hollywood 
kültürü/sinemasõ ve reklamlarõ, Ame-
rikanca/İngilizce/yerel dil karõşõmõ 
bir dil çarpõklõğõ, McDonald�s türü 
ayakta atõştõrma alõşkanlõklarõ, vb. yeni 
yaşam sahnelerinden alõntõlanan �insan 
örnekleri� ve �davranõş örüntüleri�, geri 
kalmõş ya da gelişmekte olan ülkelerin bi-
reylerince, yerel gelenek ve göreneklerle 
bağdaşõp bağdaşmayacağõ, özgül gereksi-
nimleri karşõlayõp karşõlamayacağõ sorusu 

(2) Ekonomide küreselleşme, kültürde post-modern-
leşme süreçlerinde televizyonun oynadõğõ etkin
rollere ilişkin daha ayrõntõlõ bilgi için Erdoğan (2000);
Topuz (2000); Çankaya (2000); Odabaşõ (2000);
Ataman (2000) ve Pekman (2000)�õn çalõşmalarõna
bkz.

akla getirilmeksizin, modernlik/çağcõllaşma 
adõna yüzeysel yönüyle içselleştirilmeye 
başlanmõştõr. Televizyonlarda, filmlerde, 
reklamlarda, konserlerde, gazete ve der-
gilerde, kõsacasõ propaganda araçlarõnõn 
etkin olabildiği tüm alanlarda etkiye açõk 
durumdaki kesimler, doyumsuzluk, ye-
tersizlik, ezilmişlik duygularõyla bo-
ğuşma sürecinde, sanal dünyanõn bu 
güçlü, zaferlerle taçlanmõş, albenili, 
isteklerini kolayca gerçekleştiren re-
fah içindeki Batõlõ insan örneklerine 
özenmekten ve kendileri de esasen öyley-
miş gibi davranõşlara bürünmekten kendi-
lerini alõkoyamamaktadõrlar. Yerel ahlakî 
değerlere sõrt çevrilmekte; moda, marka, 
etiket, vb. özentisi özellikle genç kuşakta 
egemen durumuna gelmekte; tüketici-
liklerinin ağõrlõğõnõ, ana-babalarõ da 
bir kadermişçesine üstlenmektedir-
ler. Konuştuklarõ ana dillerinde bol bol ya-
bancõ sözcüklere yer vermektedirler. Zaten 
gelişmekte olan iş pazarlarõnda kendilerine 
yer edinebilmek için bir rekabet üstünlüğü 
aracõ elde etme arayõşõ içinde, sadece az-
gelişmiş ülkelerde görülen yabancõ dille 
eğitim veren okullara, eğer güçleri yeterse, 
devam etmek istemektedirler.  

Ulusal Boyuttaki Gelişmeler: Kül-
tür farklõlõğõ bilinciyle yetişmiş Batõlõ top-
lumlarda görülen göreli direnme ve karşõ 
politika uygulama çabalarõna karşõn, küre-
selleşmenin yozlaştõrõcõ ve tek tipleştirici 
etkilerine pek çok toplum açõk bulunmak-
tadõr. Bazõ ülkelerde bilinçsizlik, bazõlarõnda 
aldõrmazlõk, bazõlarõnda ise çağcõllaşmayõ bu 
değinilen boyutlarda kabullenme yüzün-
den, yaşanan değişimin gerçek mahiyeti 
anlaşõlamamaktadõr. Batõlõ ülkelerin geçir-
miş olduklarõ toplumsal gelişim aşamala-
rõndan ayrõ olarak, Türkiye, Osmanlõ İm-
paratorluğu sürecinde modernleşme olgu-
sunun sanayileşme boyutunu yaşayama-
mõş; kültür bilinci bakõmdan Batõyla yarõşa-
bilecek zihinsel yetkinleşme düzlemine ge-
çememiştir. Özellikle Tanzimat döneminde 
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azõnlõklara ve Batõlõ ülkelerin girişimcilerine, 
gerek toplumsal yaşamda, gerekse eko-
nomik alanlarda, ek haklar ya da ödün 
üstüne ödünler tanõnarak, ülkemiz, görü-
nürde �imparatorluk� adõyla, ancak ger-
çekte öteki büyük devletlerin, her türlü 
oyunlarõnõ sergiledikleri bir hareket alanõna 
dönüştürülmüştür. Sonuçta, ulusal burju-
vazinin doğuşu önlenmiş, onun yerine, dõş 
ülkelerin ortakçõsõ lümpen, bireyci ve ulusal 
gelişmeyi kesinkes özleme dönüştürmeyen 
azõnlõk işbirlikçileri semerelerini toplamõş-
lardõr.  

Türkiye Cumhuriyeti�nin, aydõnlanmacõ 
bir ruhla ulusal değerleri saptama ve ya-
şama geçirme anlayõşõyla kurulmasõnõn ar-
dõndan, tüm olumsuz koşullara meydan 
okuyarak, birlik ve bütünlüğüne çeki düzen 
vermesi; ekonomik alanda karma ekonomi 
modelini yaşama geçirmesi ve kültürel 
alanda da, ulusal değerlerin, Batõlõ dü-
şünme ve sorun çözme yollarõndan geçi-
lerek � Batõnõn yüzyõllar boyunca savaşõm 
vererek edindiği kazanõmlarõn, ülkemizde 
çok kõsa denebilecek zaman dilimlerinde 
gerçekleştirilmeye çalõşõlmasõ � �çağdaş-
laşma� sürecinin gerçekleştirilmesi tutkusu, 
ülkemize uluslararasõ alanda büyük bir 
saygõnlõk kazandõrmõştõr. Ancak, Atatürk�ün 
ölümüyle birlikte, gerek ekonomik gerekse 
kültürel alanlarda idare-i maslahatçõ ya da 
Tanzimatçõ bir anlayõş perspektifinin ege-
men kõlõnmasõnõn ardõndan, üstelik öngö-
rülen tüm kalkõnma planlarõna karşõn, ulu-
sal beklentiler ve özlemlerden uzak olarak 
nitelenebilecek gelişmeler günümüze değin 
seyrini sürdüregelmiştir. 

Açmak gerekirse, sanayileşme süreci 
tam anlamõyla tamamlanamamõş, ithal ve 
montaj sanayileri ağõrlõklarõnõ sürdürmüş, 
özellikle iletişim alanlarõndaki işdallarõnda 
hõzlõ atõlõmlar sergilenirken, araçlarõ kulla-
narak geniş halk kitlelerinin zihinsel geli-
şimi ya da kültürlenmesi olgusu gözardõ 
edilmiştir. Kõrsal kesimden kentsel bölge-

lere iç göç alabildiğince hõzlanmõş, kent-
leşmeye paralel bir kentlileşme olgusu is-
tenilen düzeylere çõkarõlamamõştõr. Ulusal 
eğitimin gerektirdiği nitelik değişimi ön-
görülen düzeylerde işlevsel kõlõnamamõş; 
eğitim-işgücü-işlendirme bağlantõsõ, Ser-
best Pazar Düzeni çerçevesinde istenen 
boyutlarda gerçekleştirilememiş; sonuçta 
eğitim sistemi - üretim düzenleri - pazar 
talepleri ilişkisinin gerektirdiği, eğitim 
programlarõndaki dinamik yenilenme sü-
reci, bürokratik anlayõşõn bir kurbanõ ol-
maktan kurtulamamõştõr. Bir başka deyişle, 
iletişimin hõzlanmasõ ve kolaylaşmasõ sonu-
cunda herkesin her şeyden kolaylõkla ha-
berdar olduğu günümüzde, çok yoğun bir 
değişim olgusu yaşanmakta, ancak bu 
değişimin �istenilen yönde ve nitelikte� 
olup olmadõğõ değişik kesimlerce tartõşõ- 
lagelmektedir. Oysa, eğitime aktarõlabilen- 
lerin, �istenilen hõzda� olmadõğõ bir ger- 
çektir.  

Bu değişimin ekonomik boyutunu Ke-
penek (2000) şöyle belirtmektedir: 

Küreselleşme sürecinin önemli bir 
yönü de ortaklõk (şirket, firma) 
evlilikleridir. Gelişmiş ekonomilerde 
büyüklü küçüklü ortaklõklar, aynõ 
alanda çalõşan benzerleriyle, yarõş-
mayõ değil birleşmeyi yeğliyorlar. 
Kapitalizmin gizemli masalõ rekabet, 
yerini iyiden iyiye tekelci yapõlara 
bõrakõyor... Gelişmiş ülkelerin hüküm-
etleri, ulusal çõkarlarõna da uygun 
düştüğü için yani küresel pastadan 
daha büyük pay getireceği için bu tür 
evlilikleri destekliyorlar. Ancak gelişmiş 
ülkelerin önde gelen bir ortaklõğõ 
yabancõ bir ortaklõkla evlenmeye kal-
karsa, yine ulusal çõkar kaygõlarõyla, 
hükümetler buna karşõ çõkmaya ça-
lõşõyor. 

Ortaklõk evlilikleri bizde pek görülmü-
yor. Bizimkiler küçük; çoğu aile ortak- 
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lõğõ ve yine pek çoğu da evliliklerini
yabancõlarla çok önceden yapmõş-
lar. Bu yapõ ve ilişkileri, kullandõklarõ
teknoloji, araştõrma-geliştirmeye ilgi-
sizlikleri ve işletme yapõlarõ da bizimki-
lerin kendi aralarõnda evlenmelerini
güçleştiriyor. Kõsaca, bizde ortaklõk
evlilikleri gerçekleşmiyor.

Öte yandan, post-modern anlayõşõn ül-
kemizde, özellikle dilde gözlenen yansõma-
sõna ilişkin olarak Yücel (2000:80-83), şu 
vurgulamayõ yapmaktadõr: 

Bu (ingilizce/amerikanca) dilin ve bu 
ekinin toplumca öğrenilip bağõntõya 
geçilmeye değer tek dil ve tek ekin 
olarak değerlendirilmesi, bu dilin ve bu 
ekinin üstünlüğüne ilişkin bir önyargõ 
getirmesine, bunun sonucu olarak, 
kendi dilimizden ve kendi ekinimizden 
üstün sayõlmasõna, hatta kendi dilimize 
ve kendi ekinimize yeğ tutulmasõna 
neden olmaktadõr... Böylece, iki yõl 
önce, ingilizce öğretimine ağõrlõk ver-
mek savõnda olan bir özel öğretim 
kurumu gazetelerde �Siz hala anneni-
zin dilini mi kullanõyorsunuz?� biçimin-
de tanõtõlar yayõmlayabilmiştir... Aynõ 
izlenceleri biri Türkçe, öbürü ingilizce 
aracõlõğõyla gerçekleştiren çift fakülte-
ler bulunmakta, sayõlarõ hõzla artan 
özel üniversitelerin neredeyse tümü de 
öğretimini ingilizce yapmaktadõr. Bu 
tutumun gerekçesi, ...İngilizcenin tar-
tõşõlmaz üstünlüğü ya da YÖK Baş-
kanõnõn da açõkça savunduğu gibi, 
türkçenin önlenmez yetersizliğidir... 

Son olarak, ülkemizde geniş kitlelerce, 
enine boyuna irdelenmesi sürecinin devam 
ettiği küreselleşme/post - modernleşme 
sendromuna yöneltilen şu eleştiriye kulak 
vermek, gelecekteki toplumsal gelişmeleri 
kestirebilmek bakõmõndan, önemli olsa 
gerek: 

...Globalleşmeci, insan bilincini, Ay-
dõnlanma�nõn öncelerine gönderme 
yolunda; en efendicesi, insanlõğõn bir 
dönüm çağõnõ görmezden, bilmezden 
gelmek; insanõ salt biçimlendirilecek 
bir hammadde olarak gören, zâlimâne 
bir beşer mühendisliğiymiş gibi tanõm-
layarak, bilvesile Aydõnlanma�ya küf-
retmek olan, çok çeşitli cambazlõklara 
başvuracak; Jakobenler�e saldõrõrken 
de insan haklarõndan dem vura-
caktõr... İnsanõ, her türlü arõzî özelli-
ğinden; yâni insan olmasõ için zorunlu 
olmayan özelliklerinden bağõmsõz ola-
rak ele almayan her türlü düşünce, 
inanç, âdet/örf/gelenek ya da hukuk; 
bizatihi insan kavramõnõn inkârõ; bun-
lar doğrultusundaki her türlü uygu-
lama, bir insanlõk suçu; bu tür uy-
gulamalara serbestlik tanõnmasõndan 
yana olmak, insan düşmanlõğõ; de-
mokrasi, özgürlük, vb. adõna savun-
mak, eğer bir beyinsizliğin ürünü de-
ğilse, sahtekârlõğõn en alçakçasõdõr...� 
(Cangõzbay 1996:113, akt. İlhan). 

Peki, buraya dek sõralanan sorunsal 
altyapõ ve onun üstüne kurulu yaşam 
alanlarõ çerçevesinde, özellikle demokrasi 
bağlamõnda, onun önkoşulu olan demok-
ratik düşünüş ve davranõşõ sergileyen, bu 
bağlamda �bireysel ve toplumsal yarara 
dönük çözümler üretebilen birey�in biçim-
lendirilmesi hedefi neden gerekli ve hattâ 
kaçõnõlmazdõr? Bunun için neleri gözönünde 
bulundurarak, hangi süreçlere ağõrlõk ver-
mek gerekir? 

Yirmibirinci  Yüzyõla  Geçiş 
Sürecinde  Türk  İnsanõnõn 
Profiline  İlişkin  Çözümlemeler 

Gerek uluslararasõ ve gerekse yurt içi 
çok yönlü sorunlar karşõsõnda, ortak bir 
�yol haritasõ�na duyulan ihtiyacõn, Türk 
bireyi  açõsõndan  karşõlanmasõ  sürecine en 
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büyük katkõyõ, 2001 yõlõnda yürürlüğe giren 
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ve bu Plan�õn
da içinde yer aldõğõ, 2023 yõlõna dek sür-
mesi öngörülen Uzun Vadeli Stratejinin
getirmesi umulmaktadõr. Nitekim, ekono-
mik, toplumsal ve kültürel gelişmelerin ba-
şat öğesi olan Türk bireyine ilişkin öngö-
rüleri bu stratejik plan çerçevesinde siste-
matik bir çözümlemeyle ele alan Dülger
(2000:20-24), genel anlamda insanõ oluş-
turan dört katmana; insanõn temel özel-
likleri (küresel ve toplumsal bilgi ve
değerler); çağõn ortak becerileri; kişi-
sel yeteneklerin yönlendirilmesi ile
alan ve meslek seçimi temel katmanla-
rõna dikkat çekmekte ve bunlarõn içine
oturtulmasõnõ önerdiği şu beş temel kişilik
özelliğinin altõnõ çizmektedir: i) İyi ahlaklõ
insan; ii) hür düşünceli birey; iii)
meslekli kişi; iv) katõlõmcõ vatandaş
ve v) ortak kültür ve kimliğin gönüllü
temsilcisi.

Öte yandan Dülger, �çağõmõzõn gerek-
tirdiği ortak beceriler�i kazandõrõcõ kat-
manlarõ ele alõrken, temel bilgiler; zihin-
sel/bilişsel beceriler; teknik beceri-
ler; iletişim becerileri; kişisel beceri-
ler; sosyal ve kültürel beceriler; ikti-
sadî beceriler ile çevre bilgi ve bece-
rilerini ayrõ ayrõ kümelendirmekte, ancak 
bu becerileri ya da yetileri içselleştirebilen 
kişilerin, çağdaş anlamda toplumsallaşmõş 
olma niteliklerini taşõyabileceğine işaret 
etmektedir. Bu iki katman üzerine, kişisel 
yeteneklerin geliştirilmesi ile birlikte alan 
ve meslek yeterlilikleri inşa edilebildiği tak-
dirde, birey boyutu da tamamlanarak 
�toplumsallaşmõş birey� ortaya çõkacaktõr. 

Yukarõdaki �küresel boyutta oluşumlar� 
başlõğõ altõnda özetlenmeye çalõşõlan du-
rum, 20. yüzyõlõn, gerek bilincini/nefsini 
avuçlarõnõn içine alamamõş bireyinin, ge-
rekse kendine yabancõlaştõrõlmõş toplum 
içindeki (yapayalnõz) insanõnõn birer çö-
züm üretemediğini gösteriyor. Çözüm, 

acaba, ikisini de içeren, �çağõn toplumsal-
laşmõş bireyi�ni yetiştirme yollarõndan geç-
miyor mu? 

Bireylerin yeni yüzyõlda edinmesi bek-
lenen tüm bu nitelikler çok mu abartõlõ? 
Peki, daha 11. yüzyõlda yaşayan ve bilimsel 
ve felsefesel etkinliklerini �küreselleşme�ci 
bir yetkinlikle gerçekleştirmeyi başaran El 
Biruni�ye ilişkin olarak Boilot (2000:14-
17)�nun yazdõklarõna ne demeli?

...Görünüşe bakõlõrsa, yöntemli tüm-
dengelim yoluyla genel bileşimlere 
varmaya ya da sözcüğün tam anla-
mõyla metafiziksel kurguya fazla düş-
kün olmadõğõ halde; sürekli olarak titiz 
ve eleştirisel gözlemler yoluyla bulu-
nan pozitif olgularõ araştõran, kendisini 
matematiksel düşünmeye alõştõran, in-
san yaşantõsõ ile elle tutulur biçimde 
ilintili her şeye ilgi duyan El-Birunî, 11. 
yüzyõlõn başlangõcõnda bugün anladõ-
ğõmõz şekliyle bilimsel düşüncenin bir 
şampiyonu görünümündedir... Büyük 
bir dinsel hoşgörü göstermiş, mez-
hepler açõsõndan ise tam bir tarafsõz-
lõğa varmõştõ. Hepsinin üstünde ise, 
sonsuz bir öğrenme ve anlama isteği 
vardõ. Önyargõlara kapõldõğõ pek söyle-
nemez. Ama doğru olanõ her zaman 
savunmaya hazõrdõ... Hindistan felse-
fesi ile bilimini, onlarõn değerlerini be-
nimseyerek öğrenmeye girişen ilk 
Müslümanlar'dan biridir. Karşõlõğõnda 
da Yunan felsefe ve bilimini öğretirdi... 

Zekânõn Çeşitli Yönleri: İşte, yüz-
yõllar öncesinde, bu temel niteliklerle/çok 
boyutlu zekâsõyla tarih sahnesindeki yerini 
almõş olan Birunî�ye bakarak, özlemi çeki-
len yeni Türk insanõnõn anõlan özelliklerin-
den en önemlisinin, kişisel beceri-
ler/yetilerin geliştirilmesi olduğu rahat-
lõkla söylenebilir. Bu yargõya dayanak ol-
mak üzere, Harward Üniversitesi�nden 
Howard Gardner (1983)�in, özellikle Jean 
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Piagét�nin ardõlõ olarak, bilişsel psikoloji ve 
zekânõn boyutlarõ üstüne 1980�lerden bu 
yana sürdüregeldiği araştõrmalarõnõn so-
nuçlarõna işaret etmek gerekir. Gardner, 
�zekâ�yõ alõşõlagelen �zihinsel zekâ� 
darkalõbõndan kurtararak, kişilerde farklõ 
zekâ yetileri olabileceğine dikkat çekmek-
tedir. Gardner�in tanõmladõğõ dokuz zekâ 
yetisi sõrasõyla: i) sözel; ii) sayõsal; iii) 
uzaysal; iv) ezgisel/müzik; v) birey- 
lerarasõ iletişim; vi) içsel/psikolojik 
iletişim; vii) dokunsal/kinestetik; viii) 
doğacõ ve ix) varoluşçu/felsefî zekâ 
bölümleridir. Bu zekâ bileşenleri herkeste 
bulunmakla birlikte, herbiri herkeste farklõ 
düzeylerdedir ve farklõ bileşimler oluştu-
rurlar. Değişik yaş gruplarõ üzerinde yapõ-
lan uzun süremli faktör analizleri sonu-
cunda bu yetiler anlamlõ bulunarak bilim 
çevrelerince de sõnanmaya başlamõştõr. 

Uzun yõllardõr, Türkiye�deki eğitim sü-
reçlerinde ve eleme sõnavlarõnda yalnõzca 
sözel, sayõsal, uzay ilişkileri ve sanat 
dallarõnõn kapsandõğõ ya da ağõrlõk odağõnõ 
oluşturduğu sanat okullarõnda aranan ez-
gisel ve dokunsal/kinestetik zekâ ye-
tileri dõşõnda kalan öteki bölümler göz ardõ 
edilmiştir. Goleman (1998)�õn popüler kita-
bõnõn Türkçe olarak yayõnlanmasõnõn ardõn-
dan gündemde daha geniş biçimde yerini 
alan içsel ya da duygusal zekâ faktörü 
ise, günümüzde hõzla etkinlik alanõnõ ge-
nişletme çabasõnda olan insan kaynak-
larõ ya da toplam kalite yönetimi gibi 
alan ve süreçlerde ön planda ele alõnõr ol-
muştur. Ancak Goleman (1998:61-62)�õn 
belirttiği nitelikler bakõmõndan; i) özbilinç 
(oluşum sürecinde bir duyguyu farkede- 
bilme); ii) duygularõ yönetebilme;     
iii) kendini harekete geçirebilme;
iv) başkalarõnõn duygularõnõ anlaya-
bilme (empati); v) ilişkileri yürüte-
bilme, gibi duygusal yetileri sergileyebilen
kişiler, toplumsallaşma süreci açõsõndan
bakõldõğõnda, insanlarla sürtüşmesiz bir
etkileşim sürdürmeye dayalõ her alanda

başarõlõ olabilirler ve parlak bir toplumsal 
yaşam sürdürebilirler. Yeter ki, felsefî bakõş 
açõlarõyla çatõşma odaklarõ oluşmasõn!.. 

Duygusal zekânõn egemenlik alanõnõ 
daha iyi kavrayabilmek amacõyla şu karşõ-
laştõrma yapõlabilir: Yüksek IQ�lu bir erkek 
geniş entelektüel ilgi ve yeteneklere sahip; 
hõrslõ, üretken, istikrarlõ, sebatrâr ve kendi 
sorunlarõnõ dert etmeyen biri; eleştirici, te-
peden bakan, titiz, duygularõna gem vuran, 
cinsellik ve duygusal deneyimler konu-
sunda tutuk, kendini açmayan, mesafeli, 
duygusallõk açõsõndan kayõtsõz ve soğuk 
iken, duygusal zekâsõ yüksek bir erkek, 
sosyal açõdan dengeli, dõşa dönük ve ne-
şeli, korkaklõğa ya da derin düşünmeye 
yatkõnlõğõ olmayan bir kimsedir. İnsanlara 
ve davalara bağlanma, sorumluluk alma, 
etik bir görüşe sahip olma niteliği ağõr ba-
sar. Başkalarõna karşõ sevecen ve ilgilidir. 
Kendisiyle, başkalarõyla ve yaşadõğõ top-
lumsal çevreyle barõşõktõr. 

Öte yandan, yüksek IQ�lu bir kadõn 
entelektüel güvene sahip; düşüncelerini 
akõcõ bir biçimde ifade edebilir, entelektüel 
konulara değer verir ve geniş bir entelek-
tüel ve estetik ilgi alanõna sahipken, aynõ 
zamanda kendini irdeleyebilen, kaygõya, 
derin düşünmeye, suçluluk duymaya yat-
kõn, öfkesini açõkça belli etmekten kaçõnan 
bir kişilik sergiler. Oysa, duygusal zekâsõ 
yüksek bir kadõn, kendini ortaya koyabilen, 
duygularõnõ doğrudan dile getiren, kendi 
kendisine olumlu bakan, yaşamõna bir an-
lam verebilen bir kişidir; dõşa dönük, ne-
şeli, duygularõnõ uygun biçimde dile getire-
bilen, bunaltõlara kendisini kolay uyarlaya-
bilen yanlarõ ön plana çõkar. Dolayõsõyla, 
ender olarak kaygõ ya da suçluluk duygusu 
yaşar ya da derin düşüncelere dalar. 

İşte, zekânõn tüm bu bilinen ve henüz 
bilinmeyen yönlerinin gelişme aygõtõ olarak 
beynin çalõşma özelliklerine ilişkin bulgu-
lara bir göz attõktan sonra ancak, tüm bu 
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özellikleri birlikte ele almak daha doğru 
olur. 

Uzunoğlu (2000)�nun da vurguladõğõ 
gibi, gerek genetik/kalõtõmsal miras yoluyla 
(idealistlerin anlayõşõ), gerekse çevre-
sel/kültürel etkileşim (Vigotski(3)-1985 �nin 
tarihsel-kültürel çevreyle etkileşim yoru-
mu) yoluyla olsun, insan beyni, bireyin 
yaşamõnõ tehdit eden fizikî, toplumsal ve 
kültürel engelleri ya da sorunlarõ çözebile-
cek güçte öğrenen ve uyum sağlayan bir 
sistem görünümündedir. Üretilen çözümler 
istenilir ya da istenilmez niteliklerde ola-
bilmektedir. Sorunlarõn çözümüne yönelik 
olarak, stratejik/uzun süreli ve çok seçe-
nekli yollarõ gözönünde bulundurabilen bi-
reyler ya da toplumlar, taktik/günlük ve 
akla geliveren tekil bir yola başvuranlara 
göre, daha üstün konumlar elde edebil-
mektedirler. Bu kişiler ya da toplumlar, 
öteki kişiler ya da toplumlarõn �güdücüsü� 
olabilmektedirler. Stratejik düşünme ve 
davranõş geliştirme süreci çok önemli bir 
gerekçeye dayanmaktadõr: İnsan beyni, 
ani ve şiddetli ve özellikle de biyolojik ihti-
yaçlar bakõmõndan ön plana çõkan değişik-
liklere ve tehlikelere karşõ çok duyarlõdõr. 
Buna karşõlõk, yaşamõnõ doğrudan tehlikeye 
atmayan ve �saman altõndan suyun yürü-
mesi� misali türünden, aşamalõ gelişmelere 
karşõ ya seyirci kalõr ya da bu durumu 
gözardõ etme eğilimindedir. Başka bir an-
latõmla beyin; sabõr, sebat ve sonucu he-
men görülmeyen bir işe yönelik çaba, sü-
reğen bir dikkatlilik ve uyanõklõk gerektiren 
olaylar ve sorunlara karşõ yõlgõnca, bez-
gince tutum takõnõr. Kişinin kendisine ve 
içinde yaşadõğõ topluma karşõ içeriden ya 
da dõşarõdan uzun süreli olarak yöneltil-
mekte olan tehdit ya da tehlikelere karşõ, 
�toplumsal belleğin zayõflõk/unutkanlõk� be-
lirtisi sergilemesinin temelinde beynin bu 
özelliği yatmaktadõr. Öte yandan beyin, 

(3) Yazarõn ana niteliklerine ilişkin daha ayrõntõlõ bilgi
için bkz. Newman ve Holzman 1993.

canalõcõ sorunlara karşõ birden fazla çözüm 
yolu geliştirme gibi bir eğilim içindedir. 
Hõzla değişen her türlü ortam ve koşullara 
karşõ beyin kendi yaşamõnõ sürdürme gücü 
ile kendini değişik çözüm/hareket ve yöne-
lişlere geçirerek, varlõğõnõ sürekli tazeler. 
Bu nedenle de, belirli alanlarda uzmanlaş-
manõn getirdiği statükocu/durağan yapõya 
karşõt olarak, çok yönlü esneklik yeteneği, 
insan genetiğinde egemenliğini sürdürür. 
Öyleyse, eğitim sistemimiz, (geçmiş-
teki, şimdiki ve gelecekteki olasõ du-
rumlar arasõnda geçerli nedensel 
bağlantõlarõ kurma çabasõ olarak) 
stratejik düşünme eğitimini, prog-
ramlarõnõn bir alt öğesi olarak kap-
samalõdõr.  

Özellikle İyonya Doğacõ Felsefe Okulu 
çerçevesinde ve daha sonralarõ da El-Birunî 
ve İbn-i Sina gibi, İslamiyetin 10-11. 
yüzyõllardaki yayõlma sürecinde kendilerini 
yetiştirme gücünü ortaya koyan nice üstün 
nitelikli ve çok yönlü gelişmiş kişileri 
gözönünde bulundurarak, günümüzde ye-
niden böylesi bir �bütüncül bireysel geli-
şim� hedefine yönelindiğini görmek, bizi 
şaşõrtmasa gerek. Nitekim, Dülger (2000), 
�...diğer bilim dallarõ ile bağlantõlarõ kul-
lanmayõ esas alan buluşlar artmaktadõr.� 
saptamasõndan sonra, �...teknolojilerin kul-
lanõmõ ve üretimi için eğitimin bilgi kollarõ 
arasõ ileri-geri bağlantõ(lar) kurabilen araş-
tõrmacõ, sentezci ve geniş tabanlõ alan 
bilgisi sahibi insanõ yetiştirme� temel hede-
fine işaret etmektedir. 

Öğrenci Odaklõ Eğitim Yöntemi: 
Bu hedef, günümüzdeki başat bir soruna 
çözüm olarak ortaya konulmaktadõr, dene-
bilir. Zira, Uzunoğlu (2000)�nun da ileri 
sürdüğü gibi, eğitim sistemimizde öğretme 
- öğrenme süreçleri, parçalarõ analiz etme
üzerine kuruludur. Dersleri parçalayarak,
konularõna bölerek öğrencilere bir şeyler
verilmeye çalõşõlõr. Oysa beyin, bu parçalarõ
anlamlõ bütünlere kavuşturmak üzere
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sentez yapma gibi bir ihtiyacõ duymaktadõr. 
Sentez sürecinde metafor (benzetme-
ler/eğretilemeler/teşbihler ve örnekleme-
ler) yoluyla, yeni yaratõlara ulaşõlmaktadõr. 
Ne yazõk ki, mevcut eğitim süreçlerinde bu 
sentez-benzetme-yaratõcõlõk gücü kö-
reltilmektedir. Ancak yeni görüşler, yaratõ-
lar, davranõş örüntüleri ya da anlatõm bi-
çemleri karşõsõnda hoşgörülü ve hattâ yü-
reklendirici tepkiler, güdülemeler, kõlavuz- 
lamalar sergileyebilen bireylerin ve öğret-
menlerin oluşturduğu yapõcõ ortamlarda � 
õlõmanlaştõrõlmõş ya da demokratikleştirilmiş 
eğitim ve kültürleme durumlarõnda � bu 
üçlü etkileşim gücü sergilenebilir. Öyleyse, 
ilkin evde, yakõn sosyo-kültürel or-
tamlarda, okulda olmak üzere, çocukla-
rõn kendilerini rahatça ifade edebile-
cekleri, bilişsel gizilgüçlerini dõşarõ 
vurabilecekleri fõrsatlarla karşõ kar-
şõya getirilmeleri kaçõnõlmaz biçimde 
gereklidir. En azõndan başlangõç olarak, bu 
özlenen ortamlarõ oluşturma beceri ve dü-
zeyini gösterebilecek çağcõl öğretmenle-
rin yetiştirilmesi yoluna gidilmelidir. 
Böylece, öndere ihtiyaç gösteren dav-
ranõşçõ/örnek almacõ anlayõşõn öte-
sine geçme sürecine yeşil õşõk yakõlmõş 
olur ve eski asõrlarõn kitleleri peşinden sü-
rükleyecek bir önder beklentisiyle 21. yy.a 
girilemez. 

Peki, neden küçük yaştaki çocuklar, 
özellikle rahatlatõcõ, yüreklendirici ortam-
larda bu tür olumlu yönelişlere kolayca gi-
rebilmektedirler? Bunun en yalõn açõkla-
masõ olarak, beyindeki duygusal zekâ alanõ 
olan amigdalanõn, neo-korteks/ussal dü-
şünme süreçleri bölgesine göre daha bas-
kõn ve hõzlõ çalõşõyor olmasõ ileri sürülebilir. 
Başka bir deyişle, ussal zekâ bölgesine 
göre, duygusal merkezden çevreye doğru, 
daha çok sayõda bağlantõnõn bulunduğu 
ileri sürülmektedir (Uzunoğlu 2000). Dola-
yõsõyla, eğitim süreçlerinde duygusal algõ-
lamalara yeterince önem verilmediği za-
man ortaya çõkan duygusal engellen-

mişlik, doyumsuzluk, bilinçaltõ patla-
masõ ve bilinçüstünde ise toplumsal 
normlar dayatmasõna başkaldõrõ, 
anomali türünden sorunlar, ussal yöneliş 
ya da denetime; öğretme ve öğrenme or-
tamlarõna ve süreçlerine olumsuz etkide 
bulunmaktadõr. Sonuçta, zihinsel enerji-
nin öğrenme pencereleri dõşarõya 
karşõ kapalõ bir konuma geçirilmiş ol-
maktadõr. Bu düşünce ve saptamadan ha-
reketle, eğitimbilimciler, sadece görsel-işit-
sel duyularla değil, bütüncül bir beden-
sel öğrenme sürecinin, her türlü eği-
tim durumlarõnda işe koşulmasõ yan-
daşõdõrlar. Eğer, günümüz okullarõnõn du-
varlarõ dõşõna şimdilik çõkõlamayacaksa, en 
azõndan eğitim ortamlarõnõn, Gardner�in 
çoklu zekâ süreçlerine uyarlanmalarõ, bu 
yönde zenginleştirilmelerini kaçõnõlmaz gö-
zükmemektedir. 

Neredeyse salt sunuş/düz anlatõm yo-
luyla eğitim ortamlarõmõzda sürdürülegelen 
�öğretmen odaklõ öğretim� süreçlerimizde 
öğrencilerimizin değerlendirilmesinin, � 
konservatuvarlar, mimarlõk-mühendislik ya 
da güzel sanatlar bölümleri dõşõnda � bu 
zekâ süreçlerinden yalnõzca sözel, sayõsal 
ve bir miktar uzaysal ilişkilere ve onlarõn 
ürünlerine dayandõrõlmakta olduğu rahat-
lõkla ileri sürülebilir. Ancak, eğitim ortam-
larõna teknolojik bakõmdan yeni yatõrõmlarõn 
yapõlmaya başlandõğõ belirli okullarda, bu 
gelişmelerden haberdar olup da, kendile-
rini yetiştirme olanağõ bulan öğretmenleri-
miz, öğrencileriyle bu çoklu zekâ süreçleri 
õşõğõnda değerlendirme çabasõ içine gire-
bilmektedirler. Özellikle �öğrenci odaklõ 
eğitim� ortamlarõnda, bir başka deyişle, 
öğretmenin kõlavuzluk görevini üstlendiği, 
öğrencilerin de, her türlü bilgi kaynağõna 
erişme fõrsatõna sahip olduğu, proje yü-
rütme çerçevesinde, bireysel ve grup et-
kinliklerine ağõrlõğõn verildiği okul içi ve dõşõ 
ortamlarda yürütülen çalõşmalar sonucun-
da, şu yenilikler gözlenebilmektedir: 
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Öğretmenin demokratik tutumlarõnõn 
örnek alõnmasõ ile birlikte, kubaşõk ya da 
işbirliğine dayalõ olarak çalõşma ve onun 
gerektirdiği iş bölümü; grupça öngörülen 
başarõ hedefi ya da beklentisine koşut 
olarak, öğrencilerde özyönelim, özdenetim, 
özeleştiri, vb. içsel bilişsel/zihinsel süreçle-
rin bir alõşkanlõk durumuna geçişi; bu iç 
süreçlerle birlikte, aşõrõ ödüllendirilme bek- 
lentisine yer olmaksõzõn ve cezalandõrõlma 
kaygõsõna kapõlmaksõzõn, özgüdülenme, ba- 
şarõm düzeyine ilişkin özbilinçlilik, çalõşma 
sürecinde karşõlaşõlan sorunlarõn üstesin- 
den gelmede sabõr, sebat ve çabasal 
enerjiyi ortaya koyma; üstesinden geline- 
meyen durumlarda, sõrasõyla en yakõn- 
larõndan uzağa doğru başkalarõndan yar- 
dõm isteme; kendisinin güçsüzlük/çaresizlik 
duygusuna kapõldõğõ durumlarda, başka- 
larõnõn yetkin becerilerinden hareketle, 
onlarõ içselleştirme çabasõna girme; sorun- 
larõn üstesinden gelme sürecinde, değişik 
çözüm yollarõnõn varlõğõndan haberdar 
olmayõ isteme ve en uygun çözüm yolunda 
karar kõlma; elde edilen başarõ ya da 
ürünün, öngörülen hedefle tutarlõlõğõnõ 
sõnama ve tüm çalõşma süreçlerini gözden 
geçirme; daha da çoğaltõlabilecek düşünsel 
ve davranõşsal yetilerin ortaya konulmasõ 
sürecinde, bireyde duyuşsal ve us- 
sal/rasyonel/akõlcõ zekânõn gelişmesi fõrsatõ 
ve böylece, sonuçta çevresindeki kişilerin 
iç dünyalarõnõ anlama ve kendisini onlarõn 
yerine koyabilme kolaylõğõ, bu kolaylõğõn 
sağladõğõ başarõlõ işbirliği fõrsatlarõnõn 
yaratõlmasõ, çatõşmalarõ/farklõlõklarõ giderme 
yollarõnõn geliştirilmesi, güçlüklere meydan 
okuma yürekliliği, yapõlan haksõzlõklar 
karşõsõnda kendisini savunma gerekliliği; 
tüm bu çabalara karşõn, yoksunluklar 
içinde kendisini hissettiğinde, uzun erimli 
ve sabõrla hareket etme tasarõmõnõ gelişti-
rerek, beklentilerini gelecekte gerçekleş-
tirme metaneti, ortaya çõkabilecek en te-
mel özelliklerdir. 

Bilişsel yapõsõnda olup bitecek tüm bu 
etkinliklerin, aslõnda alt sistemlerden olu-
şan bir ana sistem görünümünde olduğu-
nun ayrõmõna, ilköğretim 3. sõnõfõndan iti-
baren bilinçlice varmaya başlayacak olan 
çocuk, üstbilişsel stratejik kavrayõ-
şõyla, bir kartalõn keskin gözleriyle yukarõ-
dan aşağõlara bakõp da, tüm bu alt bile-
şenleri ayrõ ayrõ saptayarak önemlerini 
kavrayabilecek; zaman içinde, yukarõda 
değinilen dokuz ya da � aslõnda, Batõ eği-
tim sisteminde resmî bağlamda yer veril-
meyen, altõncõ duyu, katõlõmcõ mirastan 
günümüze süzülüp gelen içses, içindeki 
ben�in sesi de dahil edildiğinde � on 
kõlavuzlayõcõ yeti/beceri sayesinde, kendi-
siyle ve yakõn/uzak çevresinde olup biten 
her türlü gelişmeye ilişkin yorumlama ve 
onlarla etkileşime girecek; dolayõsõyla, sos-
yal Darvinizm açõsõndan, olumsuz seçilim 
yerine olumlu seçilim süreçlerinde yer 
alma gücünü kendisinde bulabilecektir. 

Ne var ki, bilişsel ve duyuşsal gelişi-
min, ulusal hedefler ve değerler bütünüyle 
bağdaşõk bir biçimde tamamlanabilmesi, 
eğitim düzeninde, buluğ çağõ sonuna kadar 
sürmesi gereken danõşma ve rehberlik 
hizmetinin etkin biçimde sunulmasõna bağ-
lõdõr. Bedensel ve psikolojik gelişim süreç-
lerinin hõzlõ olduğu ve toplum bireyleriyle 
çatõşmalara yoğun biçimde girildiği bu yaş 
dönemlerinde çocuklar, bir yandan her 
türlü istenmeyen yabancõ kültürel alõm- 
lamalara açõk olmalarõ ve öte yandan da, 
toplumsal değer yargõlarõna meydan 
okuma niteliğine bürünebilen ussallaştõrõ-
lamayan davranõş ya da çõkõşlar nedeniyle, 
geleceğin toplumsal kuşağõnda derin anla-
yõş farklõlõklarõ ve çatõşmalara yol açõlmasõ-
nõn önüne geçilmesi, ancak programlõ da-
nõşma ve rehberlik hizmetlerinin işe koşul-
masõyla mümkün olabilmektedir. 

Demokratik Birey: Böylesi nitelikle-
rin farkõnda olan ve kendisine hedef belir 
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leyebilen bir birey, yerel (memleketi ve 
Türkiye), bölgesel (Yakõn Doğu, Kafkaslar, 
Balkanlar) ve küresel bağlamdaki her türlü 
gelişmeye yakõn ilgi duyacak; bilişsel ta-
lepleriyle kendisine sunulan olanaklar ara-
sõndaki dengesizlikten rahatsõzlõk duygu-
sunu yaşayacak; dõşarõdan denetimli kişi 
yerine, özdenetimli ve özyönelimli birey 
olmanõn yaratõcõ ve eleştirel gücüyle, küre-
sel gelişmelerin gerisinde kalmama çaba-
sõnõ her aşamada sergileyecektir. Durum 
saptamasõnda belirtilen kültürel, ekonomik 
ve diğer sorunlarõn çözümüne etkin olarak 
öneriler sunacak; iletişim araçlarõ ve özel-
likle de günümüzde internetin (ağba- 
ğõn)(4), gelişmiş ülkelerin baskõn ve 
yönlendirici niteliği karşõsõnda, eziklik ve 
bezginlik duygularõna kapõlmaksõzõn, ulusal 
temel ihtiyaçlarõnõ giderici yönde, onlardan 
yararlanma atikliğini gösterecek; ana dili-
nin yetersizliğine ilişkin koşullamalara, bu 
dili her alanda yetkinliğe kavuşturma çaba-
sõnõ sergileyerek ve bunun ayrõmõna vara-
rak tepki gösterecek; böylece, yerel ve 
ulusal sorunlarõn, genel anlamda, yabancõ 
uzmanlarõn değil, ancak kendisi gibi bilinçli 
yurttaşlarõn gece/gündüz sürdürecekleri 
düşünme/ araştõrma/ sõnama/ yordama/ 
uygulama aşamalarõyla halkõnõn tarihsel 
dokularõyla örtüşecek özgün ve kendisinin 
önereceği çözümlere inancõ tam olacaktõr. 
Küresel ortamda ulusalõn kavranmasõ bu 
yaklaşõmla yakalanabilir ve sinsi beyin yõ-
kama etkilerinden kurtulabilir. Zira, bu gi-
rişkenlik ve atõlõm içgücünü sergileyebile-
cek yeni kuşak; aile bireyleri arasõndaki 
sorunlara ya da çatõşmalara; okul ortamla-
rõndaki yönetici, öğretmen, veli ve çevresel 
kuruluşlar arasõndaki kopukluğa; Millî Eği-
tim Bakanlõğõ ile okullar arasõndaki etkin-
leştirilememiş ortak hedefe kilitlenme sü-
recine; Türk eğitim sistemi ile dõş dünya 
sistemleri arasõnda gittikçe artan uçurum-
laşmaya neşter vurabilecektir. Cüceloğlu 
(2000:157-159)�nun da belirttiği gibi birey, 

(4) Daha ayrõntõlõ bilgi için bkz. Gümüş 1997.

kişiliğinin gücü, iletişim gücü ve ken-
dini adadõğõ geleceğinden (hedefle-
rinden) sağladõğõ gücü, ana itici güce 
dönüştürebildiği oranda, değinilen bu so-
runlara çözüm üretme konumuna kendisini 
çõkarabilecektir. 

Öte yandan, ancak bu temel nitelik ve 
güçlerin varlõğõnõn bilincinde olan birey, 
değişik toplumsal sorunlar ve bireysel ayrõ-
lõklarõ sergileyen kişilerle yan yana yaşama,
bu farklõlõklardan doğan sorunlara çözüm
üretme, gittikçe uluslararasõlaşan olay ya
da gelişmeler bağlamõnda kendiliğinden
karşõ karşõya kalacağõ çok kültürlü ortam-
larda yapõcõ bir kültür temsilcisi rolünü
üstlenme ve katõlõmcõlõk yürekliliğini gös-
terme beceri ve girişkenliğini gösterebile-
cektir. Böylece, yine Cüceloğlu
(2000:263)�nun işaret ettiği gibi birey,
kendi dõşõnda hiç kimseyi düşünmeden salt
kendi çõkarlarõna yönelik bencil tutumlar-
dan sõyrõlarak, biz merkezli olarak kendi
sõnõrlarõnõ, sorumluluklarõnõ, gerçekleştir-
mek istediklerini, vizyonunu korumasõnõ ve
bu bilinç içinde gereksinimlerini karşõlama-
sõnõ kolaylaştõracak bir bireysellik olgun-
luğuna erişme fõrsatõnõ yakalamõş olacaktõr.

Yukarõda anõlan bilişsel ve ussal yetile-
rin gelişme fõrsatlarõnõn sunulmasõ duru-
munda, işgücü nitelikleriyle, günümüz ça-
lõşma ortamlarõnda hedeflenen top-
lam/bütüncül kalite yönetiminin de 
başmimarõ olabilecek yeni Türk insanõ ör-
neği; özündeki değer yargõlarõnõn tutarlõlõğõ, 
bilgi dağarcõğõndaki yüksek düzey, yaşama 
bakõş ilkelerindeki zihniyet değişimi, atõlõm, 
kazan-kazan temelli yaklaşõmõ; kendisinin 
dõşõndaki bireylerin de, kendisi gibi yetkin 
hedeflere yönelik oluşlarõnõn bilincinde 
olarak, onlara değer vermesi ve bu değeri 
beklemesi sonucunda imece esaslõ birlik-
telik ruhuyla, özdenetimli ve özyönelimli 
toplam kalite yönetiminin gerçekleştirile-
ceği çalõşma ortamlarõnda yaşamõnõ sür-
dürme gücünü daha da artõrabilecektir. Bu 
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niteliklerle donanmõş Türk bireylerinin ye-
tiştirilmesi sürecinde, bireyin kendisini 
gerçekleştirmesinin, başkalarõnõn da 
kendilerini gerçekleştirmesine yar-
dõmcõ olacağõ bilincinin edinilmesine 
olanaklar tanõmak, esas olmalõdõr. Ancak 
böylesi bir donanõmla, bireylerarasõ yõ-
kõcõ/itici rekabet yerine, aslen var olan iş-
birliği/dayanõşma/imece ruhunun yeniden 
canlandõrõlmasõ ve sonuçta, 19. yüzyõlõn bi-
reyci bireyi yerine 21. yüzyõlõn, öz çõkarla-
rõyla toplumsal kazanõmlarõn üst üste 
çakõşmasõ gerektiğinin bilincinde 
olan, toplumsallaşmõş bireyinin ye-
tiştirilmesi aşamasõna gelinmiş olacaktõr. 
Bu etkileşim zincirinin tüm toplum kat-
manlarõ arasõnda varlõğõnõ sürdürebilmesi 
için, aile içi koşullardan, eğitim sistemine, 
üretim düzenlerinden toplumsal çerçeve-
lere, oradan da uluslararasõ ilişkiler ağõna 
dek, kapsama alanõnõ genişletebilen ilgi ve 
bilgi tabanõna sahip bireyler topluluğuna 
dönüşmenin sürecini başlatmamõz kaçõnõl-
mazdõr. Zira, günümüzde çağcõl toplumla-
rõn kullandõğõ �ulusal rekabetçi üstünlük� 
stratejisi, gönüllü takõm çalõşmasõnõ ve or-
tak hedefe toplu hareketi gerekli kõlmakta-
dõr. Bu ülkelerin de eski bireyciliği bõrak-
malarõ gerekecektir. Bireysel ve toplumsal 
kesişimli çõkar ve kazanõm hedeflerine, or-
tak kamusal dayanõşma ve birlikteliğe yas-
lanarak erişilebileceği gerçeği, her türlü 
tartõşmanõn dõşõnda, özellikle günümüzde 
kabul görmek durumundadõr. Türkiye�nin 
bu çözümlemeyi öncelikle yapmõş olmasõ, 
zaman kazanma açõsõndan önemlidir. 

SONUÇ 

Her ne kadar küresel ekonomiye geçiş 
sürecinde ve post-modern yaşam akõşõnda, 
planlama olgusu öncelikli bir anlayõş ol-
maktan çõkarõlmaya çalõşõlõyor ve evrensel 
kaos kuramõ, özellikle de geri kalmõş top-
lumlarõn kaderiymiş gibi telkin edilmeyi 
sürdürüyorsa da, gerçekte gelişmiş ül-
kelerin, her yaşam alanõnda, ciddî ve 

bilimsel planlama süreçlerinin süre-
gelmekte olduğu; yõllar sonrasõnõn 
seçenekli plan ve projelerinin, daha 
günümüzde tasarlanmakta olduğu 
apaçõk bir gerçektir.  

Nitekim, bu uzun erimli stratejinin 
yansõmalarõnõ, ekonomik alandaki sistemli 
küreselleşme ve kültürel alandaki post-
modern uygulamalar sonucunda, geri kal-
mõş ülkelerin çok yönlü olarak içine düş-
tükleri açmazlar ve sorunlar dağdağasõnõ 
da görmek olanaklõdõr. Buna karşõn, kamu 
alanõndaki planlama süreçlerinin, toplum 
bireylerince çok açõk biçimde anlaşõlõr bir 
duruma getirilerek, basõn-yayõn araçlarõ 
yoluyla, örneklik oluşturmasõ, bireysel ya-
şam süreçlerinde bireylerce içselleştirilmesi 
ve ancak her Türk yurttaşõnõn, yaşamlarõ-
nõn her adõmlarõnda planlõ, tasarõmlõ, dola-
yõsõyla hedefe yönelik davranõş, atõlõm ve 
enerji kullanõmõ içinde olmalarõ gerektiği 
gerçeği hâlâ kavranamamõşsa, esas atõlõm 
olarak bu noktadan başlanõlmasõ vazgeçil-
mez bir gerekliliktir. Denebilir ki, kamu ke-
simindeki ve özellikle de eğitim alanõndaki 
başõbozukluk, üstelik var olan planlamaya 
rağmen plansõzlõk olgusu ve bu olguya yol 
açan bireylerin bakõş açõlarõndaki karmaşa 
kökenli anlayõş(sõzlõk) ve yaklaşõm, işte bu 
gerekliliği pekiştiren en somut kanõttõr. 
Yeni kuşaklarõn bu karmaşanõn içinden 
kendilerini çekip kurtarmalarõna yardõmcõ 
olacak �öğrenci odaklõ� yeni bir eğitim dü-
zeni ve anlayõşõ hakim kõlõnmalõdõr. Sistem 
�demokratik öğretmen�i yetiştirmeye gi-
rişmelidir. Eğitim reformlarõ şekilde değil, 
eğitim programlarõnõn içeriğinde ve öğ-
retme-öğrenme yöntemlerinde yapõlmalõ-
dõr. Ekonomik ve toplumsal yetkinleşme-
den kopuk � üstelik birkaç gelişmiş ülke 
dõşõnda tüm ülkelerde ithal bir teknolojik - 
tekdüzelik üstüne kurulu her türlü sanal 
özlem ile bir toplumun bireylerinde ne bi-
linçli ulusalcõlõk duygularõ, ne özgüven ve 
özyönelim güçleri ve ne de dolayõsõyla, 
toplumsallaşma/imeceleşme/dayanõşma/bir
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liktelik ruhunun kök salmasõ beklenebilir. 
Peki, bu umarsõzlõk süreci uzadõkça, �top-
lumsallaşmõş bireyler�in yetiştirilmesi ve 
dolayõsõyla �demokratikleşme�den söz et-
mek ne denli kolaylaşabilecektir? Atabek 
(2000)�in de belirttiği gibi, bu hedeflere 
erişilmede eğer bir �yol haritasõ�na ihtiya-
cõmõz olacaksa, onun temellerini, �Atatürk�ü 
üretmekle�, onu anlamakla, yeniden keş-
fetmekle, geleceğimizin bilinci yapmakla 
atabiliriz. Çünkü; Atatürk geçmişin değil 
geleceğin; alõşõlmõşõn değil arayõşõn; 
durağanõn değil devinenin; bekleme-
nin değil yapmanõn; boyun eğmenin 
değil başkaldõrmanõn; geride kalma-
nõn değil ileriye gitmenin; bulanõklõ-
ğõn değil berraklõğõn insanõdõr. Yol ha-
ritasõnda hedefler, araçlar, yöntemler ve 
güçler var; bize düşen de, hedeflere giden 
yollarõ belirlemek, yön saptamak, araçlarõ 
görmek, yöntemleri değerlendirmek, güç-
leri hesaplamaktõr. Bunun adõ da �stra-
teji�dir. Atatürk�ün bize öğrettiği ise, 
�doğru bir strateji ile daha küçük güçlerle, 
en uygunsuz koşullarda bile daha büyük 
güçler yenilerek hedefe ulaşõlabilir. Bunlarõ 
başarmak için de sahip olunan güçler ye-
terlidir�. Bu yol haritasõnõ kendimize kõlavuz 
edindiğimiz sürece, demokratik eğitim sü-
reçlerinde, toplumsallaşmõş/imeceli düşü-
nebilen bireylerin yetiştirilmesi hedefi, çöl-
deki bir serap/planlardaki ham hayal ol-
maktan çõkõp, gerçeğe dönüşebilecektir. 
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EĞİTİM  ANA  PLANI : 1996-2011 
Bütünleştirilmiş  Bir  Reform  Stratejisini 
Uygulamaya  Aktarma  Düzeni 

İlhan  DÜLGER (*) 

Özet: İstikrarlõ ve sürdürülebilir kal-
kõnmanõn en önemli öğesi uygun eğitimli 
insandõr; diğer tüm ilerlemeler bu öğenin 
türevleridir. Eğitim planlamasõ ve uygula-
masõ uzun vadeli stratejiyi gerektirir. 1996-
2011 Eğitim Ana Planõ, 15 yõllõk vadeyi, 
Türkiye�nin ayõrabileceği gerçekçi kaynak-
larla, eğitimde reform ve atõlõm dönemi 
olarak planlamaktadõr. Planõn amacõ; 
Türkiye�nin birikimli ağõrlõğõyla dünyanõn ilk 
10 ülkesi düzeyinde etkili olmasõnõ ve ya-
şamasõnõ sağlayacak insanõ yetiştirecek ve 
destek verecek dinamik eğitim düzeninin 
stratejisini kurmak ve temel sütunlarõnõ 
tasarlamaktõr. Ana Plan, dört reform ekseni 
etrafõnda örülmüştür: a) zihniyet reformu 
ve Türk insanõ örneği, b) müfredat reformu 
ve öğretmen,  c) okul reformu  ve çevre, 
d) sistem reformu ve yönetim. Asõl olan 
insanda aranan özellikler ve onu 
tanõmlayan felsefedir. Müfredat, öğretmen, 
okul ve sistem bunu sağlayacak şekilde 
düzenlenmelidir. Makale, eğitim reformu 
uygulamalarõnda ileriye doğru bütünlüğü 
gözden kaçõrmamanõn mantõğõnõ ve 
gereğini Ana Planõn yaklaşõmõ ile 
açõklamaktadõr. 

Türkiye 2000�li yõllara girerken bazõ 
önemli hazõrlõklar yapmõştõr. Bunlarõn bir 
tanesi Eğitim Ana Planõ: 1996-2011�dir. 
Plan, Milli Eğitim Bakanlõğõnõn talebi 
üzerine, ilgili tüm taraflarõn katõlõmõyla, 
Bakanlõkla birlikte ve Kurumun tüm ihtiyaç 
ve  hazõrlõklarõnõ sürece dahil ederek Devlet  

Planlama Teşkilatõ koordinatörlüğünde ya-
põlmõştõr. Milli Eğitim Bakanõ Sayõn Turan 
Tayan zamanõnda hazõrlõğõ hõzla devam et-
tirilen Plan, Milli Eğitim Bakanõ Sayõn Prof. 
Dr. Mehmet Sağlam zamanõnda tamam-
lanmõştõr. Uygulamasõ halen devam et-
mektedir.  

Bu makalenin amacõ, �değişim� sü-
recinin hõzlandõğõ şu günlerde ülkemiz 
adõna kesin �gelişim�ler elde edebilmek 
için eğitimde çok boyutlu dönüştürücü 
öğelerin reformlu ve eşgüdümlü olarak ileri 
hedeflere doğru birlikte hareketinin 
önemini, konularõn açõklamalarõyla birlikte 
tekrar gündeme getirmektir.  

TOPLUMDA  EĞİTİM  
DENKLEMİNİN  KURULMASI  

Eğitimde Uzun Vadeli Bakõş Ge-
reği: Milli Eğitim Bakanlõğõ, beş yõllõk ülke 
kalkõnma planlarõna temel oluşturmuş iki 
uzun vadeli ufuk planõnõ gözden kaybet-
meyerek hizmetlerini sürdürmüş bir ba-
kanlõktõr. Bu planlarõn ilki, 1963-1977 ara-
sõnõ kapsayan 15 yõllõk stratejidir. Henüz ilk 
ufuk planõ sürerken AET ile Katma Proto-
kolün imzalanmasõ dolayõsõyla 1973-1995 
yõllarõ arasõnõ kapsayan 22 yõllõk ikinci uzun 
vadeli strateji/ufuk plânõ kabul edilmiştir. 
Eğitim sektörünün uzun vadeli bakõş açõ-
sõyla, en kõsasõ bir öğrencinin �eğitim ha-
yat planõ�nõ kapsayacak zaman süreleriyle 
çalõşma zorunluluğu nedeniyle sözkonusu 
ufuk planlarõ yararlõ olmuştur. 1996�dan 
itibaren yeni bir ülke ufuk planõ bulunma-(*) DPT, Müsteşar Müşaviri, Doç. Dr. 
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masõ (üçüncüsü 2023 stratejisi olarak 2001 
yõlõnda yürürlüğe girmiştir), eğitim sektö-
rünün kendi uzun vadeli planõnõ hazõrlama-
sõnõn resmi gerekçesini oluşturmuştur.  

Eğitim penceresinden bakarak iki 
ayrõntõlõ sistem analizi yapõlmõştõr: a) genel 
sistemdeki değişmelerin eğitim sistemine 
etkileri, b) eğitim sisteminin iç işleyişi. 
Tepe birkaç bulguyu özetleyerek eğitimin 
çevresini oluşturan dünya hakkõnda bir fikir 
verilebilir: 

Eğitimin Dõş Çerçevesini Oluştu-
ran Sistemlerin Eski ve Yeni Gerek-
leri: Açõlmanõn artmasõyla birlikte, bir Eği-
tim Ana Planõ�nõn çözümlenme alanõnõn ge-
nişliği çok büyümüştür. Hõzlõ teknolojik de-
ğişme, yeni ekonomi, küreselleşme, 
Türkiye�nin AB�ne tam üyelik adaylõğõ, 
dünya nüfus eğilimleri, devletin, toplumun 
ve ekonominin eğitimden yeni beklentileri, 
eğitime ayrõlabilecek kaynaklar gibi etken-
ler eğitim talebini şekillendirirken, ülkenin, 
geçmişte olduğu gibi, bir yandan talebi ve 
arzõ üst düzlemdeki ileri hedeflerle yönlen-
dirmesi, diğer yandan da bu talebi piyasa-
sõnõn gerektirdiği daha kõsa vadeli arzlarla 
tatmin etmesi gerekmektedir.  

Küreselleşme, toplumsal yapõlarõ ve 
ekonomileri güçlü ülkelerde yeni bütün-
leşme yönünde yeniden yapõlanmalara se-
bep oluştururken, toplumsal örgütlenme-
leri ve ekonomileri güçsüz ülkelerde da-
ğõlma ve israfa yol açabilmektedir. Diğer 
bir deyişle, güçlü devletlerde etkin hizmet 
yönünde yeniden örgütlenme, güçsüz 
devletlerde kayõt dõşõ faaliyetlerle karõşma 
eğilimi artmaktadõr. Tüm bu değişmeler 
ulus devletin rollerinin yeniden tanõmlan-
masõ anlamõna gelmektedir; dolayõsõyla 
milli eğitimin amaçlarõnõ değiştirmektedir. 
Milli eğitimin görevinin, giderek siyasal mil-
lilikten ekonomik milliliğe dönüşmekte 
olduğu gözlenmektedir. Ticarette karşõlaş-

tõrmalõ üstünlükler yerini işkollarõ boyu-
tunda ulusal rekabetçi üstünlükler kazan-
maya bõrakmaktadõr. Eğitimden, bireysel 
yarõşma yerine toplu rekabeti öğretmesi 
beklenmektedir. Bireysel çalõşmanõn ağ 
ilişkileri oluşturmaya ve birlik ruhuna dö-
nüşmesi her zaman-kinden değerli hale 
gelmiştir. Uluslararasõ rekabette kültürel 
etkililik giderek daha önemli yer tutmak-
tadõr. Eğitim sistemlerinin, hizmet verdik-
leri toplumun hedef ve ihtiyaçlarõna göre 
toplum kültürünü demokratik düzlemde 
bütünleştirmeye, ortak kültürü ülkelerarasõ 
bölgesel kültürlere ve evrensel kültüre kat-
kõda bulunur bilince ve güce eriştirmeye 
katkõlarõ küresel rekabetin barõşçõ aracõ 
olarak da kullanõlmaktadõr.  

Önemli olan, değişimin �gelişim� an-
lamõna gelmesidir. Bunu, fõrsatlarõ değer-
lendirerek ve tehditleri bertaraf ederek 
sağlamak mümkündür. Fõrsat ve tehditler 
her ne kadar ülkelerin kendilerine has 
şartlarõndan ortaya çõksa da, küreselleşme 
ile birlikte ülkelerin durumlarõ üzerinde 
dõşsal etkilerin rolü giderek artmaktadõr.  

Küresel eğilimlerin her unsuru dikkatli 
bir Fõrsat-Tehdit Değerlendirmesi�nden ge-
çirildiği takdirde, bunlarõn pek çoğunda iki-
lemler olduğu görülmektedir. Örneğin, yeni 
ekonomi, üretilen katma değeri ülkesine 
dönüştürme bilincine sahip olan birey, şir-
ket ve işkollarõnõn eliyle hõzlõ kalkõnma hasõl 
edilebilirken, bu bilinçten yoksun birey ve 
şirketlerin görünürde kazançlõ küresel 
faaliyetleri, ülkelerinin kaynak ve insanlarõ-
nõ dõş çevrelere sunma eylemine dönüşe-
bilmektedir.  

Böyle diğer bir örnek, dünya nüfusu 
içinde Türkiye nüfusunun sabit seyretme-
sinin beklenmesine rağmen, Avrupa Birliği 
ülkelerindeki çalõşma çağõ nüfus oranõnõn 
önümüzdeki 25 yõl düşme eğilimine karşõlõk 
Türkiye�deki çalõşma çağõ nüfus artõşõnõn 
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birbirine denk gelmesinin hem bir fõrsat, 
hem bir tehdit oluşturmasõdõr. Bu olgunun, 
bir fõrsat olabilmesi için bu nüfusça üretilen 
katma değeri Türkiye�de bõrakacak veya 
Türkiye�ye getirecek bir stratejiyle yöneti-
lebilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, 
Türkler yurtdõşõnda kolay iş bulup gidebile-
cekler, diye umut dağõtmak bir fõrsat pen-
ceresi değil, hõzlõ kalkõnma ihtiyacõ içindeki 
ülkeye bir tehdittir. Zira bu, genç emekten 
ve yetişmiş beyinlerden diğer ülkelerin 
üretimlerinin yükselmesi adõna kõsa veya 
uzun dönemde Türkiye�nin vazgeçmesi 
anlamõna gelmektedir. Bir miktar tecrübe 
ve yeni bilgi elde etme dönemi dõşõnda, 
yabancõ ülkelerde çalõşmak Türkiye�ye para 
aktarõmlarõ, ailelere rant geliri ve tüketim 
eğiliminden fazla bir şey katmamaktadõr. 
Bu geçmiş tecrübe ile sabittir. Üstelik, bir-
çok ülkede yüksek oranda özel öğretim ve 
paralõ yüksek öğretim yapõlmaktadõr. 
Türkiye�de ise eğitim fiilen parasõzdõr. Genç 
nüfus kõtlõğõ çekecek yabancõ ülkelerin şim-
diden teşvik etmeye başladõklarõ beyin 
göçü, hatta bedensiz beyin göçü, fakir 
Türk vergi mükellefinden yabancõ ülkelere 
sõfõr maliyetli net kaynak aktarõmõ anlamõ 
taşõmaktadõr.  

Fõrsat-tehdit değerlendirmesi yapar-
ken, hõzlõ nüfus artõşõ ile üretken nüfus 
artõşõ birbirine karõştõrõlmamasõ gereken bir 
ayrõm olmaktadõr. Nüfus büyüklüğü esasen 
bir stratejik güç unsurudur; eğitilmiş üret-
ken nüfus daha da büyük bir stratejik güç 
unsurudur. Ailelerin iyi eğitebilecekleri sa-
yõda çocuk sahibi olma konusunda bilinç-
lendirilmeleri çalõşmalarõ yerine, hõzlõ nüfus 
artõşõndan safra atarak kurtulmaya çalõşma 
anlayõşõ bir nüfus politikasõ değil, ülkeye 
tehdit üretmektir, çünkü giden faal ve 
üretken nüfus olacaktõr. Tek yol nüfusunu 
eğitmek ve ona sahip çõkmaktõr. Hatõrlana-
cak olursa, hõzlõ nüfus artõşõnõn sürdüğü 
1960�lõ yõllarda, vasõfsõz işgücünün Av-
rupa�da çalõşõp meslek becerileri ve para 

kazandõktan sonra yurda dönmesi bir fõrsat 
sayõlmõştõ. Ancak, Türkiye bu olguyu iyi yö-
netemediği için, bu denemeden pek ka-
zançlõ çõkamadõ. Aynõ dönemde Avrupa�ya 
işçi gönderen Akdeniz ülkelerinin çoğu, 
Japonya�ya işçi gönderen Güney Kore, bir 
süre sonra ülke içinde istihdam yeri veya 
imkanõ açma politikalarõyla bu nüfuslarõnõn 
büyük bir bölümünü vasõflõ ve sermayeli 
işgücü olarak geri topladõlar. Sözkonusu 
ülkelerin bugünkü kalkõnmõşlõğõnda nüfus-
larõnõn bir dönemini iyi yönetebilmiş olmak 
da içerilmiştir. Türkiye, yurtdõşõnda destek 
görmeden üçüncü kuşağa giren nüfusuna, 
�orada kalõn, iş kurun, lobi olun,� demeç-
leri göndererek ser-mayesini dağõtmaya 
devam ediyor. Hatta, AB�ye tam üyeliği, 
halkõn işsizlikten, devletin ise insan odaklõ, 
uzun soluklu, cefalõ gayretlere girmeyi 
göze alamamaktan dolayõ istedikleri gerçek 
sebepler arasõnda gösterilmektedir. AB�nin 
Türkiye�ye çekince koyma çabalarõnõn al-
tõnda, tam da bu sebep yatmaktadõr.  

Özellikle, kalkõnmakta olan ülkelerde 
eğitim politikasõnõ etkili uygulamanõn ön 
şartõ siyaseten sahiplenilmiş ciddi bir 
istihdam politikasõdõr. Bugüne kadar bu 
konuda ileri sürülmüş olan mazeret, istih-
dam artõşõnõ sermaye artõşõna bağlamak 
olmuştur. Bu ise, kõsmen geçerli bir gerek-
çedir. Mikro ölçekte, pahalõ yatõrõm gerek-
tirmeyen yüzlerce istihdam programõ veya 
üretkenliği ve verimliliği artõrmak suretiyle 
sermaye birikimini artõrmanõn yüzlerce yolu 
vardõr. Dõş dünyada insan kaynaklarõ 
savaşlarõnõn başladõğõ şu sõrada, 
Türkiye�nin istihdam programlarõ olmadan 
yapacağõ eğitim harcamalarõnõn kaynak 
kaybõna yol açma ihtimali yüksek bulun-
maktadõr.  

Tasvir edilen bu durum, Türkiye�nin 
temel sorunu olan verimli istihdam alanõ 
açma yeterliliğinin ülkede hala etkin bir 
süreç olarak yerleşecek düzeye gelememe-
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siyle ilgilidir. Bunun nedeni, geleneksel 
(tarõma dayalõ) üretim yapõsõndan modern 
üretim yapõsõna geçişin içselleştirilmesi 
sürecinin öneminin halen yeteri kadar cid-
diyetle anlaşõlmamõş oluşudur. Türk eğitim 
sistemine en yakõn dõş çevre halkasõnõ 
oluşturan �hayata atõlma� halkasõnda iş 
kurma ve iş bulma sorunu olunca, eğitimin 
istenilen sonuçlarõ alacak şekilde idare edi-
lip yürütülmesi mümkün olamaz. Çünkü, 
çevresi ile eğitim sürekli etkileşim içinde-
dir. Buna karşõlõk, ülkedeki her sorunun 
çözümünü eğitim olarak gören yorumcu 
akõm, eğitim sisteminin temel girdisi olan 
taze insanlarõn ve bu nüfusun eğitimi ile 
görevli öğretmenlerinin okulun dõşõndaki 
çevreden kitle olarak etkilenmeden 
eğitme-eğitilme sürecini yaşayabilecekleri, 
sistemin çõktõlarõ olan mezunlara ise top-
lumda sõkõşõk da olsa yeterli hayat alanõ 
bulunacağõ varsayõmlarõna dayanmaktadõr. 
Öte yanda ise, önündeki hemen hemen tek 
dürüst sosyal hareketlilik (konum değiş-
tirme, yükselme) aracõ eğitim olan halkõn 
eğitimden beklentileri çok yüksek düzey-
dedir. Eğitim sisteminden, topluma siyasal 
ve ekonomik açõlõm sunmayan hayata çõkõş 
vaki olduğu zaman, kamuoyu dönüp eği-
timi hayata uygun olmamakla suçlamakta-
dõr. Oysa bu gerçeğin yarõsõdõr. Diğer ya-
rõsõ, yukarda özetlendiği gibi, eğitim siste-
minin dõş çevresinin insana yeterince fõrsat 
sunamamasõyla ilgili sorundur.  

Eğitim Sistemimizin İç Yapõsõ ve 
İşleyişi: Eğitim sistemimizin sorun ve çö-
zümleri aşağõdaki bölümlerde özet şeklinde 
ele alõnmõştõr. Burada ise, eğitim felsefesi-
nin toplumun genel sistemiyle olan işlevsel 
bağlantõsõna değinme zorunluluğu nede-
niyle sadece bir iki noktaya işaret etmekle 
yetinilecektir. Ana Planõn çözümleme ge-
rektirecek sorunsallarõnõ teşkil edeceğin-
den, seçilmiş bu bir iki nokta, sorunlu 
konular arasõndan olmak durumundadõr.  

Ulus devletler çağõ eğitim sistemlerini 
devletin siyasal rejiminin bir türevi olarak 
tanõmlamõştõr. Milli eğitim sistemleri, top-
lumdan ve onun devletinden aldõklarõ çer-
çeveye uygun olarak, yetişen nesillere 
toplum kültürünü aktarmak, ihtiyacõ olan 
beceri ve meslekleri edindirmek ve yetiş-
kinleri bu yönde desteklemeye devam et-
mek amacõyla düzenlenmektedirler. Üni-
versite araştõrmalarõ ve eğitimi özerk bõra-
kõlmak suretiyle, eğitimin diğer kademele-
rinin topluma öncülük etme işlevleri ancak 
verili ana çerçeveye uygun yön ve 
yorumlar kazanarak yerine getirilmek 
durumundadõr. Ana çerçevede değişiklik 
yaratacak değişim ve dönüşüm ihtiyaçlarõnõ 
toplumla ve devletle birlikte izleyip 
kararlarda etkili olmak, dinamik yapõlõ 
kurum ve eğitimcilere sahip eğitim sis-
temlerinde mümkün olabilmektedir.  

Türk eğitiminin görevlerinin yaşanan 
dönemin gereklerine göre yorumlanmasõn-
da toplum (+ekonomi)-devlet-eğitim 
üçgeninde ikişer yönlü iletim güçlükleri 
bulunmaktadõr. Hem gerekli iletiler alõna-
mamakta, hem alõnan veya belirlenen ileti 
atõf çerçevesine göre çözümcü ve ilerle-
meci yönde işlenememekte, hem de cevap 
gerçeğe de, geleceğe de, beklentilere de 
katkõda bulunacak nitelikte olamamaktadõr.  

Bu üçgenin köşelerinden birinde du-
ran eğitim sisteminin görevi; diğer köşe-
lerden gelen ileti ve/veya talepleri ülkenin 
genel atõf çerçevesinin değer ve hedefle-
riyle yorumlamak; gerekli ilerlemeleri kat-
tõktan   sonra,   öğrenciye   geliştirilmiş    
a) kavramlarõ kazandõrmak, b) tutum be-
lirlemesini ve c) davranõşa dönüştürmesini
sağlamak ve d) davranõşlarõnõ eyleme ge-
çirebilmesi için gerekli araçlarõ vermektir.
Bundan sonrasõ, hayat içindeki bireyin öz-
gür iradesiyle yaptõğõ kendi çözüm ve ter-
cihleriyle topluma katkõda bulunmasõdõr.
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Her eğitim sisteminin temelini üstün 
değerler sistemi oluşturur. Değerler konu-
sunda Türkiye�nin görünümü şöyle tasvir 
edilebilir: Türk eğitim sisteminin güçlü 
yanlarõndan biri Kurtuluş Savaşõ muallimi 
ile Cumhuriyet öğretmeninin benliğinde 
özümlenmiş üstün değerleri eğitim siste-
mine mal edebilmiş ve halen taşõmakta 
oluşudur. Müfredatõn temelinin bu değer 
ve ilkelerden oluşturulmasõ da güçlü bir 
boyuttur. Eğitimin görevlerinden olan 
�temel kavramlarõ kazandõrma� işlevi 
bu ilkelere dayalõ olarak çok etkin bir şe-
kilde yerine getirebilmektedir. Buna karşõlõk 
tutum, davranõş ve hareket araçlarõnõn 
kazaõlmasõnda aynõ etkililikten söz edile-
memektedir. Bu durum, insanõn tektipleş-
mesi eğilimini beslemektedir. Örneğin, en 
çok üzerine titrenen konulara, �Vatana 
bağlõlõk, Cumhuriyet, Atatürk� konularõna 
bakõlacak olursa, kavramlarõn kazandõrõl-
masõ, benimsetilmesi, içselleştirilmesinde 
eğitim sisteminin son derece başarõlõ ol-
duğu görülür. Ezici çoğunluk Cumhuriyet 
ve Atatürkçülük dõşõnda bir seçenek ara-
mamaktadõr; sokaklar ve toplantõlar 
�Türkiye, Türkiye!� nidalarõyla inlemekte-
dir. Buna karşõlõk, sürekli ilerlemeciliği tem-
sil eden bu kavramlarõmõzõn yeterli tu-
tum ve davranõşlara dönüştüğünü, çağcõl 
araçlarla eylem/ürün çõkarabildiğini, 
özünden kaybetmeden çeşitlilik ve seçe-
neklilik sunabildiğini, ülkede istenilen kal-
kõnmayõ elde etmeye yaradõğõnõ söylemek 
mümkün değildir. Vatana bağlõlõk veya 
Cumhuriyet veya Atatürk konusunda or-
taya çõkan olumlu veya olumsuz bir du-
ruma nasõl yaklaşacağõnõ genellikle bireyler, 
toplum, hatta ilgili kurumlarõn çoğu kolay-
lõkla belirleyip sonuca yönelememektedir-
ler. Gereksiz bedeller ödenerek sorunlar 
aşõlabilmektedir. Bunun nedeni, temel de-
ğerlerin ve ilkelerin özünü taşõyarak günün 
şartlarõnda dinamik olarak yorumlanmasõ-
nõn önünü tõkayan düşünce tarzõdõr. Yine, 
�yükselen değerler� adõ altõnda gündeme 

gelen davranõş tarzlarõ incelendiğinde, 
bunlarõn tarihi ve çağdaş Türkiye değerle-
rinin değişim gerekleriyle yorumlanõp 
sentezlenerek daha yüksek bir düzleme 
taşõnmasõ yoluyla edinilen değerler olma-
dõğõ, çoğu kez yozlaşmayõ ifade ettiği gö-
rülmektedir.  

İnsan yetiştirme düzenimizde yaşanan 
bu yetersizliğin iki yönlü, iç ve dõş, sebep-
leri bulunmaktadõr. Dõş sebeplerin başõnda, 
yukarda tartõşõlan, genel sistemin topluma 
siyasal ve ekonomik açõlõm vermemesiyle 
ilgili tõkanõklõklar gelmektedir. Bu durum, 
eğitim sisteminin toplumdan ve devletten 
çoğunlukla yetersiz veya çelişkili iletiler 
almasõna yol açmaktadõr. İletiler kõsa erimli 
olabilmektedir. İstikrarsõz piyasalardan 
gelen beceri ve meslek talebi ise kõsa va-
deli belirsiz iletilerle veya hiç ileti gelme-
mesi şeklinde gözükmektedir. Türk insanõ-
nõn mesleksiz olduğu konusunda eleştiri 
vardõr. Bu eğitim sistemine yüklenen bir 
kusurdur; ancak gerçekte bu eleştiri kõs-
men haklõdõr; çünkü bir eğitim sisteminin 
meslekli mezun çõkarmasõyla insanlar 
meslekli olamazlar, mesleklerinde çalõşõ-
yorlarsa meslekli olabilirler. Eğer mezunlar 
mesleğine uygun yerde istihdam edileme-
mişlerse, bir süre sonra asõl mesleklerini 
unuturlar; eğitimden elde ettikleri genel 
kültürle başka işler yapmayõ öğrenirler. 
(Nitekim, Türkiye�de eğitildiği meslekte 
çalõşmama oranõ hõzlõ değişim dönemleri ile 
açõklanamayacak kadar yüksek düzeyde-
dir.) Diğer bir deyişle, meslek talebi eko-
nomik bir taleptir. Piyasa talep ederse, 
meslekleri öğrenmeye talep de artar. Piya-
sanõn meslek talebi; meslek türlerinin, 
meslekteki kademelerin ve işyerindeki 
mevkilerin işaretlerini verir. Eğer, ekono-
mideki işbölümünün yetersiz artõşõ nede-
niyle işaretler belirsizse, diğer bir deyişle 
herkes her işi yapõyorsa, meslek talebi de 
belirsiz ve genel kalacaktõr. O zaman da, 
meslek eğitimi sosyal taleple (kişisel kanõ 
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ve istekler toplumsal konum beklentisi...) 
oluşacaktõr. Herkesin, yeterince bilgilen-
meden istediği mesleğe girme baskõsõ ar-
tõnca, bir yanda mezun işsizliği, diğer 
yanda vasõflõ işgücü bekleyen işletmeler 
ortaya çõkacaktõr. Meslek eğitimi pahalõ bir 
eğitim türüdür; kullanõlmayacaksa, bir 
kaynak kaybõnõ da hesaba katmak gerekir. 
Türkiye�deki durum budur. Bunun temel 
nedeni ise, modern üretim ekonomisine 
uygun bir piyasa düzenine tam anlamõyla 
geçilememiş olmasõyla ilgilidir.  

Dõş çevreden sağlõklõ yönlendirme 
alamayan eğitim sistemi, insanõn gençlik 
devrinin en dinamik olgusu olan 
�ideal/ülkü edinme� ve �hedef belir-
leme� ihtiyaçlarõna gerçekçi zemin suna-
mamakta, yeni yetişenlere yeterince des-
tek sağlayamamaktadõr. Davranõşa dö-
nüşme araçlarõndan yoksun hayalci dilek-
ler, ideal sayõlabilir mi? Türk eğitim siste-
minin işlevlerini yerine getirmedeki en 
önemli sorunu toplumun özgün ileri he-
deflerinin (ufkunun, vizyonunun) belirsiz 
ve tartõşmalõ oluşudur. Bunun için, Ana 
Plandan, gerçekçi asgari ileri hedeflere õşõk 
tutucu bir katkõ da beklenmektedir.  

İnsan yetiştirme düzenimizde görülen 
yetersizliğin eğitim sistemi içinden kay-
naklanan başlõca nedeni ise, sistemin di-
namik itici güçlerinin Atatürk�ün ölümün-
den sonra durağanlaşmõş olmasõdõr. 
Toplumdan ve devletten yeterli uyarõ gel-
diği halde, sistem, düşünce düzeneğini 
takviye edemediği için ihtiyaçlara çözümcü 
ve ilerlemeci yorum ve eğitim araçlarõ ka-
zandõramamakta, kazanõlmõş araçlarõn kay-
bõ sözkonusu olabilmektedir; sistem getiri-
lebilen bazõ yeni kazanõmlarla birlikte işle-
yememektedir. Bu durumda niteliksel ve 
kurumsal bakõmdan güçlenen değil, zayõf-
layan bir eğitim sisteminden söz edilebilir. 
Eğitim sistemi, Cumhuriyetin ilk döne-
minde hedef alõnan modern toplumun 

oluşmasõnda modern alanõn ihtiyaçlarõna 
cevap verecek �Cumhuriyetin insan ör-
neğinin eğitim gerekleri�ne uygun araç 
ve kurumlarõn hemen hepsini geliştirmiştir. 
Cumhuriyet böylece oturmuştur. Ancak, II. 
Dünya Savaşõ sonrasõnda başlayan ve hõz-
lanarak devam eden �demokratikleşme 
dönemi insan örneğinin eğitim ge-
rekleri�ne, ondan hemen sonra gelen 
�hõzlõ kalkõnma dönemi insan örneği-
nin eğitim gerekleri�ne eğitim sistemi-
miz halen cevap verememektedir. Bu ne-
denle demokratikleşme yeteri hõzla ola-
mamakta, kalkõnmacõlõk bilinci, piyasa an-
layõşõ zayõf bulunmaktadõr. Sözkonusu ge-
cikme, Türkiye�nin �niteliksel eğitim 
açõğõ�nõ oluşturmaktadõr. Bugün ise; 
�küresel dönemin insan örneğinin 
eğitim gerekleri�ni aktarmacõlõk kolay-
cõlõğõyla karşõlamak zorunda kalõnmasõ teh-
likesi mevcuttur.  

Türkiye�de eğitimden beklenen bu 
dört katmerli kişilik yapõsõnõn birbiriyle iç 
tutarlõlõğõ bulunan kavramsal bir bütün 
oluşturmasõ bir talihtir. Katmerler arasõnda 
�demokratik�lik boyutu çekirdeği teşkil et-
mektedir. Bugün, Türk eğitim sisteminin 
en baş iç sorunu 20. yüzyõlõn ikinci yarõsõnõn 
yaygõn yöntemi olan demokratik eği-
time geçiş sorunudur. Yapõlacak yatõrõm-
lar ve eğitimle kapsanacak nüfus, ancak 
bundan sonra çağõn anlamõnõ kazanabilir. 
Yarõm asõrdõr eğitimin gündeminde bulunan 
bu çaba, toplumda sanõldõğõ gibi, demok-
rasi kurallarõnõ ezberletmek veya öğretmek 
kadar kolay olmayan, tam bir zihniyet ve 
sistem değişikliği gerektiren bir konudur. 
Otoriter eğitim yönteminden öğrenci-mer-
kezli eğitim yöntemine geçilmesidir. Öğ-
retme odaklõ yöntemlerden öğrenme odaklõ 
yaklaşõma geçilmesidir. Ferdi rekabet ye-
rine takõm çalõşmasõnõ, temsil edilme yerine 
katõlõmcõlõğõ koymaktõr. Bunun için müfre-
datõn, eğitim ortamlarõnõn, öğretmenin, 
okulun ve eğitim sistemindeki öğrenci akõ-
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şõnõn demokratikleşmesi gerekmektedir. 
Sistem, öğrenci yeteneklerinin çoklu-zekâ 
yaklaşõmõyla ilgi ve isteklere göre geliştiril-
mesini, yardõmla seçimler yaparak bireyin 
yetişmesini amaç edinmelidir.  

Türkiye�de, temelde varlõğõnõ sürdüren 
otoriter eğitim, kendi içinde yararlarõ olan, 
demokratik eğitim anlayõşõna birikmiş miras 
ve teknikler devreden bir yöntemdir. Top-
lumlarõn içinde bulunduklarõ dönem ve 
ulaşmalarõ gereken hedeflere göre kullanõl-
dõğõnda; otoriter eğitim, kendi insan örne-
ğini etkili şekilde hazõrlayabilen bir yakla-
şõmdõr. Örneğin, Osmanlõ Devleti çok yönlü 
bir toplumsal dönüşümü bu yöntemle ba-
şarmõş ve uzun ömürlü olmuştur. 20. yüz-
yõlõn Alman ve Japon mucizeleri bu eğitim 
yönteminin ürünleri olan insanlarõn eseri-
dir. Türkiye�de Atatürk�ün aldõğõ neticeler, 
yine böyle bir disiplinle eğitilmiş bir top-
lumda yeni otoriter yaklaşõmlarla gerçek-
leşmiştir. Kalkõnmacõlõğõn ilk dönemlerinde 
bu beşeri ve sosyal sermayeyi kullanarak 
hamleyi başarmak iyi bir stratejidir. Ne var 
ki, Türkiye�de kalkõnmacõlõğõn uygulamasõ, 
kapalõ bir ekonomide sabit sermaye ile 
teknoloji aktarõmõna dayalõ büyümeye 
odaklanõnca, insanõn istihdamõna öncelik 
kaybedilmiştir.  

Topluma yeterli iktisadi açõlõm sunma-
yan sistem; verimsiz çalõşmaya, yetersiz 
gelirle kalitesiz mal ve hizmete razõ ol-
maya, tasarruf yapamamaya, giderek tü-
ketim, gereksiz tüketim, gösterişçi tüketim 
artõşõna yönelerek, norm ve değerlerinde 
yozlaşma yaşayarak eski iş disiplininden 
çok şey kaybetmiştir. Türkiye, disiplinli 
toplumla kalkõnma fõrsatõnõ değerlendire-
memiştir. Sözkonusu süreçte Türkiye�de; 
tarihi yapõda, geleneklerde, toplumun işle-
yiş düzeninde, toplum tabanõnda mevcut 
demokratik önkalõplarõn hareketlendiği, 
çağõn da etkileriyle, demokratikleşmenin 
tabandan yükselmeye başladõğõ görül-

mektedir. Eğitimin otoriter yapõsõna rağ-
men dönüşen toplumda, bugünün öğret-
meninin rolü vardõr. Bu rolün, öğretmenin 
yetişme tarzõndan çok, halk insanõ olarak 
toplumla bütünleşen yaklaşõmlarõyla ilgili 
olduğu düşünülmektedir. Toplumda ço-
cuğa sevgi ve şefkat fikri, gence tatlõ-sert 
hoşgörü ve destek, toplumun sõcak insan 
ilişkileri öğretmene de yansõyõnca, otoriter 
eğitimin yüzü yumuşamõştõr. Ancak, bu bir 
eğitim felsefesi ve sistemleştirilmiş yöntem 
olamayacağõna göre, Türk toplumunun 
demokratik eğitim yönteminden yararlan-
mõş olarak kendi atõlõmõnõ üretmesine fõrsat 
vermekten başka çare yoktur.  

Çeşitli dönemlerde eğitimde demok-
ratikleşme amacõyla getirilen düzenleme-
lere III. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ uyarõnca 
1973 yõlõnda çõkarõlan Milli Eğitim Temel 
Kanunu ile yasal çerçeve de sağlanmõştõr. 
Bu anlamõyla Türkiye modern bir Kanuna 
sahiptir. Sistemde demokratik yöntemin 
savunucularõ ve yetişmiş eğitimciler bu-
lunmasõna rağmen, uygulamada yaygõn-
laştõrõlmasõ ve demokratik eğitimden nite-
liksel sonuç alõnmasõ henüz mümkün ola-
mamõştõr.  

Eğitimde demokratikleşmenin nicelik-
sel sonucu ise, eğitime katõlanlarõn sayõla-
rõnõn artmasõ ve fõrsat eşitliğinden yararla-
narak yatay ve dikey öğrenci akõş kanalla-
rõnda ilerleyebilmeleridir. Sayõlar artmaya 
devam etse bile, halen sisteme giriş ve 
ilerleyişler aşõrõ sõnõrlanmõş; çõkõşlar seçe-
neksizleşmiştir. Esnek eğitim türleri, yaygõn 
eğitim yöntemleri etkisiz düzeydedir. Sis-
tem geniş öğrenci kitlelerine sunulacak 
hizmeti iyileştirmekten çok, seçkinci ka-
nallar açma, bunlarõn genel sisteme ya-
bancõlaşma taleplerine ise karşõ koyamama 
eğilimindedir. 

Buna karşõlõk, sistem içinde ve dõşõnda 
ülkenin ihtiyaçlarõna cevap bulmak ve ül-
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kenin gelecek hedeflerine göre yeniden 
düzenlenme gereği bilinci ve isteği yüksek 
düzeydedir. Hükümetler eğitime her türlü 
desteği artõrmaya hazõrdõr. Bir olgu olarak 
varlõğõnõ sürdürmesi beklenen küreselleşme 
bağlamõnda, Türkiye�nin AB�ye uyum kararõ 
bulunmaktadõr. Yenileşmede diğer bir iki 
ülke kadar önde olmasa da, AB�nin dönü-
şüm programõ, şu dönemde dünyanõn çok 
yönlü olarak en iyi yönetilen ve en itidalli 
programõdõr.  

ANA  PLANIN  HAZIRLIK  SÜRECİ  

Plan Türü: 7 yõldan uzun vadeli ana 
hedefler ve temel stratejinin belirlenmesini 
amaçlayan, ayrõntõsõ az planlara �uzun 
vadeli strateji,� �ufuk planõ,� �pers-
pektif plan� gibi adlar verilmiştir. Uygu-
lanõrken orta ve kõsa vadeli daha ayrõntõlõ 
plan ve projelere dönüştürülürler. Strateji, 
hedeflerle imkanlarõ bağdaştõrma sanatõdõr.  

 Eğer, dõş dünyanõn fõrsat ve tehditle-
rini dikkate alarak ilerleme amacõ plan çer-
çevesine dahil edilecekse, �stratejik 
plan� ihtiyacõ sözkonusudur. Hõzlõ değişim 
ve dõşa açõlma, stratejik planlamaya önem 
kazandõrmõştõr. Stratejik planlama; dõşa 
duyarlõ, dolayõsõyla paydaşlarõn katõlõmõnõ 
arayan; hedefe odaklõ, dolayõsõyla öncelik-
lerin belirlenmesini ve bilinmesini anahtar 
sayan; fõrsatlarõn farkõnda olmaya dönük, 
dolayõsõyla esnek plan yönetimi gerektiren; 
sonuçlarõ ölçülebilen göstergelere dayalõ, 
dolayõsõyla uyum için taktik geliştirmeye 
araç veren bir plan yaklaşõmõdõr.  

 Stratejik planlarõn niteliği, kuruluşlarõn 
asõl varoluş nedenlerinin farklõlõğõ (kâr 
amaçlõ olan-olmayan gibi) dolayõsõyla fark-
lõlõk gösterir. Örneğin, ticari kuruluşlarõn 
stratejik planlarõ mücadeleli bir piyasa için, 
genellikle kõsa sürelerde kâr etme ve ser-
mayesini büyütme hedefiyle yapõldõğõndan, 
bu kuruluşlar çevrelerindeki fõrsat-tehdit 

ortamõna göre güçlerinin yönetiminde hõzla 
taktik veya temel değişiklik kararlarõ alabi-
lirler, farklõ ürünlere, farklõ üretim alanla-
rõna, farklõ pazarlara geçebilirler; tehlike 
anõnda sermayelerini toplayõp çekilebilirler. 
(Stratejik planlama yazõnõ ticari kuruluşlarõn 
ihtiyaçlarõna yönelik bulunmaktadõr.) Oysa, 
kamuya/topluma hizmetle görevli kuruluş-
larõn varlõk nedenlerinin özünü değiştirme 
veya sahayõ terketme yetkileri yoktur. 
Onun için, bu tür kuruluşlarõn planlarõ, hõzlõ 
değişim dönemlerinde dõş çevrenin daha 
çok farkõnda olarak reformlarla ona uyum 
sağlama veya çevreye yorum kazandõrma 
gücünü kullanma yöntemlerini de içerecek 
şekilde varoluş görevlerinin kesintisiz yü-
rümesine dayanõr. Bunun için, �stratejik 
gelecek planlarõ� ile çalõşõlmasõ gereği 
bulunmaktadõr. Bugünün hõzlõ değişim or-
tamõnda, devletler, bölgeler, iller, işbölümü 
içindeki kamu kuruluşlarõ, toplum hizmeti 
amaçlõ kuruluşlar, (sivil toplum kuruluşlarõ 
gibi), geleceği şekillendirme bakõmõndan 
ar+ge gücü kuvvetli şirketler vb. bu tür 
birer plan yaklaşõmõ geliştirmek durumun-
dadõrlar. Stratejik gelecek planlarõ, ileriki 
bir tarihte öznenin ana işlevinin görülme-
sinde dõş çevreye kõyasla hangi stratejik 
konumda bulunmasõnõn istendiğinin ta-
nõmlanmasõ ile güçlerini geliştirererek söz-
konusu dönemin geriye doğru aşamalan-
dõrmasõna dayanmaktadõr. Stratejik uygu-
lama devam ederken, bu yaklaşõm sis-
teme; ana işlevi bakõmõndan fõrsat ve teh-
ditlerin neler olduğunun tanõnmasõ imkâ-
nõnõ vermektedir. Sistemi, içe kapanarak 
çağõn gerisine düşmekten korumaktadõr. 

 Hizmet niteliği itibariyle, geleceğinin 
planlanmasõnõ birkaç hat üzerinde birden 
ilerleyen koordineli hedeflerle en kõsa dö-
neme kadar tanõmlamasõ gereken kurum 
ve sistemler olabilir. Eğitim sistemi buna 
örnektir; her yõl yeni bir yaş grubunu sis-
teme kabul ederek ilerletmeye başlatmak 
zorundadõr. O zaman, �ana plan� gerekir. 
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Uzun vadeyi hedef alarak, en kõsa vadeden 
uzun vadeye, çeşitli hatlarda ilerleyecek 
aşamalõ hedeflerin Ana Plan, bir ayrõntõ 
planõ değildir planlanmasõdõr. (Yol gösteri-
cilik gereken noktalarda bir miktar ayrõntõ 
olabilir.) Ana Plan bir çerçeve ve şablon-
dur; geliştirilecek kõsa vadeli planlar, mev-
zuat çalõşmalarõ, ayrõntõlar, projeler bu çer-
çevenin hedef ve politikalarõyla tutarlõ ola-
rak, zamanõ geldikçe, bõrakõlmõş esneklikleri 
kullanarak ayrõca ele alabilirler. Ana Plan-
larõn işlevi; ayrõ hatlarda seyreden faali-
yetlerin aynõ hedefe yoğunlaşmasõna, sü-
reçte kaynaklarõn israf olmamasõna, gerekli 
veya öncelikli olmayan konular için çalõşma 
ve öneriler arasõnda dağõlmamaya, birim, 
kurum ve kuruluşlarõn işbölümü içindeki 
yerlerini netlikle görüp rekabet yerine 
işbirliğine yöneltmelerine ölçü ve ölçütler 
getirmektir. Eğitim Ana Planõ, �gelecek-
teki stratejik konum amacõyla ana 
plan� niteliğinde hazõrlanmõştõr.  

Takõm Çalõşmasõ: Dõş dünya ile eği-
tim sisteminin arasõndaki bağlantõnõn ku-
rulmasõ, yapõlacak inceleme ve hesapla-
malarõn, oluşturulacak çözüm seçenekleri-
nin, tercihlerin yapõlmasõ ve planlanmasõ 
sürecinin hangi düzende yer alacağõ çõka-
cak ürünün niteliğini belirler.  

Milli Eğitim Bakanlõğõ�nõn Araştõrma-
Planlama ve Koordinasyon Kurulu�ndan 20 
kişi, Talim-Terbiye Kurulundan sürekli da-
nõşmanlõk, tüm Genel Müdürlüklerin bağ-
lantõ üyeleri, DPT uzmanlarõ, üniversiteler-
den eğitim planlamacõlarõ (Ankara, Mar-
mara, Anadolu Üniversiteleri), Devlet İsta-
tistik Enstitüsü, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
(İş Kurumu)ndan sürekli sorumlu bir grup 
çalõşmõştõr. Bu grup, geniş katõlõmlõ, faal 
yöntemler kullanarak paydaşlarõ dahil 
etme yöntemleri izlemiştir. Sürecin koor-
dinasyonu Devlet Planlama Teşkilatõ tara-
fõndan yürütülmüştür. YÖK ile sürekli koor-
dinasyon yapõlmõştõr.  

Yöntem Özeti: Planlama yapõlõrken, 
Anayasa�nõn temel ilkeleri ile Milli Eğitim 
Temel Kanunu ilkeleri esas alõnmõştõr. 
Önümüzdeki yõllarda değişime cevap ver-
mek için gerekli ilke ve yaklaşõmlarõn da 
tutarlõ olarak sisteme dahil edilmesi amaç-
lanmõştõr.  

Planõn çerçevesi iki yönlü olarak geliş-
tirilmiştir. Bir yandan, yukarõda değinilen, 
önümüzdeki 15 yõlda beklenen çeşitli ge-
lişmelerin eğitime yapabilecekleri etkiler 
irdelenirken, diğer yandan Türkiye�nin 
eğitim ihtiyaçlarõ ve önerileri konusunda 
eğitim sisteminin tabanõna ve topluma 
ulaşmak için geniş çaplõ çalõşmalar 
(DPT�nin ülke çapõnda kurduğu VII. Plan 
Eğitim Özel İhtisas Komisyonu ve VII. Plan 
kararlarõ, Talim ve Terbiye Kurulu koordi-
natörlüğünde M.E.B�nõn XV. Şurasõ için il, 
bölge ve ulusal boyutta tartõşma ve rapor-
lar, Türk Eğitim Sistemi üzerine XV. Eğitim 
Şurasõ sonuçlarõ, üniversiteler ile görüşme 
ve işbirliği) yapõlmõştõr. Eğitim ihtiyaçlarõnõ 
karşõlamak için eğitim sisteminin yüklen-
mesi gerekli işlevler sektör temsilcileri ile 
beyin fõrtõnasõ yöntemiyle belirlenmiş ve 
eldeki mevcut ve beklenen imkanlarla bu-
nun ne kadarõnõn başarõlmasõnõn mümkün 
olacağõ katõlõmcõ Güzfit (Ftüz) İncele-
meleri/Swot Analizleri ile seçenekli 
olarak araştõrõlmõştõr.  

Eğitim alanõnõn mevcut politika bel-
geleri irdelenmiş ve Ana politikalar; Milli 
Eğitim Temel Kanunu ile değişim yönünü 
belirleyen politika belgeleri olan VII. Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ ve XV. Şura kararla-
rõna dayandõrõlmõştõr.  

Ana Girdiler: Bir eğitim planlama-
sõnda dõşarõdan alõnacak girdilerin hesabõ 
önemlidir: Ana unsur eğitilecek insandõr. 
1990 Nüfus Sayõmõ ve yõllõk eğitim istatis-
tiklerinin ayrõntõsõ dökülerek Bakanlõkta veri 
tabanlarõ kurulmuş, MEB-APK�nda geçmiş-
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ten günümüze eğitim istatistik serileri oluş-
turulmuştur.  

En zor konu olan, öğretmen mevcut 
sayõlarõnõn niteliklerine ve bulunduklarõ yere 
göre dağõlõmõ, dal ve norm kadro ihtiyaçla-
rõna göre ayrõntõlandõrõlmõş öğretmen, YÖK 
kapasite artõşõ gereklerinin belirlenmesi 
yapõlmõştõr.  

Piyasanõn meslek talebi ile kalkõnma-
nõn meslek talebi, ekonominin gelişme eği-
limlerine paralel olarak meslek alanlarõ ile 
meslekteki vasõf düzeylerine, sektörel üre-
tim ve ihracat esneklik katsayõlarõna, nitelik 
talebinin yükseleceği kabulüne göre, ulus-
lararasõ işgücü kullanõmõnda ortalama nite-
lik katsayõlara kademeli yaklaşõlacağõ var-
sayõmõ ile ekonometrik bir tahmin yapõl-
mõştõr. Mevcut insangücü birikimi ile 
insangücü ihtiyaçlarõ arasõndaki farklarõn 
bulunmasõ yoluyla insangücü açõklarõ elde 
edilmiştir. İnsangücü için eğitim planlamasõ 
bu açõklarõn eğitim kademelerinin kapasi-
telerine ve artõrõlacak kapasitelerine göre 
yapõlmõştõr.  

Meslek eğitimi hedeflerinin çok yük-
seltilmesi ve meslek eğitimi ile teknik eği-
timin ayrõ ayrõ yapõlandõrmasõ gerekleri he-
saplarda dikkate alõnmõştõr. Meslek eğitimi-
nin kümelendirilmiş geniş meslek alanla-
rõna göre talep tahminleri yapõlõrken, insan-
gücü hedefleri ekonomik sektörler itibariyle 
ayrõ ayrõ verilmektedir. Meslek yüksek 
okullarõna geçiş tahminleri ile fakültelere 
geçişlerin tahminleri ayrõ ayrõ verilmiştir. 
Bunun nedeni, meslek yüksek okullarõna 
sõnavsõz geçiş dolayõsõyla eklenecek yeni 
kapasiteler, olgunlaşma sõnavõ ve piyasa 
meslek sõnavlarõ ile üniversite önündeki 
kitlenin talebine gerçekçi bir yaklaşõm 
sağlamaktõr.  

Her kademe için hayata çõkõş ve kişi-
nin kendini sürekli geliştirme talepleri tah-

mini yapõlarak, yaygõn eğitime hedefler 
vermesi öngörülmüştür. Toplumun çok bo-
yutlu insan talebi, değişimin getirdiği ihti-
yaçlar ve refah artõşõ ile ortaya çõkacak 
kendini geliştirme eğitimi talepleri dikkate 
alõnarak genel kültür, beceriler, meraklar, 
meslekler için ayrõntõlõ yaygõn eğitim he-
defleri verilmekte ve denklik ve 
belgelendirme düzenine dahil edilmek-
tedirler.  

Tüm girdilerin sağlanmasõ ve sistemin 
işleyişi parasal kaynak girdisine bağlõdõr. 
Eğitime ayrõlabilecek kaynaklar milli gelir 
artõşõ ve temelde kamu bütçesi ile bağlan-
tõlõ olduğundan, eğitime bu yolla ayrõlabile-
cek kaynaklarõn tahmini önemlidir. VII. Beş 
Yõllõk Planda öngörülen gelişimin devam 
edeceği, 2010 yõlõna kadar milli gelirin yõlda 
% 5.5 ile % 7.1 arasõnda seyrederek geli-
şeceği kabul edilmiştir. Kõsõtlõ kaynak olan, 
finansman imkanlarõnõn tahmini ve eğitime 
ayrõlabilecek paylar VII. Beş Yõllõk Plan 
tahminlerini, aynõ varsayõmlarla, dört ayrõ 
hesaplama yöntemiyle uzatarak yapõlmõştõr. 
En gerçekçi olabileceği tahmin edilen es-
neklik katsayõlarõ ve özel kesimin katõlõm 
paylarõ çeşitli açõlardan sõnanarak belirlen-
miştir.  

Eğitim Ana Planõ döneminde, eğitim 
sektörü yõlda % 5.5 ile % 7.1 arasõnda bü-
yüyen bir milli gelir şeridi içinden pay ala-
bilecektir. Eğitim kaynak planlamasõnõn bu 
iki sõnõr içine düşecek şekilde yapõlmasõ ha-
linde gerçekçi olmasõ ve verilen hedeflerin 
gerçekleştirilmesi olasõlõğõnõn yüksek olmasõ 
mümkündür.  

% 5.5 büyüme hõzõna göre yapõlan 
tahminlerde toplam eğitim yatõrõmlarõnõn 
1996�da GSMH�nõn % 0.65�ini oluştururken 
2010 yõlõnda % 1.37�sini oluşturmasõ he-
deflenmektedir. Bu durum, gelir artõşlarõnõn 
ilk dönemlerinde eğitimin gelir esnekliğinin 
yüksek olmasõndan kaynaklanmaktadõr. 
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Dolayõsõyla, toplam sabit sermaye yatõrõm-
larõ içinde toplam eğitim yatõrõmlarõnõn 
oranõ 1994 eğilimlerine göre 1996�da % 
2.91 olabilecek iken 2010 yõlõnda % 5.71�e 
ulaşacaktõr.  

% 7.1 büyüme hõzõna göre yapõlan 
tahminlerde toplam eğitim yatõrõmlarõnõn, 
1996�da GSMH�nõn % 0.65�ini oluştururken 
2010 yõlõnda % 1.30�unu oluşturmasõ he-
deflenmektedir. Toplam sabit sermaye ya-
tõrõmlarõ içinde toplam eğitim yatõrõmlarõnõn 
oranõ ise 1994 eğilimlerine göre 1996 yõ-
lõnda % 2.80 olabilecek iken, 2010 yõlõnda
% 4.88�e ulaşacaktõr.

Ana Planõn ilk beş yõlõnõn VII. Beş Yõllõk 
Kalkõnma Planõnõn tüm hedef ve politikalarõ 
ile örtüşecek şekilde planlanacağõ kararlaş-
tõrõlmõştõr.  

Tercih ve Planlama: Yatay ve dikey 
geçişlilikleri açõk eğitim sistemine kabul 
edilebilecek en yüksek sayõlardaki öğrenci 
hedefleri, eğitim kademeleri ve türleri iti-
bariyle seçenekli olarak belirlenmiştir. Bu 
imkanlarla uygulanabilecek �on bir� seçe-
nekten Bakan başkanlõğõndaki üst düzey 
M.E.B. Plan-Uygulama Koordinasyon
Kurulu�nca seçilen ve Bakanca onaylanan
seçeneğe dayalõ olarak gerekli öğrenci,
öğretmen, altyapõ ve donanõm için ana
politika planlamasõ yapõlmõştõr. Tüm bo-
yutlarõn, niceliksel ve niteliksel hedefleri
birlikte kapsayacak şekilde temel strateji,
alt stratejiler ve bunlarõn ana politikalarõ
oluşturulmuştur.

 Planõn uygulamasõnõn koordinas-
yonunu yapmak, izlemek, ayrõntõlõ planlarõ 
hazõrlamak/hazõrlatmak (ilgili birimlere) için 
MEB Araştõrma, Planlama Koordinasyon 
Kurulu�nda 20 kişilik bir kadro yetiştirilmiş-
tir. Üst düzey Plan-Uygulama Koordinas-
yon Kurulu�na hizmet vermek üzere APK ve 
birimlerin bağlantõ üyeleri hazõrlanmõştõr.  

ANA  PLANIN  AMAÇ,  STRATEJİ  
ve  TEMEL  POLİTİKALARI  

Eğitim Ana Planõ�nõn amaçlarõ; genel 
amaçlar, özel amaçlar (eğitim tür ve ka-
demelerinin amaçlarõ) ve yönetsel/stratejik 
amaçlar olarak üç bölümde görülebilir. 

Milli Eğitimin Varoluş Nedeni 
(Misyon): Milli Eğitimin değişmeyecek, 
sürekli işlevi; ülke insanõnõ çağa en uygun 
ve çağõ aşacak değerler, bilgi ve becerilerle 
yetiştirmek üzere güçlerini sevk ve idare 
etmektir. 

Ufuk-Türk Milli Eğitiminin Hedefi 
(Vizyon): Ülkenin hedeflerine ve çağõn 
gereklerine cevap vermek üzere beklenen 
sürdürülebilir mali kaynaklarõ, fiziki altya-
põsõ ve insan kaynaklarõ çerçevesinde, Pla-
nõn ilk beş yõlõnda tüm 6-14 yaş grubunun, 
on beş yõla kadar 15-18 yaş grubunun 
okullaştõrõlmasõnõ ve yeteneklerin geliştiril-
mesini esas alan demokratik eğitim or-
tamlarõ ve sistem yapõsõyla, öğrenci-mer-
kezli, dõş çevreye duyarlõ eğitim program-
larõyla öğretmeni sistemin stratejik uyarõcõ 
ve dönüştürücü öğesi olarak kullanarak, 
kişisel amaçlarõ ile ülke hedeflerini 
bağdaştõrma bilinci ve becerileri 
kazanmõş, Türkiye�nin demokratik-
gelişimci-girişimci insan örneğinin 
yetiştirilmesi ve ömür boyu eğitimle 
desteklenmesidir.  

Bu görüş ufkunda, 21. yüzyõla girer-
ken Türkiye�nin Eğitim Ana Planõ�nõn genel 
amaçlarõ: 

• Geçmiş-gelecek bağlantõsõnda Türki-
ye�nin varoluşuna hükmedebilecek bu
çağõn insanõnõ yetiştirmek,

• 1996-1997 ders yõlõndan 2010-2011
ders yõlõna kadar Türk Eğitim Sis-
temi�ne ülke hedefleriyle tutarlõ yön,
ileri hedef ve strateji vermek,
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• Eğitim sistemini ülke ihtiyaçlarõna ve
hedeflerine uygun işleyişe kavuş-
turacak yapõsal düzenlemeleri belirle-
mektir.

Milli Eğitimin Görev Bildirimi
(Mission Statement): Kaynağõnõ milli eğiti-
min değişmeyecek varoluş nedeninden 
alarak, demokratik eğitimi hakim kõlarak, 
Milli Eğitim Sistemi�nin 1996-2011 yõllarõ 
arasõndaki hedeflerini belirlemek, kade-
meler itibariyle nicelik, nitelik, öğretmen, 
altyapõ düzeylerini ve standartlarõnõ yük-
seltmek, uygulamak ve sonuçlarõnõ her yõl 
ölçerek topluma bilgi vermek suretiyle eği-
tim hizmetini sunmaktõr. 

Temel Strateji  

Mevcut ve gerçekleşebilir mali, fiziki ve 
eğitimci insangücü kaynaklarõyla eğitim 
hizmetini sunmak için geliştirilen strateji 
seçenekleri arasõndan katõlõmcõ yöntemlerle 
seçilen yol, diğer bir deyişle temel strateji, 
şöyle tanõmlanmaktadõr:  

1. Atatürk ilkelerini  özünden  taviz
vermeksizin gelişim gerekleriyle yorum-
layarak, çağa cevap insanõn Türkiye,
Avrupa Birliği ve dünya bilinciyle
yetiştirilmesi;

2. Öğrenci-merkezli program ve demok-
ratik eğitim yöntemine sistemin tü-
münde geçilmesi;

3. Öğretmenin niteliğine ve yerinde istih-
damõna yatõrõm;

4. Türkiye�nin orta üst gelir grubu ülkeler
arasõna girerken, eğitimin kapsamõ ve
süreleri açõsõndan orta alt gelişmişlik
düzeyindeki ülkeler arasõnda bulun-
maktan çõkmasõ için; önümüzdeki ilk
beş yõlda büyük bir sayõsal büyüme ve
kaynak hamlesi düzenlenmesi, ondan

sonraki on yõlda bu kazanõmõn yerleş-
mesi, yaygõnlaşmasõ ve kurumlaşmasõ 
ile nitelik yükselmelerine yoğunlaşõl-
masõ; 

5. Eğitim sistemindeki en büyük sorun
olan yükseköğretim önündeki yõğõlma-
nõn düzenli dağõlõma kavuşmasõ ve yük-
seköğrenimin aslî işlevlerine (derin-
leşme, ileri düzeyli meslek eğitimi, bi-
limsel araştõrma ve yayõn, çevre ihti-
yaçlarõna cevap veren çözümleri üret-
me ve yaygõn eğitime) dönebilmesi
için, ülke ve dünya sistemi algõlamasõ
ve alan bilgi ve becerilerinin pekiştirile-
ceği stratejik odak noktasõnõn ortaöğ-
retim (lise) kademesi olmasõ, kademe-
sinin bu amaçlara cevap verecek şe-
kilde güçlendirilerek yeniden düzen-
lenmesi;

6. Sistemde öğrenci akõşõnõn sevk ve ida-
resi için ilköğretim 3. sõnõftan başlaya-
rak artan oranlarda kişisel yeteneklerin
ortaya çõkarõlmasõ ve işlenmesi; sis-
temde bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarõ
dengeleyen bilgilendirme ve yönlen-
dirme düzeni yöntemlerinin kullanõl-
masõ; 6-8. sõnõf programlarõnõn yönlen-
dirmenin temel altyapõsõnõ sunmasõ;

7. Sistemde yatay ve dikey geçişlerin fõr-
sat eşitliği ilkesiyle düzenlenmesi;

8. Hayata çõkõş ile yükseköğretime geçiş
seçeneklerinin işlevselleştirilerek çeşit-
lendirilmesi;

9. Her kademede, eğitimin hayatla ve pi-
yasayla mümkün olan işlevsel bağlantõ-
sõnõ en güçlü şekilde sağlayacak sis-
temlerarasõ bağlantõlarõn kurulmasõ;

10. Uzun vadenin ikinci stratejik alanõ ola-
rak, aile içi ve yuvada okulöncesi eğiti-
minin ağõrlõğõnõn hõzla artõrõlmasõ;
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11. Sistemi uyarõcõ stratejik öğeler olarak
tüm kademelerde şu öğelerin etkileri-
nin kullanõlmasõ;

• Öğretmenin çok yönlü değerlendi-
rilmesi,

• 6-8. sõnõflar düzeyinin tam okullaştõ-
rõlmasõ,

• Ömür boyu eğitim, yaygõn eğitim,
• Altyapõnõn etkili kullanõmõ,
• Okulöncesi eğitimin etkisi,

12. Temel sistem okulun demokratik
eğitim ortamõ olacak şekilde yeniden
düzenlenmesi.

Eğitimde  1996-2011  Kademe 
Hedefleri  (Özet)  

Temel stratejinin, kademe hedef-
lerine, stratejilerine ve ana politikalarõna 
dönüştürülmesi, on bir seçenek üzerinden 
yapõlan değerlendirme sonucu, Kurul�ca şu 
tercih kararõna bağlanmõştõr:  

Okulöncesi kademesinde bir sõçrama 
yapõlmasõnõn zamanõdõr. 2010 ders yõlõna 
kadar 5 yaş grubu ilköğretim bünyesindeki 
anasõnõflarõ ağõrlõkta olmak üzere % 100 
okullaşacak, çağ nüfusunun yarõsõ kurum-
sal eğitimle kapsanacak; çağ nüfusunun 
tamamõna düzenli TV yoluyla yaygõn eği-
timle ulaşõlacaktõr. Zorunlu eğitim sekiz yõla 
çõkarõlacaktõr. 2005 yõlõnda ortaokullar da 
% 100 okullaşmõş olacak; bu tarihe kadar 
bu kademeye her yõl gelişme hedefi verile-
cektir. Tüm ilköğretimde altyapõ ve nitelik 
iyileştirme hedefleri yüksek tutulacaktõr. 
Ortaöğretim (lise) öncelikli kademe ola-
caktõr. Kademe, hazõrlõk dahil en az dört 
yõllõk eğitim, alanlara ve mesleğe yönelme 
esasõna göre planlanacaktõr. Liselerde, is-
tikrarlõ bir artõşla 2005 yõlõnda bugünkü AB 
okullaşmasõna ulaşõlacak; 2000-2005 yõllarõ 
arasõ paralel olarak niteliğe yatõrõm öncelik 
alacaktõr. Genel lise ile meslek eğitimi ta-

nõmlarõ yenilenecek, her ikisinin planlan-
masõnda da hem toplumsal, hem ekonomik 
talep dikkate alõnacaktõr. Lise düzeyindeki 
öğrencinin % 35�i genel liselerde, % 65�i 
örgün ve yaygõn birleşik meslek ve teknik 
eğitim merkezlerinde eğitilecektir. İşlet-
melerde uygulamalõ eğitim devam edecek, 
çõraklõk ve mesleğe yönelik yaygõn eğitim 
öğrencileri % 65 okullaşma içinde planla-
nacak, program denkliği ve eşit meslek 
eğitimine eşit meslek belgesi haklarõ göz 
önüne alõnacaktõr. Meslek eğitiminden ha-
yata çõkõş işlevsel hale getirilecek ve çe-
şitlendirilecektir. Yükseköğretim üzerindeki 
ekonomik ve sosyal talep, lise düzeyi orta-
öğretimin bu yollarla işlevsel hale getiril-
mesiyle ve yönlendirilme düzeniyle yükse-
köğretime geçiş yoluyla hafifletilecektir. 
Her aşamada eğitim türleri arasõ yatay ge-
çişlilik kurallarõ fõrsat eşitliği ilkesine göre 
belirlenecektir. Yükseköğretimin öğrenci 
artõşõ 2005 yõlõnda dünyada geçerli olacağõ 
kabul edilmiş 2 lise öğrencisine 1 yükse-
köğretim öğrencisi dengesine, eğitimden 
hayata çõkõş için işlevsel kanallarõn artõşõ 
yardõmõyla oturacaktõr. Özerk yükseköğre-
time özellikle hizmet-içi amaçlõ yaygõn eği-
tim hizmetlerine önem verilmesi politikasõ 
önerilecektir. Alanlara yönelmenin işlevsel 
şekilde devamõ kaynak israfõna yol açõlma-
masõ için MEB-YÖK işbirliği yapõlacaktõr. 
Yükseköğretim öğrencisinin % 30�u sõnav-
sõz geçiş imkanõ da tanõnarak Meslek Yük-
sek Okullarõ�nda uygulama ağõrlõklõ eğitim 
görecektir (Tablo: 1).  

Eğitim kademeleri itibariyle 1996-
1997 öğretim yõlõndan itibaren sağlanacak 
öğrenci artõşlarõ ayrõntõlõ olarak plan met-
ninde yer almaktadõr. Beşer yõllõk ve on beş 
yõllõk gelişme hedefleri Tablo: 2�de özet 
olarak gösterilmektedir.  

Eğitim sistemine her yõl yeni girenler 
ve mezun olanlar bulunmaktadõr. Ancak, 
ilkokullar  hariç,  tüm kademelerde yeni gi- 
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Tablo 1:  Ana  Hedefler 

Okul Öncesi Genel Hedefler 

* 5 Yaş grubu %100, 3-4 yaş grubu %50, (+ %100 Açõkeğitim)

Varsayõmlar Sayõsal Hedefler 1996-1997 2000-2001 2005-2006 2010-2011 

* 5 yaş tam okullaşma * Öğr / Derslik 34 31 25 24 

* 3-5 yaş gr. % 50 ok. * Ok. Or. 3-4 yaş 2.1 4.6 10.6 24.9 

* 2000: VII. Plan hedefi * Ok. Or. 5 yaş 18.4 38.7 62.1 99.9 

* Ok. Or. 3-5 yaş 7.5 16.0 27.9 49.9 

İlkokul Genel Hedefler

* Çağ nüfusunun % 100 okullaşmasõ

Varsayõmlar Sayõsal Hedefler 1996-1997 2000-2001 2005-2006 2010-2011 

* 1997-98 den sonra * Öğr / Derslik 41 40 36 30 

% 100 okullaşma * Okul. Or. (%) 98.4 103.8 100.9 101.1 

süreklilik gösterir * Başarõ (%) 94.9 98.3 98.6 99.0 

* Terk (%) 0.9 0.2 0.1 0.0 

Ortaokul Genel Hedefler

* Çağ nüfusunun % 100 okullaşmasõ

Varsayõmlar Sayõsal Hedefler 1996-1997 2000-2001 2005-2006 2010-2011 

* Yeni kayõtlar mevcut * Öğr / Derslik 52 42 33 26 

Eğilimlere göre artar * Ok. Or. (2000) 66.6 96.7 102.3 100.5 

* Başarõ yükselir * Ok. Or. (2005) 66.6 77.6 99.3 100.5 

* İki seçenek olasõ * Başarõ (%) 91.0 97.5 98.2 98.9 

* Terk (%) 2.5 0.4 0.2 0.1 

Lise Genel Hedefler

* 2005 yõlõnda bugünkü AB ortalamasõ

* Okullaşmanõn % 35�i Genel Eğitim, % 65�i Meslek ve Teknik Eğitim

Varsayõmlar Sayõsal Hedefler 1996-1997 2000-2001 2005-2006 2010-2011 

* Lise 4 yõl, yönelmeli * Öğr / Derslik 47 39 31 24 

* Okullaşma hõzõ yük. * Okul. Or. (%) 55.2 61.1 79.5 88.1 

* Başarõ yükselir * Başarõ (%) 87.7 89.1 92.1 93.8 

* Terk (%) 3.0 2.3 1.3 0.4 

Yüksek Öğretim Genel Hedefler

* % 70 Örgün, % 30 (Açõköğ.+Teleiletişim) + % 25 Yaygõn, Lisans Üstü

* Örgün + Yaygõn % 30 MYO, % 70 Fakülte

Varsayõmlar Sayõsal Hedefler 1996-1997 2000-2001 2005-2006 2010-2011 
* 2000: 7. Plan hedefi
*Yükseköğr. Sağlõklõ

* Öğrenci başõna
kapalõ alan (m2) 5.6 6.5 7.5 10.0 

Tabana oturur * Okullaşma (%) 26.7 31.0 36.5 43.7 
Lise Mezunu / YÖ.
Yeni kayõt = 2/1
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Tablo 2:  Eğitim  Kademelerine  Göre  Beşer  Yõllõk  Dönemler  İçin Öğrenci 
Sayõlarõnda  Hedeflenen  Artõş  Oranlarõ 

Beşer  Yõllõk  Dönemlere  Göre  Öğrenci 
Sayõlarõnda  Hedeflenen  Toplam  Yüzde 

Artõşlar 

15 Yõllõk 
Toplam 

Artõş 

2010-11 
Yõlõnda 
Hedef 

Eğitim Kademeleri 
1996-2000 

(%) 
2000-2005 

(%) 
2005-2010

(%)
1996-2010

(%)
Okullaşma 

(%) 

Okulöncesi Eğitim 116 75 80 581 49.9 

İlköğretim 7 7 1 15 101.8 

     İlkokul 3 0 0 3 101.1 

     Ortaokul 14 22 2 42 100.5 

Ortaöğretim 20 56 11 107 88.1 

     Genel Ortaöğretim 7 33 -6 34 31.1 

     Meslek Eğitimi 35 78 22 194 57.0 

Yükseköğretim 19 16 18 63 43.7 

Tablo 3:  Eğitim  Kademelerine  Göre  Ana  Plan  Döneminde  Beklenen 
Öğrenci  Sayõsõ  Genişlemesi 

Beşer  Yõllõk  Dönemlere  Göre  Öğrenci  Sayõlarõnda 
Beklenen  Gelişme 

15 Yõllõk 
Toplam 

Genişleme 

Eğitim Kademeleri 1996-2000 2001-2005 2006-2010 1996-2010 

Okulöncesi Eğitim 384 110 470 030 880 370 1 734 510 

İlköğretim 779 277 673 404 66 716 1 519 397 

     İlkokul 268 230 -29 431 -16 057 222 742 

     Ortaokul 511 047 702 834 82 772 1 296 653 

Ortaöğretim 525 911 1 508 967 443 814 2 478 692 

     Genel Ortaöğretim 102 163 429 184 -96 912 434 435 

     Meslek Eğitimi 423 748 1 079 783 540 725 2 044 256 

Yükseköğretim 395 757 272 250 353 119 1 021 126 

Toplam 3 390 243 5 107 021 2 254 547 10 751 811 
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renler için açõlmasõ gerekli yer sayõsõ gide-
rek artmaktadõr. Eğitim kademeleri itiba-
riyle eğitim sisteminde açõlmasõ gerekli ek 
yer sayõsõ özet olarak Tablo: 3�de veril-
mektedir.  

Reform Stratejisi  

Strateji, hükümetlerin gelecek için 
amaçladõğõ değişime ilişkin hedeflere eriş-
mek için yol seçmek, aşamalõ somut he-
defler ve politikalar belirlemek ve bunlarõ 
harekete geçirecek çok yönlü güç ve kay-
nak tahsisini yapmaktõr. Bir strateji, aynõ 
zamanda, gerekebilecek reformun boyu-
tuna karar vermek durumundadõr. Büyük, 
köklü, toptan reformdan küçük, aşamalõ, 
parçacõl reformlara kadar olan yelpazede 
yapõlacak hamlenin yerini belirlemek stra-
tejik planlõ müdahalenin sonuç almasõ ba-
kõmõndan en önemli karardõr. Kapsamlõ re-
form, oluşmuş geleneği ve yerleşmiş yapõsõ 
olan kurum ve sistemlerde istikrarsõzlaştõ-
rõcõ etki yapabilmekte; yönetilememe ihti-
mali yüksek olmaktadõr. Parçacõl reformla-
rõn ise iyi durumda olan kurum ve sistem-
lerde başarõlõ olduklarõ görülmektedir. Kü-
çük ve aşamalõ değişim yaklaşõmõ da iyi 
işleyen sistemlere ince ayarlar uygulamada 
başarõlõ olmaktadõr. Düzenleme ihtiyaçlarõ 
fazla olan kurum ve sistemlerde, küçük ve 
aşamalõ reformlar etkisiz kalmakta, yöne-
timi değişiklikleri sõrasõnda süreklilik göz-
den kaçõrõlabilmektedir. Türk eğitim siste-
minin yerleşmiş geleneği ve oturmuş yapõsõ 
vardõr. Bu yapõnõn tõkanma noktalarõna se-
çenekli açõlõmlar getirilmesi ihtiyacõ vardõr. 
Mali kaynaklarla ve piyasa şartlarõyla oran-
tõlõ olarak sayõsal genişlemede fazla sorun 
olmamaktadõr. Asõl büyük sorun niteliğe 
yönelik zihniyet değişikliği ve içerik dü-
zenlemelerinin hayata geçirilememiş olma-
sõdõr. Bu ise, çok yönlü, oldukça kapsamlõ, 
birkaç hat üzerinde yürüyen bütünleştiril-
miş bir reform ihtiyacõnõ doğurmaktadõr.  

Daha önceki reformlarda, genel ola-
rak, yapõsal düzenlemeden beklenen işlev 
ile bugünün reform gerekleri temel bir 
farklõlõk göstermektedir. Geçmiş reform-
larda, örneğin eğitimde, eğitim işlevi ile 
ilgili tüm görevlerin eğitim sisteminde top-
lanmasõ eğilimi baskõndõr. Bugün ise, süre-
cin tamamõna hakim olma yerine, sonuçla-
rõn yönetimi önemlidir; çünkü hõz, yerinde 
ve çabuk karar, etkinlik, maliyetlerin dene-
timi zorunluluklarõ artmõştõr. Dolayõsõyla, 
bütünleştirilmiş reform politikalarõ, 
üst eşgüdüm mekanizmalarõnõn ölçmeye 
dayalõ izleme, yol gösterici denetim ve 
sistemin tamamõna duyarlõ teftiş yeterlilik-
lerinin geliştirilmesi anlamõna gelmekte; 
tüm yetkileri tek elde toplamak anlamõna 
gelmemekte; kademelere ve birimlere he-
defler vererek yetki devrini içermektedir. 
Genel hedeflerin, kademe ve birim hedef-
lerine dönüştürülmesi, nitelik ilke ve he-
deflerinin konulmasõ, sonuçlarõn ölçülmesi 
için ölçütler ve göstergeler belirlenmesin-
den sonra ilgili makamlara ve birim yöneti-
cilerine yetki devri yapõlmasõ önemli vurgu 
noktasõdõr. Eğitim Ana Planõ stratejisine bu 
çerçevede bir reform ihtiyacõ yön vermiştir.  

Ana Plan, kamu yönetiminde sõk gö-
rülen dört çeşit reform yaklaşõmõndan �yö-
netsel reform stratejisi� anlayõşõna otur-
tulmuş, fakat eğitim alanõ çok geniş bir 
alan olduğu için, sistemin farklõ boyutlarõ 
diğer reform stratejilerinin bazõ yöntemleri 
ile desteklenmiş bir eğitim sistemi reformu 
çerçevesini planlamõştõr. Eğitimde Yönet-
sel Reform Stratejisi, sayõsal ve nitelik-
sel hedeflere göre genel ve özel politikalarõ 
belirlenmiş, kademe ve birimlere bu uygu-
lamayõ düzenleme ve yürütme yetkisi 
devretmeyi, yöneticileri bu çerçevede güç-
lendirmeyi ve belirlenmiş ölçütlere göre 
değerlendirilmeyi kapsayan bir yaklaşõma 
sahiptir. Bunun için Toplam Kalite Yönetimi 
yöntemleri kullanõlmasõ benimsenmiştir.  
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Belirlenmiş genel reform stratejisi ya-
nõnda, Program Reform Stratejisinden, 
daha çok il kademesinde altyapõ ve dona-
nõmõn yeniden dağõlõmõ, ülke boyutunda ise 
öğretmenlik meslek dallarõ ve sayõlarõnõn 
yeniden dağõtõmõ ve okul bütçeleri için ya-
rarlanõlmõştõr. Piyasacõ Reform Stratejisin-
den, eğitim sistemi dõşõndaki eğitime hiz-
met verebilecek unsurlarõ rakip veya ba-
kanlõk gücü ile sõnõrlandõrõlacak unsurlar 
olarak değil, ortak olarak değerlendiren bir 
anlayõşla yararlanõlmõştõr. Örneğin, özel 
öğretimin artõrõlmasõ, özel dershanelerden 
seçmeli dersler vb. için hizmet satõn alõn-
masõ yoluyla dershanelerin rekabet gücü-
nün hizmet işbölümünde ortak olarak de-
ğerlendirilmesi, Çalõşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlõğõ ile İş Kurumunun �piyasa meslek 
standartlarõ, sõnavlarõ, belgeleri� düzenini 
kurmasõna destek verilmesi, örgün, yaygõn 
ve çõraklõk meslek eğitimi programlarõnõn 
piyasa standartlarõna göre yürütülmesi için 
düzenlemeler, meslek ve iş eğitimi prog-
ramlarõnda okul döneminde verilecek kõsõm 
ile çalõşma hayatõndan beklenen hizmet-içi 
eğitim kõsõmlarõnõn açõklanmasõ, öğrencinin 
uygulamalõ eğitiminin işyerleri sorumlulu-
ğunda yapõlmasõ, meslek yüksek okullarõnõn 
üniversiteler dõşõnda da açõlabilmesi, öngö-
rülen eğitim malzeme ve araç gereçlerinin 
tasarõmõ üretimi, dağõtõmõ, uzaktan öğre-
tim, açõk öğretim gibi hizmetlerin satõn alõ-
nabilmesi, eğitim intranetinin Yap-İşlet�le 
kurulabilmesi gibi, bakanlõk sisteminin dõ-
şõnda hizmet vermeye hazõrlanabilecek iş-
kollarõnda konularda dõşarõya açõlõnmasõ 
düzenlenmiştir. Aşamalõ ve Yavaş Reform 
Stratejisi�nin ise, zaten eğitimin doğasõn-
dan gelen ölçme-değerlendirme sonuçla-
rõna göre, eğitim kural ve uygulamalarõnõ 
gözden geçirme yaklaşõmõnõn hedeflere 
ulaşma ve standartlarõ yükseltme amacõyla 
sürekli kullanõlmasõ öngörülmüştür.  

Öngörülen Eğitim Sistemini Yön-
lendirme Temel Stratejisi ve buna 

destek Bütünleştirilmiş Yönetsel Re-
form Stratejisi ile dört boyutlu reform 
süreci yürüterek, niteliksel dönüşümün ve 
çağa uyumun ihtiyaçlara ve özgünlük 
alanlarõnõ korumaya cevap vermesi ana 
hatlarõ ile planlanmõştõr. Ana Plan döne-
minde reform hatlarõ şunlardõr:  

• Zihniyet reformu ve insan örneği,
• Müfredat reformu ve öğretmen,
• Okul reformu ve çevre,
• Sistem reformu ve yönetim.

1. ZİHNİYET  REFORMU  ve
TÜRK  İNSANI  ÖRNEĞİ

Eğitimin ana görevi �insan�õn yetiştiril-
mesidir. Bir ülkenin ihtiyaçlarõ, şartlarõ ve 
hedefleri, o ülkenin yetiştirmesi gereken 
insan örneğini belirler. Soru: Çağõn tekno-
lojilerini/ üretim ve geçim bilgisini yönetme 
sürecini etkileyerek, insanõn kendisinin ve 
ülkesinin ihtiyaçlarõnõ karşõlamasõ ve kimliği 
ile gelişerek yaşayabilmesi için �nasõl bir 
insan örneği� ne ihtiyaç vardõr?  dõr. 

Diğer yandan, çağõn ve ülkenin faal 
unsuru olacak olan insanõn kişisel ihtiyaç-
larõ vardõr. Eğitime program hedefleri ver-
mek amacõyla eğitimin öznesi olan bireyin 
ihtiyaçlarõnõn kişisel boyutu beş başlõk al-
tõnda toplanmõştõr: 

• Kişilik geliştirme ihtiyacõ
(toplumsal+bireysel+çağcõl değer-
ler, tutum ve davranõşlar)

• Yeteneklerinin keşfedilmesi ve ge-
liştirilmesi ihtiyacõ

• İlgilerinin ve kişisel değerlerinin ge-
lişmesi ortamõ içinde seçeceği kişi-
sel hedeflerinin belirlenmesi ihtiyacõ

• Hayata yönelme, meslek seçme ve
meslek edinme ihtiyaçlarõ

• Bireysel ek donanõm ihtiyaçlarõ.
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Çağõn ve ülkenin gerekleri, insanõn bu 
ihtiyaçlarõnõ karşõlayacak bağlamda bütün-
leştirilerek insanda somutlaşmalõdõr. 

Bu hayat çerçevesinde, eğitimde zih-
niyet/anlayõş reformu, otoriter eğitim anla-
yõşõndan �demokratik eğitim� anlayõşõna 
geçişi tanõmlamaktadõr.  

Türk eğitiminin geçmişten günümüze 
yetiştirmeyi amaç edindiği �iyi insan, iyi 
vatandaş� örneğinin, günümüzde toplu-
mun hedef ve eğilimleri doğrultusunda, 
edilgen konumdan çõkarak �etken davra-
nõş� kazanmasõ esastõr. Türk insanõnõn 
eğitimle desteklenecek özellikleri bu ilkeye 
göre belirlenmiştir (Levha: 1).  

Levha: 1  Yeni  Türk  İnsanõnõn  Beş  
Temel  Ortak  Özelliği 

Diğer bir deyişle, temel stratejik he-
def: �kişisel amaçlarõ ile ülke hedeflerini 
bağdaştõrma bilinci ve becerileri kazanmõş 
demokrat-gelişimci-girişimci Türk insanõ ör-
neğinin yetiştirilmesidir.� 

Temel stratejik hedefteki beş özellik, 
her ülkenin kendi insanõ için isteyebileceği 
çerçeve kavramlardan bazõlarõdõr. Kavram-
larõn içinin ülkenin özelliklerine göre dol-
durulmasõ ve Türkiye�nin bir bireyinin top-
lumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik bir 
varlõk olarak taşõmasõ gerekli asgari ortak 
özelliklerin ve onu diğer ülkelerin/kültür-
lerin insanlarõndan farklõ kõlan yapõcõ öğele-
rin tanõmlanmasõ gerekir. 

Reformun diğer üç ekseni, insan ör-
neğini ortak ve bireysel yönleriyle hayata 
çõkarmak için aşamalõ (kademeli) olarak 
sürecin araçlarõnõn planlanmasõdõr. Bunlar; 
müfredat ve öğretmen, okul ve sistem re-
formlarõdõr. 

2. MÜFREDAT  REFORMU  ve
ÖĞRETMEN

Çağõn teknolojisinin, insan ihtiyaçlarõ-
nõn, ülkelerin konumlarõnõn değişmesi, eği-
timin ana işlevleri ve yapõsõnõ değiştirme-
mekle birlikte eğitimin muhtevasõnda ve 
teknolojisinde değişiklikler meydana getir-
dikleri görülmüştür. Bugünün insanõnõn 
dört boyutlu eğitilme süreçlerine ihtiyacõ 
vardõr. 

Levha: 2   İnsanõn Eğitimle  Kazanõlacak 
Ortak  ve  Bireysel Özellikleri  

İlk, orta ve lisenin hepsinin zorunlu 
hale gelmesini gerektiren sebep, kazandõ-
rõlmasõ gerekli bu nitelikler ile eğitime 
yüklenen çok yönlü işlevler dizisidir. Bu 
süreç şimdi daha çok vakit almaktadõr. (Bu 
düzenlemenin diplomasõz kesintisizlikle 
yapõlmasõ zorunluluğu bulunmamaktadõr.) 

Toplumdaki insanõn �ortak özelliği�ni, 
eğitimle kazandõrõlacak ilk iki nokta oluş-
turacaktõr. Kişinin �birey özelliği�ni ise 
diğer  iki  unsurun eğitim sõrasõnda yönlen- 

• İyi ahlaklõ insan
• Hür düşünceli birey
• Meslekli kişi
• Katõlõmcõ vatandaş
• Ortak kültür ve kimliğin gönüllü

temsilcisi

İnsan  örneğinin  kazanacağõ
 ortak  özellikler: 

1.  İnsan örneğinin temel ortak özel-
likleri (küresel ve toplumsal bilgi ve
değerler sentezi olarak),

2. Çağõn ortak becerileri,
İnsan örneğinin kazanacağõ

bireysel özellikler: 
3. Kişisel yeteneklerin geliştirilmesi,
4. Alan ve meslek seçimi ve eğitimi.
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dirilmesi ve kazandõrõlmasõ sağlayacaktõr. 
Bunlarõn hepsi için nüve program dökümü 
vermek mümkündür. 

İnsan örneğinin birinci ortak yönü ki-
şinin çok yönlü kültür boyutunun toplumsal 
müşterekler itibariyle öğrenilmesidir. Bu 
temel özelliklerle, Avrupa Birliği üyeliği ve 
küreselleşmeden erimeksizin pay alma 
sözkonusu olacağõna göre �Türk İnsanõ 
Örneği�nin içeriği ülke içi bütünleşmeye 
ve güç birliği içinde katkõlõ yollarla dõşa 
açõlmaya uygun olmalõdõr. Diğer bir deyişle, 
milli kültür ve hedefler çağõn ve şartlarõn 
õşõğõnda yorumlanarak günün milli eğitimini 
tanõmlamaktadõr. Tarihten getirdiğimiz çe-
şitli sentezlerimizin de yardõmõyla bu dö-
nemde Türk-Batõ Sentezi oluşmasõna 
yardõmcõ olacak yaklaşõm ve araçlarõn ön-
görülmesi önemlidir. Bunun için insanõmõz, 
küresel üst değerler olarak sunulan de-
mokrasi ve serbest ekonomi kural ve ilke-
lerini özümserken, bu beş temel ortak 
özelliğin yanõnda ortak değerlerin; tarih 
bilinci, ülkenin gelecek ufku, toplu-
mumuzun yaşanan ortak kültür ve kim-
liği, ilkelerimiz, milli hedefler bilgisi 
ile yoğrulmasõ temel eğitimle sağlanmak 
durumundadõr. Bunlar insanõ oluşturan 
�asgari müşterekler� olup, toplumdaki 
kişilerin hepsinin sadece bir yönünü ortak 
olarak şekillendirmektedir. Asgari müşte-
rek, ülkelerin üst kimlikleriyle ilgili bir ortak 
yaşama sözleşmesidir. Yerel, bölgesel, 
ailesel ve kişisel özelliklerin bulunmasõnõ 
dõşlamaz. 

Buraya örnek olarak ilginç bulunacağõ 
düşünülen ikinci noktanõn ayrõntõlarõ alõn-
mõştõr. İnsan örneğinde ikinci ortak yön 
çağõn ortak becerileridir. Yapõlan inceleme 
ve değerlendirmeler sonucunda Türk in-
sanõ örneğinin, örgün ve yaygõn eğitimle, 
aşağõda belirtilen ortak beceriler ile dona-
tõlarak   tamamlanmasõ   benimsenmiştir.  
(Levha: 3). 

Bu iki sürecin tamamlanmasõ ile insa-
nõn ortak yanlarõ şekillenmiş olur.  

Kişi ancak, üçüncü ve dördüncü bo-
yutlar olarak tanõmlanan bireysel özellikle-
rinin de (kişisel yetenekler ve meslek ka-
zanma) işlenmesi sonucunda �toplum-
sallaşmõş bağõmsõz birey� olarak ortaya 
çõkabilmektedir.  

Ana Planda müfredat ve eğitim prog-
ramlarõ için hedefler sadece tepe noktalarõ 
ile belirlemektedir. Bunun nedeni, önü-
müzdeki on beş yõllõk zaman diliminde 
meydana gelecek eğitim ihtiyaçlarõnõn gü-
nün, teknolojinin, piyasalarõn gereklerine 
göre değiştirilebilen ve gelişen bir içerikle 
öğrenciye sunulabilmesidir. Ana Plan dö-
nemi süresince Eğitim Programlarõnõn : 

• Çok boyutlu insanõ çok boyutlu yakla-
şõmla ve çok ortamlõ eğitimle yetiş-
tirme,

• Öğrenmenin öğrenci-merkezli ve araş-
tõrmacõlõğa dayalõ hale getirilmesi,

• Mesleklerde geniş tabanlõ alan bilgisine
ağõrlõk tanõnmasõ, meslek dal eğitiminin
işyerinde hizmet-içi eğitim ve yüksek-
öğretim programlarõna bõrakõlmasõ; tüm
kademelerde geniş tabanlõ, ileri-geri
bağlantõlõ bilginin sunulmasõ,

• Tüm kademelerde beceri, sanat, tek-
noloji ve uygulamalõ öğretime geçiş,

• Okulöncesi ve ilkokulun çoklu-zekâ
yaklaşõmõyla öğrenciyi tanõma, ilkoku-
lun öğrenciyi tanõma ve öğrencinin
kendisini kendisine tanõtma, ortaokulun
yeteneklerin işlenmesi ve beceri eği-
timi, lisenin alanlara yönelme, isteyen-
lere meslekte yoğunlaşma seçenekleri
dönemi olarak programlanmasõ,

• Eğitim programlarõnõn temel ortak nü-
veler ile esnek ve çeşitlendirilmiş seç-
meli ders kümelerinden oluşmasõ,

• Meslek eğitimi programlarõnõn ek-
lemli/modüllü yapõda düzenlenmesi,
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Levha: 3   EĞİTİMİN  ÇAĞIN  GEREKTİRDİĞİ  ORTAK  BECERiLERi 
KAZANDIRMA  iŞLEVİ 

* Temel Bilgiler: Ara bağlantõlarõyla fen, temel matematik, teknoloji bilgileri, dünya
coğrafyasõ, kültürler tarihi-geri ve ileri bağlantõlar; ülke menfaatleri, ülke stratejisi,
kalkõnma anlayõşõ,

* Zihinsel Beceriler: Öğrenmeyi öğrenmiş olma, uygulamalõ matematik, mantõk,
hõzlõ okuma - anlama, araştõrma, ileri - geri bağlantõ kurma, çok boyutlu düşünme,
eleştirel düşünme, gerçeklerle önyargõlarõ birbirinden ayõrarak düşünebilme,
sentezleme, sorun çözme, yaratõcõ düşünce, meraklar, buluşlar, yenilikçi buluşlar,

* Teknik Beceriler: Bilgisayar dahil güncel araç-gereç kullanõmõ, temel teknikler,
yeni becerileri alabilme temeli, yeni becerileri durumlara uyarlama teknikleri,

* İletişim Becerileri: Dil, temel dilbilgisi, iki yabancõ dil, teleiletişim, yazõlõ ve sözlü
ifade, raporlama, sunuş, kişisel ve toplumsal iletişim kurabilme,

* Kişisel Beceriler: Duyuşsal zekasõnõ geliştirme, kişisel özdenetim (disiplin), so-
rumluluk duygusu, kendini karşõsõndakinin yerine koyarak düşünebilme, yetenekle-
rinin ve özelliklerinin farkõnda olma, ilgilerini ve kişisel değerlerini belirleme, kişisel
hedeflerini belirlemenin ayrõmõnda olma, bağõmsõz karar verebilme - harekete ge-
çebilme,  karar verme teknikleri, işi tamamlama, risk alabilme, mesleklilik anlayõşõ
ve ruhu, kendini geliştirme programõ sahibi olma,

* Sosyal ve Kültürel Beceriler: Farklõlõklarõ kabûl etme ve buna uygun davrana-
bilme, şiddete başvurmadan amaca yönelme, barõş içinde bir arada yaşayabilme,
hizmet anlayõşõ ve hizmete hazõr olma, sosyal yardõm, gönüllü katõlõm, tartõşma- 
müzakere teknikleri, uzlaşma, ortak karar, örgütlenme, önderlik, sonuç talep etme,
izleme, takõm halinde çalõşabilme, takõm ruhu, temsil yetenekleri, maddi ve manevi
kültür öğelerini ayõrdedebilme, toplumsal değerleri ve kültürü ile içerde ve dõşarõda
olumlu katkõda bulunabilme,

* İktisadî Beceriler: İktisadî çevreyi anlama, ülkenin fõrsatlarõ, girişimcilik bilgi ve
becerileri, iş yapma, iş teslim etme, kâr etme istek ve davranõşlarõ, iş ahlâkõ bilgisi
ve davranõşlarõ, kişisel çõkar ile ülkesel çõkarõ bağdaştõrabilme, emeğinin ürünlerini
ülkesine dönüştürebilme, pazarlõk, temel pazarlama, temel ticaret bilgi ve beceri-
leri, iş hayatõnda takõm çalõşmasõ-ağ bağlantõlõ çalõşma - şebekelenerek çalõşma,
işkolu boyutunda işbirliği şuuru,

* Çevre Bilgi ve Becerileri: Tüm fizikî çevreyi (tarihî çevre dahil) tanõma, tabiat,
denge, karşõlõklõ bağõmlõlõk bilgileri, gözlemleme, yararlanma, koruma, geliştirme,
yenilenebilir kaynaklara yönelme, sürdürülebilir kalkõnma yaklaşõmlarõ, kararlarda
ve davranõşlarda çevre duyarlõlõğõ.
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• Eğitim sürelerinin uzatõlmasõ (günlük-
haftalõk saat, yõllõk gün, liseye 4 yõl ve
üstü olarak süre ilaveleri ) esaslarõna
göre planlanmasõ kabul edilmiştir.

Uyarõcõ, Dönüştürücü Öğe Öğ-
retmen: Programõn ayrõlmaz parçasõ öğ-
retmendir. Öğretmenin yetişmesi, eğitim 
felsefesinin ve teknolojisinin gerektirdiği 
eğitim yöntemlerini uygulamaya yönelik 
süreci işletecek tüm becerilerin edinilme-
siyle ilgilidir.  

Demokratik eğitim, öğrenci-merkezli 
program ve hõzlõ akan yeni bilgi ve malû-
mat, öğrencinin bilgisayar ve basõn-yayõn 
aracõlõğõyla çevre etkisine çok açõlmõş ol-
masõ, öğretmenin işlevini değiştirmiştir. 
Artõk öğretmen, öğretici değil, öğrencinin 
öğrenmesine kõlavuzluk eden kişidir. Öğ-
rencinin kendi kendisinin öğrenme ihtiya-
cõnõ irdelemesi, araştõrmasõ, seçmesi, öğ-
rendiklerini ölçüp değerlendirmesi, kişilik 
geliştirmesi, hedeflerini yeteneklerini fark 
etmesi, ilgi ve isteklerine göre seçim yapõp 
geliştirmesi için yol gösterici öğretmenin 
çok boyutlu, araştõrmacõ, gelişmeleri 
öğrenciden daha hõzlõ izler kõlavuz 
yeterliliklerle yetişmesi gerekmektedir. Ça-
ğõn teknolojisinin bireysel çalõşmaya imkan 
vermesine rağmen, ülkelerin rekabetçi 
üstünlükler kazanmalarõ, insanlarõnõn çok 
yönlü ağ ilişkileri içinde hedeflerini kay-
betmeden çalõşabilmelerini giderek daha 
çok gerektirmektedir. Öğretmenin en 
önemli işlevi takõm çalõşmasõnõn uygula-
malõ yöntemlerle öğrenilmesinde ortamla-
rõnõn sürekli hazõrlõğõ ve alõştõrmalar olacak-
tõr. Öğretmenin ve eğitmenin öğrenciyle 
yakõn temasõ ve etkisi, öğrencinin geliş-
meci ve doğru fikirleri (hedeflere göre 
doğru) erken edinmesi açõsõndan hõzlõ 
değişim çağõnda daha da önemli hale gel-
miştir. Örneğin, teknoloji ve tekniklerin 
uygulamacõsõ olmayõ öğrenmenin yetme-
diği, üretim bilgisi/teknoloji geliştirme ve 

üretmenin asõl olduğunu öğrencinin küçük 
yaşlarda öğrenmesi gerekmektedir.  

İnsan kaynaklarõnõn geliştirilmesi ve 
kullanõmõ: öğretmenlik eğitiminde, alan 
bilgisinden çok öğretmenlik meslek bilgisi, 
rehberlik ve genel kültürün öne çõkmasõ 
beklenmektedir. Büyük sayõlarda öğretmen 
yetiştirmesi gereken bir ülkede, öğretmen 
yetiştiren kurumlarõn tüm programlarõnõn 
gözden geçirilmesi ve öğretmenleri yetiş-
tiren öğretmenlerin (hocalarõn) çok yönlü 
desteklenmesi gereği ortaya çõkmaktadõr. 

Öğretmen ihtiyacõnõn sayõ ve nitelik 
hedefleri (Tablo: 4) verilmiştir. Öğretmen, 
yönetici, sistemin eğitim uzmanõ ve uzman 
yardõmcõsõnõ yetiştirme, istihdam etme ve 
değerlendirme öğretmen politikalarõ kap-
samõndadõr. Sistemde büyük sorun alanõ, 
amaçlara uygun yetişmiş öğretmeni uygun 
yerde istihdam etmektir. Bunun sağlana-
bilmesi için YÖK tarafõndan uygulanmasõ 
gereken öğretmen yetiştirme düzeni öne-
rilmektedir.  

3. OKUL  REFORMU  ve  ÇEVRE

Eğitim sisteminde �temel kurum� 
okuldur. Diğer tüm örgütlenmeler ve yapõ-
lanmalar okula destek sunmak için vardõr. 
Örgün eğitim (okul-içi) olsun, yaygõn eği-
tim (ihtiyaçlara göre esnek kurslar) olsun, 
bir kurum ve kurumlaşma çerçevesine ihti-
yaç göstermektedir.  

Türkiye�nin okul modeli tasarõmõ 
Atatürk tarafõndan yapõlmõş, çevresine açõk 
bir kurumdur. Açõklõk iki yönlü olarak dü-
zenlenmiştir: yerel çevre ve öğrenci velile-
rinin okul faaliyetlerinde sözünün dikkate 
alõnmasõ, okulun çevreye altyapõ ve hizmet 
birikimi ile eğitici katkõda bulunmasõ. Okul 
kurumu giderek bu özelliklerini kaybetmiş-
tir. Bunda, okullara tanõnan bütçelerin dar-
lõğõ, okullarõn  kaynak  yaratma  yetkilerinin  
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Tablo: 4    Kademelere  ve  Alanlara  Göre  Öğretmen  İhtiyaçlarõ 

Eğitim Düzeyi 1999-1997 2000-2001 2005-2006 2010-2011 

Okulöncesi  Eğitimi 10 059 19 972 37 270 71 385 

İlköğretim 298 852 338 848 405 863 461 921 

   İlkokul (Sõnõf Öğretmenliği) 197 402 205 128 212 964 229 860 

   Ortaokul 101 450 133 720 192 899 232 061 

      Sosyal Bilimler 41 707 54 974 79 303 95 403 

      Fen ve Mat. Bilimleri 27 054 35 658 51 440 61 882 

      Diğer Öğretmenlik Dallarõ (*) 32 689 43 088 62 156 74 776 

Ortaöğretim 94 229 123 512 222 657 296 455 

   Sosyal Bilimler 33 236 42 552 73 688 93 776 

   Fen ve Mat. Bilimleri 21 897 27 679 46 841 57 968 

   Meslek Dersleri 16 356 25 050 55 927 89 949 

   Diğer Öğretmenlik Dallarõ 22 740 28 231 46 201 54 762 

Genel Ortaöğretim 62 565 75 014 114 387 122 319 

   Sosyal Bilimler 25 111 30 108 45 909 49 095 

   Fen ve Mat. Bilimleri 17 622 21 129 32 220 34 453 

   Diğer Öğretmenlik Dallarõ 19 832 23 777 36 258 38 771 

Meslek Eğitimi 31 664 48 498 108 270 174 136 

   Sosyal Bilimler 8 125 12 444 27 779 44 681 

   Fen ve Mat. Bilimleri 4 275 6 550 14 621 23 515 

   Meslek Dersleri 16 356 25 050 55 927 89 949 

   Diğer Öğretmenlik Dallarõ 2 908 4 454 9 943 15 991 

Toplam 403 140 482 332 665 790 829 761 

Okulöncesi Öğretmeni 10 059 19 972 37 270 71 385 

Sõnõf Öğretmeni 197 402 205 128 212 964 229 860 

Sosyal Bilimler 74 943 97 526 152 991 189 179 

Fen ve Matematik Bilimleri 48 951 63 337 98 281 119 850 

Meslek Dersleri 16 356 25 050 55 927 89 949 

Diğer Öğretmenlik Dallarõ 55 429 71 319 108 357 129 538 

(*)  Sanat, beceri, teknoloji-iş bilgisi, beden eğitimi, rehberlik..... 
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bulunmamasõ, merkezi idarenin kurallarõ 
nedeniyle işlem süreçlerinde okul kademe-
sinin yetkilerinin daralmasõ, okul yönetici-
lerinin yetiştirilme tarzõ, müstahdem kul-
lanma yetkilerinin sõnõrlõlõğõ, ücretleri düşük 
personelden ek iş isteme güçlükleri, dü-
şürülen eğitim standartlarõnõn toplumla iliş-
kilere etkisi gibi etkenler rol oynamaktadõr. 
Okul Aile Birlikleri ve Okul Koruma Der-
nekleri okul faaliyetleri için gelir toplama 
ve bazõ yan faaliyetleri yürütmektedirler. 
Okulun yönetiminde söz sahibi olma, seç-
meli programlara öneri ve katkõ getirme 
yollarõ hemen hemen kapalõ durumdadõr. 
Demokratik eğitim, öğrenci merkezli yön-
temler ve çağõn teknolojisi, okullarõmõzõn 
eski başlatõldõğõ noktadan tekrar hareket 
ettirilerek hõzla geliştiril-mesini gerektir-
mektedir.  

Okul Kurumunun Yeni İşlevi: Di-
ğer yandan, teknolojideki değişmeler okul 
modellerinin tasarlanmasõnõ da değiştir-
mektedir. Okulu tamamen ağbağ-lara 
yükleme tasavvurlarõ eğitimcilerce kuş-
kuyla karşõlanmaktadõr. Bilgisayarõn insanõ 
içe kapanmaya ve çevreye yabancõlaşmaya 
sevkeden yapõsõna karşõlõk çocuğun ve 
gencin kişilik geliştirme ve toplumsallaşma 
ihtiyaçlarõ, bilgisayarõn çok yönlü bir eğitim 
ortamõ oluşturamamasõna yol açmaktadõr. 
Bilgisayar ve internet, kullanõmõ iyi yönlen-
dirdiği takdirde çocuk ve gençler için ek bir 
öğrenim aracõ olarak çok etkili olabilir.  

Okul kurumunun teçhizatlanma yo-
luyla büyük bir değişim geçirmekte olma-
sõna rağmen, 5-17 yaş grubu için okul 
temel başvuru kurumu olma özelliğini 
koruyacaktõr. Bunun nedeni, bu yaş grup-
larõnda sadece zihinsel eğitimin yeterli ol-
mamasõ; çok yönlü eğitim, yönlendirme, 
toplumsallaşma ve yüzyüze iletişimin öne-
mini korumasõdõr. Çağõmõzõn iş Dünyasõ ta-
kõm çalõşmalarõna dayalõ, ülkelerin işkollarõ 
boyutunda rekabeti gerektirdiği için okul-

lar takõm çalõşmasõ ortamõdõr. Okullarõn 
tasarõmõ, takõm çalõşmalarõnõn çeşitleriyle 
öğrenildiği çok yönlü ortamlar haline geti-
rilmeleri amacõyla yapõlmalõdõr.  

Ayrõca, gelişmekte olan yörelere 
teleiletişim ve bilişim teknolojilerinin yay-
gõnlaştõrõlmasõ için okullar kullanõlabilecek-
tir. Sağlanabilecek altyapõ, donanõm, eğitici 
ve güncel yazõlõmlar, uzaktan öğrenme im-
kanlarõ, okullarõn odak oluşturma konum-
larõ dolayõsõyla, okullarõn �yerel kaynak 
merkezleri� olarak kullanõlmasõ fõrsatõnõ 
vermektedir. Bu yönüyle, yeni okul ku-
rumu toplumsal gelişmedeki öncü 
konumunu bir defa daha güçlendirme 
noktasõna gelmektedir. 

Eğitimin, giderek iş piyasasõna kaya-
cağõ beklentisinin gerçekçilik yönünün ye-
tersiz olduğu vurgulanmalõdõr. Zira piyasa-
larõn temel kültür eğitimi ve meslek 
alan bilgisi kuvvetli insangücünü giderek 
daha çok talep etmeleri beklenmektedir. 
Bunun nedeni, hõzlõ rekabet ortamõnda şir-
ketlerin uzun süreli temel beceri ve meslek 
eğitimlerine ayõrabilecekleri zaman ve kay-
naklarõn sõnõrlõ olmasõdõr. Piyasalarõn ço-
ğunlukla, kuvvetli yetişmiş insangücüne 
işyerini ilgilendiren iş bilgisi ve meslek be-
cerilerini işbaşõnda eğitimle, ayrõca hizmet-
içi eğitim yoluyla uyum ve güncelleşme 
eğitimine yönelmeleri sözkonusudur. Ömür 
boyu eğitim ilkesinin ise bireyin belli ara-
lõklarla eğitim sistemine geri dönmesi yo-
luyla yürütülmesi gerekmektedir. Bu du-
rum, kamu hizmeti olarak sunulan eğitim 
ile piyasa eğitiminin dayanõşma halinde 
yürümesi gerektiğini göstermektedir. Bu 
ortam, meslek eğitiminin temel bilgi ve 
becerilerinin eğitim kurumlarõnda, uygula-
manõn ise işyerlerinde yapõlmasõna uygun-
dur. Meslek eğitimi için çok amaçlõ kullanõ-
labilecek �meslek eğitimi merkezleri� 
nin, özel kesiminde katkõsõyla kullanabile-
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ceği altyapõlar şeklinde tasarlanmasõ ön-
görülmüştür.  

Bu çerçevede, okul reformu şu bo-
yutlarda kurgulanmõştõr: 

• Mevcut okul çeşitliliğinin kademe
amaçlarõna uygun sayõya indirilmesi,

• Okulun veya eğitim merkezinin, temel
sistem niteliğiyle bir miktar özerkleş-
tirilmesi ve yetkilendirilmesi:
- çevresi ile bütünleşmiş �bizim

okulumuz�
- okul yönetim kurullarõ ve temsil
- okul yöneticilerine yetki devri
- öğrenciye bireysel ilgi esasõna göre

düzenlenmiş yönlendirme ve uy-
gulama programlarõ

- okul rehberlik birimleri
- seçmeli ders çerçevesine uygun

kendi demetini yapma yetkileri
- okul yönetim bütçeleri; kaynak ya-

ratma yetkileri
- okul norm kadrolarõ, okula bir mik-

tar öğretmen seçme yetkisi
• Okulun, çevreyle de bağlantõ kurarak

takõm çalõşmalarõnõn kurgulanabildiği
esnek ve yaratõcõlõğa imkan veren me-
kan ve araç-gereçle tasarlanmasõ,

• İlköğretim okullarõnõn �yerel kaynak
merkezleri� olarak çevrenin bilişim
odağõ olarak kullanõlmasõ; �meslek
eğitim merkezleri�nin çevre işyerleri-
nin ileri teknolojilerle tanõşmalarõ ve
öğrenmeleri için işbirliği programlarõ
merkezleri haline getirilmesi,

• Altyapõnõn yeterli kapasiteye çõkarõl-
masõ, donanõm ve araç-gerecinin ye-
nileştirilmesi.

Altyapõ ve donanõm konusunda tam
bir tespit yapõlmõş, bina yaşlarõna kadar 
Türkiye�nin dökümü yapõlmõştõr. Eğitim alt-
yapõsõnõn nüfus, kentleşme, eğitim kade-
melerinde okullaşmanõn yükselmesi, eski 
altyapõnõn yenilenmesi, yeni teknolojilere 

göre okul ve eğitim donanõmõnõn destek-
lenmesi, öğrencinin çok boyutlu eğitimi 
açõsõndan okulun gerekli teknik ve sosyal 
altyapõ ihtiyaçlarõ fiziksel hedefleri dahil 
edilmiştir.  

Fiziki altyapõ sayõ ve nitelik hedefleri 
sadece sayõsal genişleme boyutunu değil 
donanõm niteliğinin yükseltilmesini de kap-
samaktadõr. Ana Plan dönemi boyunca ka-
demeler itibariyle her yõl eklenmesi gerekli 
derslik sayõlarõ gösterilmektedir (Tablo: 5). 
8 yõllõk zorunlu eğitimin yaygõnlaşmasõnõn 
hõzlandõrõlmasõ için; mevcut şehir ilkokul 
binalarõnõn ilköğretim II. kademe derslik 
binalarõyla, mevcut ortaokul binalarõnõn il-
köğretim I. Kademe derslik binalarõyla 
desteklenmesi yoluyla mevcut dersliklerin 
kullanõlmaya devam edilmesi öngörülmüş-
tür. Köylerde ise, merkezi köy veya yer-
leşme birimlerinde uygulanacak �yõldõz 
okul� modeli ile çevre köylerde ilkokulu 
bitirmiş çocuklarõn gidebileceği ilköğretim 
II. kademe okullarõ planlanarak gereksiz
inşaat harcamalarõndan kaçõnõlmõştõr. Yõldõz
okullar aynõ zamanda yerel kaynak mer-
kezleri olarak da işlev görebileceklerdir.

Derslik başõna öğrenci ve şube başõna 
öğrenci hedefleri her kademe için ayrõntõlõ 
olarak verilmiştir (Tablo: 6). Derslik başõna 
öğrencinin dünya ortalamalarõna çekilmesi 
ve ikili öğretimin kaldõrõlmasõ hedef alõn-
mõştõr. Bilgisayar, ağbağlar, bilgi ağlarõ, 
bilgi anayollarõ, donanõm ve yazõlõmlarõnõn 
okullara ulaşmasõ ve teke tek konuşmalõ 
görsel sistemler planlanmõştõr. Altyapõ ve 
eğitim donanõmõnõn; öğrencinin, çevrenin 
ve çevre okullarõnõn çok yönlü kullanõmõna 
açõlmasõ ilke ve politikalarõ ayrõntõlõ olarak 
getirilmiştir.  

Altyapõ, özel katkõnõn artmakta olma-
sõna rağmen, geneli itibariyle kamu yatõrõm 
ödeneklerinden karşõlanmaktadõr. Para 
kaynağõ  akõşõ,  plan  uygulamasõnõ  en  çok 
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Tablo : 5     Eğitim  Sistemine  Her  Yõl  Eklenecek 
Derslik  Sayõsõ  Hedefleri 

Ortaokul Lise 

Öğretim 
Yõlõ 

Okul 
Öncesi İlkokul Kent Köy Toplam 

Genel 
Lise 

Meslek
Ve 

Teknik 
Lise Toplam 

Toplam
İlave 

Derslik 

Mevcut 
Derslik 7.979 160.136 40.369 11.855 52.224 23.396 24.448 46.844 267.183 

1996-1997 606 1.600 1.500 550 2.050 1.094 1.272 2.366 6.622 

1997-1998 1.982 4.344 3.079 937 4.016 1.414 1.388 2.802 13.144 

1998-1999 2.549 5.452 3.784 865 4.649 1.548 1.261 2.809 15.459 

1999-2000 3.153 5.822 5.004 843 5.847 2.206 1.484 3.690 18.512 

2000-2001 3.703 6.116 5.074 1.590 6.664 2.482 3.198 5.680 22.163 

2001-2002 2.609 6.632 5.094 1.903 6.997 5.341 4.327 9.668 25.906 

2002-2003 2.975 7.022 5.285 2.011 7.296 4.651 4.917 9.568 26.861 

2003-2004 3.395 7.396 5.027 2.206 7.233 2.803 6.607 9.410 27.434 

2004-2005 3.880 8.112 5.751 2.167 7.918 2.861 6.906 9.767 29.677 

2005-2006 4.439 8.841 5.743 2.127 7.870 3.051 6.905 9.956 31.106 

2006-2007 5.085 9.547 6.616 1.838 8.454 3.009 7.024 10.033 33.119 

2007-2008 5.832 10.020 6.647 1.386 8.033 3.001 7.315 10.316 34.201 

2008-2009 6.697 10.467 7.567 356 7.923 3.211 7.678 10.889 35.976 

2009-2010 7.698 11.073 8.012 369 8.381 3.319 7.767 11.086 38.238 

2010-2011 8.802 11.837 7.927 422 8.349 3.774 9.596 13.370 42.358 

İlave 
Derslik 
Toplamõ 63.405 114.281 82.110 19.570 101.680 43.765 77.645 121.410 400.776 

Toplam 
Derslik 71.384 258.135 122.479 31.422 153.901 66.160 102.094 168.254 651.674 
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aksatan unsurlardan biridir. Ana Plan eği-
time ayrõlabilecek para kaynaklarõnõn etkili 
kullanõmõ üzerinde ayrõca çalõşmõştõr. Kay-
naklarõn yerinde kullanõmõ için çeşitli ölçüt 
ve katsayõlar geliştirilerek fiziki kapasite ve 
nitelik ihtiyaçlarõ dengelenmiştir. Yatõrõm-
lar; ek derslik ihtiyacõ, ek kapasite inşaat 
yatõrõmõ, ek kapasite donatõm yatõrõmõ, in-
şaat yenileme yatõrõmõ, donatõm yenileme 
yatõrõmõ, bilişim donanõm ve yazõlõmlarõ, 
arsa yatõrõmlarõ olarak ayrõntõlõ biçimde 
planlanmõştõr. Yatõrõm hedefleri yõllar itiba-
riyle toplam ve eğitim kademelerine göre 
bu kalemlerle ayrõ ayrõ belirlenmiştir. Bu-
nunla, eğitim yatõrõmlarõ bütçesinin bir yol 
gösterici araç olarak tüm kamu kesimi ta-
rafõndan kullanõlabilmesi amaçlanmõştõr. 

4. SİSTEM  REFORMU  ve
YÖNETİM

Yukarõda ilgili bölümlerde verilmiş 
olan niteliksel hedeflerin yapõya yansõtõl-
masõ ile sistem düzenlemeleri yapõlmõştõr. 
Oturmuş �kademeler yapõsõ�nda büyük de-
ğişiklikler bulunmamaktadõr. Buna karşõlõk, 
ileri-geri bağlantõlõ, etkileşimli bilgi önem 
kazanmaktadõr. Bilginin geniş tabanlõ ola-
rak bireylere kavratõlmasõ meslek eğiti-
minde alan bilgilerine yoğunlaşõlmasõ ile 
her konuda ülke yorumlarõnõn kademesinde 
yoğunlaşacağõ beklenmektedir. Önümüz-
deki yõllarda, lise kademesinin insan haya-
tõnda ve eğitim sisteminde kilit konum ka-
zanmasõ beklenmektedir. Bu durum, eğiti-
min kademe amaçlarõnõn gözden geçiril-
mesi gereğine işaret etmektedir. Ortaöğ-
retim (lise) odak alõnarak sistem buna göre 
yatay ve dikey tõkanõklar yaratmayacak 
şekilde demokratikleştirilmiş ve sisteme 
işleticiler yerleştirilmiştir. Düzenlemeler: 

• Okul öncesi eğitimin 5 yaş grubunun
sisteme dahil edilmesi; 3-4 yaş grubu-
nun sisteme artan oranlarda katõlmasõ
için teşvik edilmesi;

• Ortaöğretimin (lise) 4 yõla (belli türlerde
daha fazla olabilir) çõkarõlmasõ; nitelikleri
ve niteliklere uygun davranõş geliştir-
meyi vurgulamasõ;

• Ortaöğretimin (lise) bir üst kademe eği-
time hazõrlayan �genel liseler� ve hayata
geçişe hazõrlayan �meslek eğitim mer-
kezleri� ile �teknik liseler� olarak üç ka-
nallõ olarak düzenlenmesi; hiçbir kuru-
mun yükseköğretime geçişe kapalõ ol-
mamasõ; meslek eğitimi kanalõnõn iş pi-
yasasõna dönük uygulamalõ eğitim ama-
cõyla düzenlenip işletilmesi, başarõlõ öğ-
rencilerin isterlerse yükseköğretime sõ-
navsõz geçiş hakkõ kullanabilmeleri;

• Meslek eğitiminin öğrenciye, Türkiye�nin
ve piyasanõn gelişmişlik düzeyine uygun
içerikle, program denkliği olan çeşitli
eğitim türleri ile (örgün, yaygõn, çõrak-
lõk), piyasa meslek standartlarõna uygun
olarak, eklemli/programlarla sunulmasõ;
her yaşa açõk, meslek kademelerine
göre aşamalõ piyasa meslek sõnavlarõ ve
piyasa meslek belgeleri sistemine geçil-
mesi;

• Lise kademesinde alanlara yönelme ve
yükseköğretime geçişte alanlarla bağ-
lantõlõlõğõn düzenlenmesi;

• Her kademede alan değiştirmek iste-
yenlere birikimini taşõma ve yatay ders
tamamlama imkanõ;

• Lise ve dengi eğitimden yükseköğre-
time geçişte önü kapalõ kanal bulunma-
masõ;

• Yükseköğretime geçiş kanallarõnõn ta-
mamlama eğitimlerine bağlanarak çe-
şitlendirilmesi;

• Zorunlu eğitimin önce 8 yõl, sonra 12 yõl
olarak kapsama alõnmasõyla ortaya çõka-
cak ihtiyaç çeşitliliğine uygun seçenek-
lerin fazla dağõlmadan öğrenciye sunul-
masõ; bu bağlamda kişisel yetenekleri
tanõma - becerileri geliştirme - alanlara
yönelme - meslek seçiminin sürecini 3.
sõnõfla 10. sõnõf arasõna aşamalõ ve yu-
muşak bir yönlendirme alt sistemine ka-
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vuşturulmasõ; erken yönelmek isteyen-
lere imkân sunulmasõ; 

• Ortaöğretim sonuçlarõnõn bu kademede
ölçülmesi için ortaöğretim kademesinin
ürünleri olan mezun adaylarõnõn ülke
geneli eşit koşullarla nitelik ölçümleri
yeter çeşitte iki kademeli merkezi �ol-
gunlaşma sõnavõ� ile yapõlmasõ ve bunun
yükseköğretime geçişin ön şartõ sayõl-
masõ;

• Meslek eğitimi-istihdam piyasasõ ilişki-
sinin piyasa düzeninde kurulabilmesi için
gerekli sistem içi mekanizmalar; piyasa
meslek standartlarõ sõnav belgelendirme
düzenine uyumun sistem kurallarõ ve iş-
leyişi içine alõnarak koordinasyonu;

• Eğitim türleri arasõ yatay geçişlilik: ör-
gün-yaygõn-çõraklõk meslek eğitimi türleri
arasõ program denklikleri ve esnek ge-
çişlilikler;

• Eğitim ile kazanõlan birikimin meslek eği-
timi boyutunun ayrõca belgelendirilebil-
mesi, piyasa meslek belgelendirmesine
başvurabilmesi;

• Her kademede, kademe sorumluluğunda
ülke geneli merkezi ölçme değerlen-
dirme yapõlmasõ;

• Ortaöğretim (lise) ve dengi okul me-
zunlarõna, tamamlama eğitimleri ile alan
değiştirme imkanõ;

• Üniversiteye lise döneminde kademenin
kendi aşamalõ sõnavlarõ ile geçiş;

• Lise düzeyinden hayata becerili çõkõş yol-
larõnõn işlevselleştirilecek çeşitlendiril-
mesi;

• Yaygõn eğitim ve ömür boyu eğitimin
örgün eğitim sistemine paralel olarak
devam etmesi; program ve belge denk-
likleri getirilmesi;

• Eğitim alanõ ve mekanõnõ değerlen-
dirmenin, bir etkililik aracõ olarak kulla-
nõlmasõ.

Sistemin  İşletilmesi  İlkeleri

• Aşamalõ  yönelme,  aşamalõ  ölçme,  biri- 

kimli değerlendirme ile dikey geçişlerin 
sağlanmasõ; 

• Yatay geçişlerin temel ortak çekirdek
programlar aracõlõğõ ile işletilmesi; kü-
melendirilmiş seçmeli derslerle esneklik
ve çeşitlilik kazanõlmasõ,

• Eklemeli meslek eğitimi programlarõ ara-
cõlõğõ ile eğitimin piyasaya yönelik esnek-
liğinin sağlanmasõ; öğrenci birikiminin
değerlendirilmesi mekanizmalarõ (ders
geçme,...);

• Standart başarõ testleri ve yetenek
ölçme testleri ile öğretmene ve öğren-
ciye ölçüm ve yönlendirme sunulmasõ;

• Olgunlaşma sõnavlarõ ve piyasa meslek
sõnavlarõ yolu ile hayata çõkõşlarda ülke
geneli geçerliliğin koordinasyonu;

• Bireysel öğrenci gelişim dosyalarõnõn öğ-
renci ile birlikte taşõnmasõ;

• Öğretmen, veli, öğrenci katõlõmlõ kurullar
ile yönelme;

• Diploma ve belgelerin bir üst öğretim
kademesine ve piyasaya yönelik işlevleri
ayrõ ayrõ yansõtmasõ;

• Eski diploma ve belgelerin, denklik duru-
muna göre yenilenebilmesi;

• Birikimlerini belgelemek isteyen erişkin-
lere sõnav-belge düzeninin açõk tutul-
masõ;

• Teftiş sisteminin, uygulamaya yol göste-
rici denetim ve teşvik ivmesi verilmesi
amacõyla düzenlemesi ve çalõşmasõ.

Sistemin  İşletici  Araçlarõ  

Sistemin tüm araçlarõ aşamalõ yönlen-
dirme - aşamalõ ölçme - birikimli değerlen-
dirme ilkesi ile seçilmiş ve düzenlenmiştir:  

• Standartlar
- Eğitimin özüne ve yöntemine yönelik

standartlar (eğitim günlük, haftalõk,
yõllõk süresi standartlarõ, eğitim prog-
ram standartlarõ, zihinsel eğitim stan-
dartlarõ, beceri eğitimi standartlarõ,
meslek eğitimi standartlarõ.)
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- Eğitim süreçlerinin işletilmesine yö-
nelik standartlar (öğretmen, kayõt ka-
bul standartlarõ, ölçme standartlarõ,
belgelendirme standartlarõ.)

- Yönetim düzenine yönelik standartlar
(standart kadrolar, tip projeler, bütçe
standartlarõ, harcama standartlarõ,
meslekte yükselme standartlarõ, sis-
temin başarõm/ işleyiş ölçütleri, belli
aralõklarla başarõm değerlendirmeleri
düzeni)

• Öğretmenin işletici rolleri
• Yönlendirme düzeni
• Ölçme ve değerlendirme

- Sistem Boyutunda Ölçme Değerlen-
dirme:
Standart başarõ testleri
Aşamalõ olgunlaşma sõnavlarõ
Piyasa meslek sõnavlarõ

- Bireysel Boyutta Ölçme Değerlen-
dirme:
Yeteneklerin keşfedilmesi
Yetenek ve ilgi testleri

• Belgelendirme düzeni
- Bireysel öğrenci gelişim dosyalarõ
- Karne-kademe ve program başarõ

puanõ-diploma düzeni; çift amaçlõ (üst
kademeye ve pazara yönelik) diploma
belge düzeni

- Olgunlaşma belgeleri düzeni
- Piyasa meslek ehliyet belgeleri düzeni.

 Eğitimde sistem reformu ve yöne-
tim, strateji seçiminin tartõşõlmasõ başlõğõ 
altõnda da belirtildiği gibi, Yönetsel Reform 
Stratejisi ile yürütülecektir. Eğitim reformu 
dört hat üzerinde yürüyen çok boyutlu bir 
reform olduğundan dört hattõn eşgüdü-
münü gözetecek Bütünleştirilmiş Yönetsel 
Reform anlayõşõ ile hareket edilmesi ön-
görülmüştür. Bu bağlamda, sistemde bi-
rikmiş kaynaklarõn yeniden dağõlõmõ için 
Program Reform Stratejisiyle yõllõk ve üç 
yõllõk düzeltmeler; eğitim sistemi dõşõnda 
daha  etkin  yapõlabilen  uygun hizmetlerin  

hizmet satõnalma yoluyla sağlanmasõ için 
Piyasacõ Reform Stratejisi; her yõl belli ara-
lõklarla yapõlacak sistemin işleyiş perfor-
mansõ ölçümleriyle, eğitim kural ve uygu-
lamalarõnõ daha yüksek nitelik standartla-
rõna taşõma işi ise Aşamalõ ve Yavaş Re-
form Stratejisi ile yürütülecektir. 

ANA  PLAN  UYGULAMASINDAN  
SONRA  NÜFUSUN  EĞİTİM  
DURUMU  

Eğitimde zaman yavaş yürür. Kay-
naklarõ en etkili kullanarak 15 yõl sonunda 
nüfusun ulaşõlabileceği en ileri sayõsal eği-
tilmişlik durumu Tablo: 7�de görülmektedir. 
Her insanõn ortalama 15 yõllõk hayatõ süre-
since cereyan edecek eğitim olgusu, 1996-
2011 döneminde okul çağõnda olanlar için 
geçerlidir. Aynõ dönemde örgün eğitim 
içinde olmayanlar da hayatta olduklarõ için, 
toplam nüfusun eğitim kademelerinden 
geçmişliğindeki artõş oranõ genç nüfusunki 
kadar hõzlõ olmayacaktõr. Yine de, 22-41 
yaş grubuna yansõyan atõlõm gözle görülür 
boyutlardadõr.  

1990-2010 karşõlaştõrmasõ Tablo: 8�de 
verilmiştir. 20 yõllõk süreçte; okuma yazma 
bilen oranõ % 80.5�ten % 93.7�ye çõkarken, 
nüfusun ilkokul mezunu ağõrlõklõ yapõsõ yine 
öyle kalmakta, ancak oransal olarak düşüş 
göstermektedir. Eğitimde meslek ve beceri 
kazanmak bakõmõndan yarõ vasõflõ kesimi 
temsil eden ortaokul mezunlarõ 1990�da % 
11.7�den 2010 yõlõnda % 19.4�e, vasõflõ 
veya vasõf kazanmaya hazõr kitle olarak lise 
mezunlarõ % 12�den % 23.5�e, ileri vasõflõ 
sayõlan yüksek öğretim mezunlarõ ise % 
4.7�den ikiye katlanarak % 10.4�e çõkmak-
tadõr. Yaygõn eğitimle bu sayõlarõn ilerletil-
mesi hedefleri konmuş ve hizmet planla-
masõ yapõlmõştõr; ancak gönüllülük esasõ 
olduğu için sonuçlarõn tahmini güçtür.  
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Tablo 7:  2010 Yõlõnda  Türkiye�de  6  ve  Daha  Yukarõ  Yaş 
Nüfusun  Tahmin  Edilen  Eğitim  Durumu 

Eğitim Düzeyi 6 - 21 22 - 41 42  ve üstü Toplam 

Okuma Yazma Bilmeyen - 559 727 3 715 725 4 275 452 

Okuma Yazma Bilen Toplamõ 21 068 000 24 720 273 18 254 275 64 042 548 

   Mezun Olmayanlar 6 989 541 1 678 763 912 748 9 581 052 

   Toplam Mezunlar 14 078 459 23 041 510 17 341 527 54 461 496 

      İlkokul Mezunu 4 493 591 8 957 868 11 994 393 25 445 852 

      Ortaokul Mezunu 5 594 943 3 407 242 1 572 504 10 574 689 

      Lise Mezunu 3 989 925 6 323 575 2 465 794 12 779 294 

      Yüksekokul ve Fakülte  
      Mezunu - 4 352 825 1 308 836 5 661 661 

TOPLAM 21 068 000 25 280 000 21 970 000 68 318 000 

Tablo 8:  1990  ve  2010 Yõllarõnda  6  ve  Daha  Yukarõ  Yaştaki 
Nüfusun  Eğitim  Durumlarõnõn  Karşõlaştõrõlmasõ 

Eğitim Düzeyi 1990 % 2010 % Değişim 
Oranõ (%) 

Okuma Yazma Bilmeyen 9 607 627 19.5 4 275 452 6.3 -1.8

Okuma Yazma Bilen Toplamõ 39 555 483 80.5 64 042 548 93.7 1.0 

   Mezun Olmayanlar 7 817 536 19.8 9 581 052 15.0 0.4 

   Toplam Mezunlar 31 737 947 80.2 54 461 496 85.0 1.2 

      İlkokul Mezunu 22 707 469 71.5 25 445 852 46.7 0.2 

      Ortaokul Mezunu 3 714 984 11.7 10 574 689 19.4 2.3 

      Lise Mezunu 3 818 149 12.0 12 779 294 23.5 2.6 

      Yüksekokul ve Fakülte  
      Mezunu 1 497 345 4.7 5 661 661 10.4 2.9 

TOPLAM 49 163 110 100.0 68 318 000 100.0 0.7 
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Buna karşõlõk, toplumumuzda işbaşõn-
da beceri ve meslek kazanmõş geniş bir 
kitle bulunmaktadõr. Ana Plan, bu kitlenin 
birikimini belgelendirebilmesi için ayrõ bir 
düzenleme de getirmiş bulunmaktadõr. 

DEĞERLENDİRME  

Eğitim Ana Planõ, stratejik gelecek 
planlamasõna oturmuş dört boyutlu bir re-
form tasarõsõdõr. 15 yõl boyunca kullanõla-
bilecek bir koordinasyon çerçevesini sistem 
içi ve sistem dõşõ bağlantõlarõyla vermiştir. 
Planõn ilk beş yõllõk uygulama dönemi VIII. 
Beş Yõllõk Plan ile birlikte tamamlanmõş, 
VIII. Plan hazõrlõklarõ için niceliksel ve sis-
tem öğeleriyle ilgili gerçekleşmelerin bir
değerlendirmesi yapõlmõştõr. Niteliksel ge-
lişmelerin ve reformlarõn ayrõntõlõ bir de-
ğerlendirmesinin yapõlmasõ ve öngörülmüş
olanlarõnõn başarõm ölçümlerine tabi tutul-
masõ gerekmektedir.

Ana Plan uygulamasõ parçacõl olarak 
devam etmektedir. Örneğin, İlköğretimde 
okullaşmasõnda atõlõm, liselerin 4 yõla çõka-
rõlmasõ, Ortaöğretim Kanunu, öğretmen 
yetiştiren kurumlarõn (Eğitim Fakülteleri ve 
Fen-Edebiyat Fakülteleri) alan eğitiminin 
düzenlenmesi ve kapasitelerinin artõrõlmasõ, 
öğretmenlik eğitiminin lisans üstüne kadar 
azaltõlmasõ, yükseköğretime geçişin sade-
leştirilmesi, meslek yüksek okullarõna sõ-
navsõz geçiş gibi politika ve tedbirler uy-
gulamaya geçirilmiştir.  

1973 yõlõnda 1739 sayõlõ Milli Eğitim 
Temel Kanunu ile 8 yõla çõkarõlan zorunlu 
eğitimin 1996 yõlõna kadar tüm çağ nüfu-
sunu kapsayamamõş olmasõ nedeniyle 
1997 yõlõnda 4306 sayõlõ 8 yõllõk Zorunlu 
Temel Eğitim Kanunu çõkarõlmõş ve bu ko-
nuya ilave kaynak tahsisi de yapõlmõştõr. Bir 
çözüm olarak Bakanlõk diplomasõz kesinti-
sizlik ilkesini uygulamayõ tercih etmiştir. 
Bununla, 2000 yõlõna kadar, eğitime geç 
başlamõş çocuklarõ da kapsayarak % 101.1 

okullaşma hedefinin yakalanmasõ için ted-
bir alõnmak istenmiştir. Bugün okullaşma 
ve okula devam oranlarõ yükselmiştir; fakat 
tam kapsam ve tam devam halen sağla-
namamõştõr.  

 Yine, 8 yõllõk Zorunlu Eğitim Ka-
nunu�nun getirdiği mali kaynaklara güve-
nerek ve aynõ kaynak ivmesinin ortaöğre-
tim için de mümkün olacağõ umularak, 
Eğitim Ana Planõ�nõ hazõrlayan takõmdan 
Plan�õn okul ve altyapõ planlamasõ bölü-
münde yer alan derslik ve derslik başõna 
öğrenci hedeflerinin öne çekilmesi çalõş-
masõ istenmiştir. Hõzlõ iyileştirme hedefleri 
bizzat Başbakan Sayõn Bülent Ecevit tara-
fõndan verilen ve 1998-2000 yõllarõ arasõn-
daki üç yõlõ kapsayan bu çalõşma, Ana Plan 
kapsamõnda �Eğitimde Çağõ Yakalama: 
2000 Projesi� adõ ile hazõrlanmõştõr. Proje-
nin amacõ, 2000 yõlõna kadar öğrenciye su-
nulan fiziki ortamõn öngörülenden daha 
hõzlõ iyileştirilmesidir. Yatõlõlõk, pansiyon, 
bilgisayar, teleiletişim, asgari taşõmalõ eği-
tim, spor tesisleri, laboratuarlar, atelyeler 
ve teçhizatõ da kapsayacak üç yõllõk bir 
projelendirme yapõlmõştõr. (Eğitimde Çağõ 
Yakalama: 2000 Projesi Yatõrõm Kaynağõ 
İhtiyacõ). Eğitime ayrõlan kaynağõn artma 
eğilimi yanõnda Kanun�un getirdiği imkan-
larõn da eklenmesi ile hazõrlanan bu Proje-
nin uygulamasõ beklendiği gibi olmamõştõr. 
Bu yõllarda toplam % 40 daha az ödenek 
tahsisi yapõldõğõ için hõzlandõrõlmõş proje he-
deflerine ulaşõlamamõş ve Ana Plan hedef-
leriyle ilerlenmesi uygulamasõna geri dö-
nülmüştür.  

 Yapõlan bu sistem düzenlemelerinde 
müfredat ve eğitim yöntemi reformunun 
ve okul yönetimi reformunun atbaşõ götü-
rülmesi gerekmektedir. Sistem reformunda 
Ana Plan ilke ve politikalarõnõn dikkatlice 
uygulanmasõ, planõn çözümlenerek sunul-
muş seçenekleri arasõndan seçim yapõlmasõ 
gerekir. Alt sistemlerin veya kurumlarõn 
parçacõl projeler halinde ele alõnmasõ, sis-
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temde tõkanõklõklara, fõrsat eşitsizliklerine 
yolaçabilir.  

Henüz çok yeni olduğunu ve birkaç yõl 
ince ayarlar gerekeceğini kabul ederek, 
meslek yüksek okullarõna sõnavsõz geçişin 
böyle bir sorun taşõdõğõna işaret etmek 
gerekmektedir. Teşvik ve fõrsat eşitliği 
amacõyla getirilen bu çözümün, meslek li-
seleri ve teknik liselerinden zorunlu tek 
geçiş imkanõ olarak meslek yüksek okulla-
rõna geçiş olarak sunulmasõ tehlikesi sis-
temde ucu kapalõ, fõrsat eşitliğini gözetme-
yen, teknik liseler gibi ülkenin can damarõ 
olan liselere üniversiteyi kapatan bir uy-
gulamaya dönüşebilir. Oysa �tamamlama 
eğitimleri� ile dikey geçişliliklerin önünün 
açõk tutulmasõ demokratik eğitim sistemi 
anlayõşõnõn bir gereğidir. Daha şimdiden, 
meslek okullarõna olan talep hõzla düşmüş 
ve Planlarõn hedefi olan, giderek  meslek 
liselerine genel liselerden daha fazla öğ-
renci alõnmasõ hedefi tehlikeye girmiştir. 
Diğer yandan, üniversite önüne yõğõlma 
eğilimi genel liseler yoluyla da aynen de-
vam edebilir. Bu durumun nedeninin, 
meslek eğitimi kanadõnda yer alan imam-
hatip liselerine olan talebin genel eğitim 
mi, yoksa meslek eğitimi mi olduğuna dair 
gereken tanõmlamanõn yapõlmadan yola 
çõkõlmasõ olduğu düşünülmektedir. Meslek 
eğitimi tanõmõ, eğer sosyal talebi kapsasõn 
istenmiyorsa, tanõm bu şekilde yapõlabilir. 
Kültür dersleri hizmetinin tatminkar dü-
zeyde verilmesi yoluyla öğrenci sayõsõnõn 
okul türleri arasõnda dengeli dağõlõma ka-
vuşturulmasõ rahatlõkla mümkündür. Bu 
tanõmlama sorununu sistemde istikrarsõz-
laşmaya ve sapmalara yol açmadan çöz-
mek için sistem çok sayõda seçenek sun-
maktadõr.  

 Sistem yaklaşõmõnõ kaybetme eğilimi 
olan bir diğer örnek, ilköğretimde 8 yõllõk 
zorunlu eğitimde tam okullaşma hedefi için 
getirilen uygulama taktiğinin Avrupa Bir-
liği�ne uyum açõsõndan sorun doğuracak 

olmasõdõr. Atatürk döneminde ortaokullar 
liseye dönük veya liseye eklemli olarak ta-
sarlanmõştõ. Doğru olan da budur. Diplo-
masõz kesintisizlik ile ortaokullarõn yüzü 
ilkokula çevrilmiş olmakta ve bir sistem 
değişikliği anlamõ taşõmaktadõr. 8 yõlõ bir 
bütün olarak ele almak; müfredat, eğitim 
yöntemi ve pedagojik açõlardan mümkün 
olmadõğõ gibi, reform gerektiren ortaokul 
kademesini dikkatlerden uzaklaştõrmõştõr. 
Uluslar arasõ istatistiklerde ortaokul kade-
mesi ayrõca gösterilmektedir. Türkiye�nin 
ilköğretimi bir bütün olarak göstermesi, 
okullaşma oranlarõmõzõn düşük görünme-
sine yolaçmaktadõr. Diğer yandan, A.B. 
ülkelerinin hepsi ortaokullarõnõ ortaöğre-
time (liselere) dönük hale getirmişlerdir. 
Sistemi, Türkiye�nin yeni sistemi gibi, il-
köğretime dönük olan İspanya�ya A.B. 10 
yõl süre vererek, ortaokul sistemini ilkokul-
dan ayõrmasõnõ ve bağlantõlarõnõ liseye çe-
virmesi istenmiştir. İspanya bu işlemi daha 
yeni tamamlamõştõr. 

Bu gayretlerin öğrenciyi eğitim siste-
mine dahil etme ve sistemden daha çok 
yararlandõrma amacõna dönük olduğu açõk-
tõr. Ancak, öğrenci kayõt ve okula devam 
oranõnõn yükseltilmesi sadece eğitim yöne-
timi tarafõndan sağlanabilecek bir husus 
olarak görülmemelidir. Çağ nüfusunun tam 
okullaştõrõlmasõ sorununun arkasõnda sa-
dece sosyal değil, ekonomik ve teknoloji 
düzeyi ile ilgili sorunlar da bulunmaktadõr. 
Ülke belli bir ortalama gelir düzeyine, gelir 
dağõlõmõna kabul edilebilir bir düzelmeye, 
verimli istihdam imkanlarõ sunma gücüne 
kavuşmadan, zorunlu eğitim sürelerinin 
uzatõlmasõnõ çağ nüfusunun hõzla tam kap-
sama alõnmasõ yarõşõ olarak anlamak yanlõş 
olur. Zorunlu eğitim süresinin uzatõlmasõn-
dan sonra, nüfusun zorluk yaşayan kesim-
lerine toplum programlarõ ile ulaşõlmasõ, 
eğitimdeki yeşil uygulamaya katõlmalarõnõ 
sağlayõcõ şartlarõn oluşmasõna yardõmcõ 
olunmasõ yerinde olur.  
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 Zorunlu eğitim süreleri ve meslek eği-
timine hangi yaşlarda başlanabileceği, uy-
gulamada, pedagojik gereklerden ziyade 
toplumun ve ekonominin teknoloji düzeyi 
tarafõndan belirlenmektedir. Örneğin, 8 
yõllõk zorunlu eğitim kararõ 1973�de kanun-
laşmõş, ortaokul kademesinin tam okul-
laşmasõ bugüne kadar sağlanamamõştõr. 
Bunda Milli Eğitim Bakanlõğõ�nõ kusurlu 
bulmak doğru değildir; yöreye okul götü-
rülmesini yeterli çözüm saymak da yanõltõ-
cõdõr. Yaşanan bu olgunun gerçek nedeni, 
toplumun büyük bir kesiminin henüz tarõm 
toplumundan sanayi toplumuna geçmek 
için gerekli açõlõmlarõnõn bulunmamasõdõr. 
Bu düzeyde eğitimi gerektirecek bir hayat 
tarzõ veya yaşam düzeyi bulunmamaktadõr 
ki insan 8 veya 12 yõl zorunlu görmek iste-
sin. Onun için, Türkiye�de nüfusun görmüş 
olduğu ortalama eğitim süresi 4.2 yõldadõr. 
Ekonominin ortalama teknoloji düzeyi de 
eğitilmişliğe benzer şekilde yansõmaktadõr. 
Örneğin Türkiye, yõllarca meslek eğitimi ve 
teknik eğitimden vasõflõ, orta kademe iş-
gücü, ustabaşõ, teknisyen mezunu vermiş-
tir. Mezunlara bakõldõğõ zaman çoğunun 
KOBİ olarak kendi işini kurup işveren ol-
duğu, büyük bir grubun kamuda memur-
luğa geçtiği görülür. Sanayide imalatta ça-
lõşanlarõn ortalama eğitim görme yõlõ daha 
yeni 4 yõldan 5 yõla geçmektedir. Diğer bir 
deyişle, Pazar bu düzeyde eğitim almõş 
kimseleri işbaşõnda eğitimle götürmeyi 
ekonomik bulacak teknoloji düzeyindedir.  

Türkiye�nin bir insangücü planlamasõ 
ve politikasõ bulunmadõğõ zaman zaman 
bahis konusu olur. Bu tespit gerçeğin yarõ-
sõdõr. Türkiye�nin planlõ dönem boyunca 
insangücü politikalarõ ve planlamalarõ ol-
muştur. İnsangücü politikasõnõn iki boyutu 
bulunur: a) eğitim, b) istihdam. Türkiye�nin 
insangücü ihtiyaçlarõ eğitim planlamasõnõn 
belkemiğini oluşturmaktadõr. Milli Eğitim 
Bakanlõğõ bunlarõ uygulamakta õsrar gös-
termiştir. Ne var ki, istihdam politikalarõ da 
mevcut olmasõna karşõlõk, bunlarõn uygula-

maya aktarõlmasõ için araçlarõn geliştirilme-
sine yanaşõlmamõştõr. Uzun süreler kapalõ 
ekonomi ve ithal ikamesi politikalarõyla, 
sonra da seçici olmayan teşvik politikala-
rõyla yönlendirilen üretim piyasalarõ, bol, 
vasõfsõz, asgari ücretli işgücü arzõnõ talep 
etmeyi yeğlemiştir. 

 Türkiye�deki bu durumun aşõlmasõ 
için, insangücü açõsõndan bakarak, iki yönlü 
bir üretim kesimi (reel sektör) politikasõ 
uygulanabilir. Bir yandan belli düzeyde 
eğitilmiş vasõflõ veya meslekli işgücünün 
istihdamõ için işyerlerini teşvik edici, yar-
dõm ve yönlendirmeler getirici bir politika, 
kendi işini kurmak isteyen vasõflõ işgücüne 
de destek programlarõ getirilebilir. Diğer 
yandan, öğrenilecek teknoloji düzeyine 
göre çeşitli yaşlardan başlayabilecek mes-
lek eğitim kapõlarõ açõlarak büyük bir mes-
lekli işgücü yüklemesi ile piyasa nitelikli 
mezunla doldurulabilir. O zaman üretim 
pazarlarõna da, iş ve teşvik olduğu için 
eğitime de, nitelikli işgücü kullanmaya da 
talep artar.  

Eğitim sisteminin en önemli sorunu-
nun, eğitime olan talep sorununun, düzene 
kavuşturularak çözülmesi için dõş çevrenin 
olumlu hale getirilmesine, diğer bir deyişle, 
siyaseten üstlenilmiş istihdam politikalarõna 
ve bunlara dayalõ istihdam programlarõna 
ihtiyaç bulunmaktadõr.  

Türkiye 2001-2023 yõllarõ arasõnõ kap-
sayan Cumhuriyetin 100. Yõlõ Stratejisini 
uygulamaya koymuştur. Strateji, kalite 
kavramõna dayanmaktadõr. Eğitim ve istih-
dam politikalarõ, bu Stratejinin uygulama-
sõnõn önemli boyutlarõnõ oluşturacaktõr. Eği-
tim Ana Planõ (1996-2011) bu ufukla, bu 
kapsamda hazõrlanmõş bir stratejik gelecek 
planõdõr. Artõk ufuk 2023 olarak genişledi-
ğine göre, Eğitim Ana Planõ�nõn 2023�ü de 
içine alacak şekilde uzatõlmasõ ele alõnmalõ-
dõr.  
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PİYASA  MESLEK  STANDARTLARI 

Mustafa DEMİREZEN (*) 

Özet: Ülkeler, toplumlarõnõn refah dü-
zeyini artõrmak amacõyla daha hõzlõ kalkõn-
manõn yollarõnõ aramaktadõrlar. Hõzlõ kal-
kõnma ise, bir ülkenin ekonomik ve sosyal 
yapõsõnõn daha fazla üretim yapacak şe-
kilde yeniden yapõlandõrõlmasõ ile mümkün-
dür. Üretimin artmasõ ve sürdürülebilir ol-
masõ, üretim faktörlerinin donanõmlõ olarak 
harekete geçirilmesini ve etkin kullanõlma-
sõnõ zorunlu hale getirmektedir. Günümüz 
�ulusal rekabetçi üstünlük� için verim-
liliği artõrma, maliyetleri düşürme günü. Bu 
ise, yetişmiş insangücüne sahip olmakla 
sağlanabilir.  

Üretim artõşõnõ sürekli hale getirerek 
toplumlarõn refah düzeyini yükseltmeye 
çalõşan ülkeler, �insangücünün yetiştiril-
mesi�ne, �ar-ge ve teknolojik gelişme�ye 
önem vermekte, bu alana daha fazla kay-
nak ayõrmaktadõrlar. Ayrõca, sadece fazla 
kaynak ayõrmakla kalmayõp, üretim ve ve-
rimliliği artõracak yeniden yapõlandõrmalara 
gitmektedirler. Bütün bu gayretlerin so-
nucu olarak teknoloji daha da hõzla geliş-
miş, dünya �sanayi toplumu� sürecinden 
�bilgi toplumu� sürecine girmiştir. Özellikle 
bilişim teknolojisindeki gelişmeler, bilginin 
hõzla yayõlmasõna ve bir anlamda ülkeler 
arasõndaki ticaret sõnõrlarõnõn ortadan kalk-
masõna neden olmaktadõr. Küresel aşõrõ re-
kabetin olumsuz etkilerinden korunmak 
gayesiyle ülkeler, uluslararasõ bölgesel 
bütünleşmeler süreci içerisine girmişlerdir. 
Sektör ve altsektör boyutunda uluslararasõ 
rekabete girebilmek insangücü nitelikleri-
nin ölçülebilir ve karşõlaştõrõlabilir standart-
lara kavuşturulmasõnõ gerektirmektedir. Bu  

 
 

yaklaşõm, öncelikle iç pazarlarõn (özellikle 
A.B.�nde) bütünleşmesini gerektirmektedir. 
Bunun anlamõ, mal, hizmet ve emeğin 
uyumu için kademeli standartlaştõrma 
demektir. Devlet Planlama Teşkilatõ bu ça-
lõşmalarõ daha dünya kapsam genişliğinin 
farkõnda değilken başlatmõş, Türkiye�yi 
küresel ölçekte kademeli bütünleşme 
stratejilerinden birine kavuşturmuştur. Uy-
gulamaya aktarmanõn gecikmesi, bu sis-
temi gelip Türkiye�den öğrenen ülkeleri 
Türkiye�nin önüne geçirmektedir. 

Bu süreçten etkilenen gelişmiş ve ge-
lişmekte olan ülkeler eğitim ve işgücü pi-
yasasõ sistemlerini gelişen ve değişen 
şartlara göre yeniden yapõlandõrmaktadõr-
lar. Ülkemiz kaçõnõlmaz olarak bu süreçten 
etkilenmektedir. 

Bu yazõnõn amacõ, iç emek piyasasõnda 
işgücü niteliklerinin dolaşõmõna düzen ge-
tirebilmek için kurulmasõ gerekli dört ka-
demeli standartlar düzenine olan ihtiyacõ 
tekrar tartõşmaktõr.  

Emek Pazarõnda Durum ve 
Yeniden Yapõlanma İhtiyacõ  

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkõn-
mada nitelikli insangücü en önemli yere 
sahip hale gelmiştir. Yeni buluşlar, tekno-
lojik gelişme, üretimde verimlilik ve kay-
naklarõn etkin kullanõmõ nitelikli insan-
gücüne sahip olmakla mümkün hale gel-
mektedir. Nitelikli insangücü ise, bütün 
dünyada örgün ve yaygõn kamu ve özel 
mesleki eğitim kurum ve kuruluşlarõ tara-
fõndan yetiştirilmekte, çalõşma hayatõ sõra-
sõnda da hizmet-içi eğitimle geliştirilmek-
tedir. 

(*) DPT, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü,
     Türkiye Meslek Standartlarõ Komisyonu Başkanõ 
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Küreselleşmenin hüküm sürdüğü 
2000�li yõllara girdiğimiz bir dönemde, ül-
kemizde işgücü ve istihdamõn eğitim sevi-
yesi oldukça düşük bulunmaktadõr. Hane-
halkõ İşgücü Anketi�ne (Haziran 2000) 
göre, işgücü ve istihdamõn yüzde 79�u se-
kiz yõllõk zorunlu temel eğitimden mezun 
olanlar, beş yõllõk ilkokuldan mezun olanlar, 
ilkokul altõnda bir eğitime sahip olanlar ile 
okuma-yazma bilmeyenlerden oluşmakta-
dõr. Bu miktarõn da yüzde 80�inden fazlasõ, 
beş yõllõk ilkokul ve altõ bir eğitime sahip 
kişiler ile okuma-yazma bilmeyen kişiler-
den meydana gelmektedir. Bu kişiler, iş 
yaşamõ sõrasõnda beceri edinebilseler bile, 
sahip olduklarõ becerileri kanõtlayamamak-
tadõrlar. Kaldõ ki, çalõşanlarõn sahip olduk-
larõ geleneksel beceri ve meslekler, hõzlõ 
teknolojik gelişmeler karşõsõnda geçerliliğini 
yitirmekte ve insanlarõn işsiz kalmasõna yol 
açmaktadõr. Bunun düzenli bir ömür boyu 
eğitim düzeni ile aşõlmasõ gerekiyor. İşgü-
cünün eğitim seviyesinin yetersizliği verim-
liliğin ve üretimin düşüklüğünün de sebe-
bidir. Bu durum Türkiye�nin gücünü olum-
suz yönde etkilemektedir. 

Aşõrõ rekabetin olumsuz etkilerinden 
kurtulmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesi 
ve bunlarõn uyarlanmasõnõ sağlayabilmek, 
işgücünün niteliklerini yükselterek verimli-
liği artõrmak, eğitim sistemimizi hantal ya-
põdan kurtararak yetki ve sorumluluğun 
paylaşõmõnõ gerçekleştirmek, meslek eğiti-
mini ve teknik eğitimi ekonominin ihtiyaç-
larõna piyasa meslek talebi ve ortak stan-
dartlarõ ölçeğinde esnek yapõda cevap verir 
hale getirmek ve üniversite önündeki yõ-
ğõlmalarõ önlemek amacõyla eğitim siste-
mimizin yeniden yapõlandõrõlmasõ gerek-
mektedir. 

Eğitim sisteminin çõktõlarõ, istih-
dam piyasasõnõn girdileri olduğundan, 
eğitim sisteminden geçen kişilerin istihdam 
piyasasõnõn ihtiyaçlarõna cevap verecek ni-
celik ve nitelikte olmasõ gerekmektedir. 
Bunun için de insanlarõn işgücü piyasa-
sõnda geçerli bir mesleğe sahip olmalarõ ve 
sahip olduklarõ beceri düzeyini bir belge ile 
kanõtlayabilmelerine ihtiyaç bulunmaktadõr. 

Türkiye mevcut eğitim sisteminin iş 
yaşamõnõn isteklerine yeterince duyarlõ ol-
mamasõ, iş hayatõnõn ihtiyaçlarõna bekleni-
len hõzda ve çeşitlilikte cevap verememesi 
eğitimin etkinliğini azaltan en önemli un-
surdur. Meslek eğitiminin işgücü piyasasõ-
nõn taleplerine uygun nitelik ve nicelikte 
işgücü yetiştirememesi ve eğitim sonucu 
verilen belgelerin geçerlilikleri tatmin edici 
ölçülere dayanmamasõ içermemesi çözül-
mesi gereken sorunlarõn başõnda gelmek-
tedir. 

Bu noktada, meslek standartlarõ, 
sõnav ve belgelendirme sistemi kurul-
masõ ve bu sistemin etkin olarak işlemesi 
gerekmektedir. Çünkü, insanlarõn geçerli 
bir mesleğe sahip olmalarõ ve sahip olduk-
larõ beceri seviyesini bir belge ile belgelen-
dirmeleri hem kendileri hem de işverenler 
için bir piyasa ölçüsüdür. Böylelikle insan-
lar işgücü pazarõnda iş ararlarken daha bi-
lerek hareket edebilecekler ve niteliklerine 
uygun iş bulma imkanõna kavuşabilecek-
lerdir. Diğer taraftan, işverenler de ihtiyaç 
duyduklarõ nitelikli işgücünü alõrken resmi 
bir nitelik belgesiyle neyi aldõklarõnõ bilme 
imkanõna kavuşacaklardõr. Ancak, bu du-
rumda, işgücünün ve işverenlerin çalõşanõn 
beceri düzeyini gösteren belgelerin yeterli-
likleri konusunda emin olmalarõ gerek-
mektedir. Bunun için de �meslek yeterlilik 
belgeleri� ülke çapõnda ve piyasanõn bütün 
taraflarõ arasõnda genel kabul görmüş 
�meslek standartlarõ�na dayalõ olarak ha-
zõrlanmõş �meslek eğitimi programlarõ�na 
dayalõ olarak verilebilmelidir. Benzer şe-
kilde, meslek belgelendirmesine esas ola-
cak sõnavlarõn da güvenilir olmasõ zorunlu-
dur. Bunun için, �piyasa meslek sõnavõ 
standartlarõ� nõ da ülke çapõnda koymak 
gerekmektedir.  

Oysa, eğitim sistemimizde meslek 
belgelendirmesi üç şekilde yapõlmaktadõr. 
Örgün meslek ve teknik eğitim kurumla-
rõnda diploma; çõraklõk eğitimde ustalõk ve 
kalfalõk belgesi; yaygõn meslek eğitimi ku-
rumlarõna ise tamamlama belgesi şeklinde-
dir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurum-
larõnda 3-5 yõllõk programlarla, meslek yük-
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sek okullarõnda ise 2 yõllõk programlarla 
diploma verilmektedir. Bu farklõ kademe 
meslek-eğitiminin belgeleri arasõnda eği-
timi temsil etme bakõmõndan dahi denklik 
bulunmamaktadõr. Kaldõ ki, piyasasõnõn ih-
tiyacõ, piyasa meslek talebi ile uyumlu 
denkliklerin getirilmesidir.  

Mesleğe yönelik ortaöğretim kurum-
larõnda verilen programlarla, meslek yük-
sekokullarõnda verilen programlar içerik 
açõsõndan aynõ olmakla birlikte, sõrf ilave yõl 
dolayõsõyla birisi ortaöğretim diğer yükse-
köğretim diplomasõ alabilmektedirler. Diğer 
yandan, 4-5 yõllõk teknik liselerde uygula-
nan eğitim programlarõ içerik açõsõndan 
meslek yüksek okullarõnda uygulanan 
programlardan daha kapsamlõ olabilmek-
tedir. 

Ülke düzeyinde geçerli güvenilir ve 
etkin bir meslek standartlarõ sõnav ve bel-
gelendirme sisteminin eksikliği, herhangi 
bir şekilde belge sahibi olanlarõn nitelikleri 
konusunda güvenilirliği azaltmaktadõr. Bu 
ise, istihdam ve eğitim arasõndaki kopuklu-
ğun giderek belirginleşmesine sebep ol-
maktadõr. Çalõşanlarõn iş değiştirme veya iş 
bulma kabiliyetini, işgücünün hareketliliğini 
sõnõrlandõrmaktadõr. Genel kabul görmüş bir 
belgeden yoksun olan  kişiler, meslek be-
cerilerine sahip olsalar bile, sahip olduklarõ 
beceriler konusunda işverenleri ikna et-
mekte güçlük çekmektedirler. İşverenler 
ise her potansiyel kişiyi değerlendirmek 
için zaman ayõrmak, maliyetine katlanmak 
veya bu maliyeti ürün fiyatlarõna yansõtmak 
zorunda kalmaktadõrlar. 

Kamu ve özel yaygõn meslek eğitim 
kurumlarõnõn sunduğu meslek ve teknik 
eğitim programlarõ ve yapõlan belgelen-
dirmede bir standart olmadõğõ için, eği-
timde harcanan gayret istihdam piyasasõ-
nõn ihtiyaçlarõna yansõyamamakta ve piya-
saya cevap vermekten oldukça uzak bu-
lunmaktadõr. 1986 yõlõnda çõkarõlan 3308 
sayõlõ Çõraklõk ve Meslek Eğitimi Kanunuyla 
çõraklõk ve meslek eğitimine, eğitim boyu-
tuyla bir koordinasyon ve iş piyasasõyla 
bağlantõlõ işyerlerinde uygulamalõ meslek 

eğitimi imkanõ getirilmiştir. Bununla bir-
likte, örgün eğitim okuluyla da, çõraklõk 
eğitiminde verilen ustalõk ve kalfalõk bel-
gelerinde de meslek bilgisinin içeriği, kalite 
ve güvenilirliği konusunda tereddütler bu-
lunmaktadõr. Bunun nedeni standart mes-
lek tanõmlarõnõn bulunmamasõ nedeniyle 
meslek eğitimi programlarõnõn hazõrlanmasõ 
sõrasõnda denklik ölçütlerinin konulamama-
sõdõr. 

Örgün ve yaygõn meslek eğitimi ve 
teknik eğitim sisteminde kalite ve güveni-
lirlik sağlanamadõğõ gibi, esnek bir yapõ-
lanma da gerçekleştirilememiştir. Halen 
örgün eğitim kurumlarõ ve programlarõ ile, 
örgün ve yaygõn eğitim kurumlarõ ve 
programlarõ arasõnda iki yönlü yatay ve 
dikey geçiş mümkün değildir. Ayrõca, ha-
zõrlanan eğitim programlarõ piyasa meslek 
talebine dayalõ olarak yapõlmak yerine, 
yazarlara  sipariş veya tercüme usulüyle 
düzenlenmektedir. 

Mesleklere  Piyasa  Standartlarõ 
Yaklaşõmõnõn  İşlevi:  

Meslek eğitiminde bireye kazandõrõla-
cak meslek beceri ve davranõşlarõnõn işin 
gereklerine uygun olmasõ beklenir. İşin 
gerektirdiği davranõşlarõn somut olarak be-
lirlenebilmesi için işgücü piyasasõnda talebi 
olan mesleklerin sõnõflandõrõlmasõ, piyasa 
taraflarõnca  tanõmlanmasõ  ve öğretim ihti- 
yaçlarõ yönünden analiz edilmesine ihtiyaç 
vardõr. İş analizleri ile, işin yapõlmasõ için 
bireyin sahip olmasõ gereken meslek dav-
ranõşlarõ belirlenmelidir. İş analizleriyle be-
lirlenen öğretim ihtiyaçlarõ envanterine da-
yalõ olarak piyasa meslek standartlarõ 
geliştirilmelidir. Meslek standartlarõ, bir 
meslekle ilgili görevlerin işgücü piyasa-
sõnda kabul edilebilir asgari standartlarda 
yapõlabilmesi için kişilerin sahip olmasõ 
gereken nitelikleri, çalõşma ortamõnõ, kulla-
nõlan araç ve gereçleri ve alõnmasõ gereken 
asgari eğitim seviyesi gibi unsurlarõ ihtiva 
eder. Bu bakõmdan oluşturulan meslek 
eğitimi programlarõnõn iş analizleri yapõla-
rak hazõrlanmõş meslek standartlarõna da-
yalõ olmasõ gerekmektedir. 
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Meslek standartlarõ, sõnav ve belge-
lendirme kurumlarõ ülkeden ülkeye bir ta-
kõm farklõlõklar göstermekle beraber, esasta 
aynõ amaca hizmet etmektedirler. Bu ku-
rumlarõn oluşturulmasõnda amaç, meslek 
standartlarõ hazõrlamak veya hazõrlatmak, 
ülke geneli standart sõnav ve belgelen-
dirme yapmak veya yaptõrmaktõr. Ayrõca, 
meslek standartlarõ durağan olmayõp, di-
namik bir süreç olarak kabul edilmektedir. 
Teknolojik gelişmeler doğrultusunda bazõ 
meslekler geçerliliğini kaybetmekte, yeni 
meslekler ortaya çõkmakta veya bazõ mes-
leklerin teknoloji ve kalitedeki gelişmelere 
göre yeniden tanõmlanmasõ gereği hasõl 
olmaktadõr. Bu bakõmdan alõnan belgelerin 
de belirli sürelerde ülke piyasasõna göre 
yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadõr. Bu-
nun için bu standartlara piyasa meslek 
standartlarõ veya milli meslek standartlarõ 
denilmektedir. 

Planlõ  Dönemde  Meslek 
Standartlarõ  Düzeni  Kurulmasõ 
Çalõşmalarõ 

Meslek standartlarõ, sõnav ve belge-
lendirme sisteminin eksikliği uzun yõllar 
önce hissedilmiş ve II. ve III. Beş Yõllõk 
Kalkõnma Planlarõ ve Yõllõk Programlarõnda 
bu konuya ilişkin politikalar öngörülmüştür. 
Ayrõca, meslek standartlarõ, sõnav ve bel-
gelendirme konusuna Milli Eğitim Şurala-
rõnda da yer verilmiştir. Diğer taraftan, 
1982 tarihli ve 1739 sayõlõ Milli Eğitim Te-
mel Kanunu�nda �Mesleklerin kademeleri 
ve her kademenin ünvanõ, yetki ve so-
rumluluklarõ tesbit edilir ve her derece ve 
türdeki örgün ve yaygõn mesleki eğitim 
kurumlarõnõn kuruluş ve programlarõ bu 
kademelere uygun olarak düzenlenir� ifa-
desi ile konunun meslek eğitimi ve istih-
dam açõsõndan önemi ortaya konmaktadõr.  

Türkiye bu konuyu V. Beş Yõllõk Kal-
kõnma Planõ döneminde (1985-1990) kendi 
özgün yaklaşõmõnõ ve çözümlerini geliştirme 
amacõyla yeniden ele almõştõr. Sanayi Ba-
kanlõğõ�na bağlõ Sanayi Eğitimini Geliştirme 
Merkezi (SEGEM) koordinatörlüğüyle alt-
yapõ ve çerçeve çalõşmalarõ tamamlanmõş-

tõr. DPT sistem çalõşmalarõna başlamõştõr. 
Meslek eğitimi sisteminin piyasaya dönük 
işleyişinin düzenlenmesi çalõşmalarõna 
önem veren  MEB, DPT�nda yapõlan çalõş-
malarõ 1989�da yayõmlamõş ve XIII. Milli 
Eğitim Şurasõ�na götürmüştür. 

Kalkõnma planlarõnda yer alan ilke ve 
politikalardan hareketle, eğitim sistemi ve 
işgücü piyasasõnõn ihtiyaçlarõ da dikkate 
alõnarak, başlatõlan beşeri kaynaklarõn ge-
liştirilmesi projesi çerçevesinde DPT tara-
fõndan ilgili kurum ve kuruluşlarõn katõlõ-
mõyla bir dizi araştõrma yapõlmõş ve bunun 
sonucu olarak �Strateji Analizi ve Eylem 
Planõ� ortaya çõkmõştõr. Bu planda meslek 
standartlarõ, sõnav ve belgelendirme ko-
nusu aşağõdaki şekilde ifadesini bulmuştur: 
�İşverenler ve eğitim kuruluşlarõ için sana-
yici, işçi ve hükümet temsilcilerinden olu-
şan, milli iş analizi (standart meslek pro-
fili), yetenek sõnavõ ve belgelendirme hiz-
metlerinde öncülük ve destek sağlayacak 
yeni bir birim oluşturulmalõdõr. Bu birimin 
belirtilen işlemleri yerine getirebilmesi ve 
birimin gelişmesine destek sağlamak ama-
cõyla gerekli yasal düzenlemeler tamam-
lanmalõdõr.� 

Bütün bunlardan hareketle DPT�nin 
koordinasyonunda ilgili kamu kuruluşlarõ, 
özel kesim kuruluş temsilcileri ve işçi tem-
silcileri bir araya gelerek Meslek Standart-
larõ Milli Protokolünü imzalayarak meslek 
standartlarõ, sõnav ve belgelendirme siste-
mini oluşturmak üzere Meslek Standartlarõ 
Komisyonu�nu kurmuşlardõr. Bu protokolde 
�meslek analizleri ile meslek standartlarõ, 
sõnav ve belgelendirme standartlarõnõ ge-
liştirmek, uygulamak, meslekte yeterlik 
belgelerinin işgücü piyasasõnda geçerliliğini 
sağlamak ve korumak üzere işçi, işveren 
ve kamu temsilcilerinden oluşan üçlü katõ-
lõmlõ bir yönetim yapõsõna sahip, idari ve
mali bakõmdan özerk, Meslek Standartlarõ
Kurumu adõnõ taşõyacak milli bir kuruluşun
1993 yõlõ sonuna kadar oluşturulmasõ� ön-
görülmüştür.

VII. BYKP�da �Meslek standartlarõ tes-
bit edilecek, bu standartlara uygun sõnav 



Planlama Dergisi Özel Sayõ � DPT�nin Kuruluşunun 42. Yõlõ 

  217

ve belgelendirme sistemi kurulacak ve 
Meslek Standartlarõ Kurumu oluşturulacak-
tõr� politikasõna yer verilmektedir. 

Türkiye�de  ve  Dünyada  Piyasa 
Meslek  Standartlarõ 
Uygulamasõnda  Son  Durum 

Meslek Standartlarõ, Sõnav ve Belge-
lendirme düzenlemesinin uygulamaya ak-
tarõlma süreci 1993 yõlõnda Çalõşma Bakan-
lõğõ koordinatörlüğünde başlatõlan İstihdam 
ve Eğitim Projesi ile olmuştur. Proje süre-
since yapõlan çalõşmalarla meslek stan-
dartlarõ, sõnav ve belgelendirme  yapmanõn 
esaslarõ tespit edilmiştir. Bu çerçevede pi-
yasanõn ihtiyaç duyduğu orta kademe 
mesleklerde (çõraklõk merkezleri, meslek 
okullarõ, meslek yüksek okullarõ faaliyetle-
rini kapsayan) ve meslek beceri düzeyle-
rinde 250 meslek için meslek standartlarõ 
belirlenmiş ve standardõ belirlenen mes-
leklerde sõnav soru bankasõ oluşturulmuş-
tur. Piyasadaki gelişmelere göre 3 ila 5 yõl 
aralarla meslek standartlarõnõn piyasa ile 
bağlantõlõ olarak kademeli yükseltilmesi 
planlanmõştõr. Meslek sahiplerinin piyasa 
şartlarõnda işe yerleşmeleri ve ücretlerin 
piyasa tarafõndan belirlenmesi düzeni ön-
görülmüştür. Ayrõca, Milli Meslek Stan-
dartlarõ Kanun Tasarõsõ hazõrlanarak Başba-
kanlõğa sunulmuştur. Başbakanlõk tarafõn-
dan kamu ve özel, ilgili tüm kuruluşlarõn 
görüşlerinin alõnmasõndan sonra Tasarõ, 
Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ�na 
yeniden düzenlenmek üzere iade edilmiş-
tir. Kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin 
katõlõmõyla gözden geçirilip Tasarõya son 
şekli verilerek Başbakanlõğa ve TBMM�ne 
sunulmak üzere Çalõşma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlõğõna sunulmuştur. Hemen bütün 
ülkelerde, bu uygulama Çalõşma Bakan-
lõklarõnõn koordinatörlüğünde yapõlmakta-
dõr.  

Eğitim ile kalkõnma arasõndaki doğru-
sal ilişkiyi gören gelişmiş ülkeler eğitim ve 
istihdam sistemlerini son on yõlda yeniden 
yapõlandõrmõşlardõr. İnsan kaynaklarõnõ  ge-
liştirme konusunda önemli ilerlemeler 
sağlamalarõna rağmen, gelişmiş ülkeler 

daha mükemmel bir eğitim ve istihdam 
piyasasõ oluşturmak amacõyla arayõşlarõnõ 
sürdürmektedirler. Sanayi toplumundan 
bilişim toplumuna geçiş sürecinin hüküm 
sürdüğü gelişmiş ülkeler, eğitim ve istih-
dam arasõnda koordinasyon işlevi gören 
meslek standartlarõna, mesleki eğitim 
standartlarõna, sõnav ve belgelendirmeye 
ayrõ bir önem atfederek kurumsallaşmaya 
gitmektedirler. Bu kurumlarõn devlet, işçi 
ve işverenlerin temsil edildiği üçlü bir ya-
põda oluşturulmasõna özen göstermişlerdir. 
Üçlü yapõ, devletin yanõnda işçi ve işve-
renlerin dengeli ve aktif katõlõmõna imkan 
vermektedir. 

Sonuç  ve  Öneriler  

Meslek Standartlarõ, Sõnav ve Belge-
lendirme Sistemi, eğitim ile istihdam ara-
sõnda koordinasyonu etkin hale getirebile-
cek bir sistemdir. 

Bütün taraflarõn katõlõmõyla bir uzlaşma 
içerisinde hazõrlanan, eğitim sistemi ve is-
tihdam piyasasõnda önemli bir açõğõ kapa-
tacak olan Milli Meslek Standartlarõ Kanunu 
Tasarõsõ mümkün olan en kõsa sürede 
TBMM�den geçirilmelidir. Aksi takdirde, bu 
konuda oluşan bilgi ve tecrübe birikimi ve 
kamu tarafõndan Dünya Bankasõndan borç-
lanõlarak meslek standartlarõ, sõnav ve bel-
gelendirme sistemi kurmak amacõyla har-
canan dört milyon dolar heba edilmiş ola-
caktõr. 

Diğer taraftan VIII.BYKP stratejisinde 
Meslek Standartlarõ, Sõnav ve Belgelen-
dirme Sisteminin kurulmasõna yer verilmiş-
tir. Kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlar 
sözkonusu Tasarõnõn bir an önce kanun-
laşmasõnõ ve Milli Meslek Standartlarõ Ku-
rumunun (MSK) oluşturularak faaliyete ge-
çirilmesini beklemektedir. Ayrõca, bu kuru-
mun oluşturulmasõ AB ülkelerinde yeni olu-
şan benzer kurumlarla uyum için de gerek-
lidir. 
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SOSYAL  GÜVENLİK  SİSTEMİNDE 
YENİLENME  İHTİYACI 

Emel DANIŞOĞLU (*) 

Özet: Türkiye�de sosyal güvenlik sis-
teminin yaşadõğõ sorunlarõn temelinde 
devletin sosyal güvenliğe bakõşõndaki yan-
lõşlõk yatmaktadõr. 1970�li yõllardan bu yana 
devlet sosyal güvenlik fonlarõna bütçe ihti-
yaçlarõnõ karşõlamada yararlanacak kay-
naklar olarak bakmõştõr. Bunun yanõsõra, 
sosyal güvenlik sisteminin temelinde yatan 
aktüarya kavramõ görmezden gelinerek, bu 
kurumlar prim karşõlõğõ olmaksõzõn hizmet 
sağlayan yardõm kurumlarõ olarak görül-
müştür. Bunlara borçlanma gibi popülist 
uygulamalar ve denetim yetersizlikleri de 
eklenince sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn 
tõkanmasõ kaçõnõlmaz olmuştur. 

Bütün Avrupa ülkelerinin tersine, 
devletin gelir dağõlõmõnõ düzeltmede en 
önemli araç olan sosyal güvenlik sistemine 
katkõ sağlamamasõ da, devletin temel gö-
revleri dikkate alõndõğõnda anlaşõlmasõ zor 
bir durumdur. 

Küreselleşme ile birlikte bütün dün-
yada sosyal sorunlarõn şiddetlenmesi, sos-
yal güvenlik sistemlerinin önemini artõr-
mõştõr. Türkiye gerek Birleşmiş Milletler, 
gerekse Avrupa kapsamõnda birçok sosyal 
güvenlik anlaşmasõna taraf olmuştur ve bu 
anlaşmalarõn gereğini yerine getirmeye 
çalõşmaktadõr. 

Son yõllarda yaygõnlaşan sosyal gü-
venlik fonlarõnõn özel kuruluşlar eliyle de-
ğerlendirilmesi eğilimlerine dikkatli bir bi-
çimde  yaklaşmak  gerekmektedir.  Sosyal  

 

güvenlik sisteminin tüm toplumun refahõnõ, 
huzurunu ve demokratikleşmesini etkileyen 
bir kavram olduğu gözden kaçõrõlmamalõdõr. 

Sosyal devlet yalnõzca kamu düzeninin 
sarsõlmasõ halinde topluma müdahale et-
mekle yetinen, onun dõşõndaki toplumsal 
olaylara gözlemci kalan, toplumsal yaşam-
õn işleyişi içinde düzenin kendiliğinden olu-
şacağõnõ kabul eden bir devlet olmayõp, 
topluma hizmet sunarak ve toplumu yön-
lendirerek, örgütlü bir toplumda ekonomik 
ve toplumsal düzene adil bir biçim ver-
mekle de ödevli devlettir.(1) Sosyal devlet, 
vatandaşlarõna insan hak ve onuruna yara-
şõr bir yaşam düzeyi sağlamayõ ödev edi-
nen devlettir. Devlet bu görevlerini her-
şeyden önce toplumdaki bireylerin hem 
ekonomik hem de başka nedenlerle güçsüz 
duruma düşmemelerini önleyici önlemleri, 
politikalarõ almakla yerine getirir. Bireylerin 
güçsüz duruma düşmelerini insan onuruna 
yaraşõr bir biçimde yaşamlarõnõ sürdürme-
lerini sağlamak devletin sosyal koruma po-
litikalarõnõn başõnda yer almaktadõr. 

Devlet olmanõn gereği olarak sosyal 
koruma önlemleri bütün alanlarda alõnma-
lõdõr. Eğitim de, sağlõkta, sosyal hizmet ve 
yardõmlarda, kadõn, özürlü ve göçmen iş-
çiler gibi özel ilgi bekleyen bütün gruplarõn 
korunmalarõnda bu sosyal politika temel 
bakõşõnõ görmek mümkündür. 

(1) Pamir, T., Fizyoterapi-Rehabilitasyon �Hukuksal
Açõdan Bedensel, Ruhsal Sakatlõklarõ ve  Uyum
Bozukluklarõ Sempozyumu� Özel Sayõ, Kasõm 1981,
s.27.(*) DPT, Planlama Uzmanõ, 
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Sosyal güvenlik sistemleri son yõllarda 
içinde bulunduklarõ ciddi finansman sorun-
larõna rağmen devletlerin sosyal koruma 
politikalarõnda son derece önemli bir yere 
sahiptir. Pek çok ülkede devletin sosyal 
harcamalarõnõn hukuki, idari ve mali boyut-
larõ ekonomilerin belirgin bir fonksiyonu 
haline gelmiştir. Kalkõnmanõn da önemli 
göstergelerinden biri olmuştur. 

Bugün batõ toplumlarõ kamu sosyal 
güvenliğini bir bütün olarak kabul ederek, 
risklerin toplumsal bir paylaşõmla önemli 
ölçüde telafi edilmesini kabul etmiştir. Sos-
yal politikalarla ekonomik politikalar ara-
sõnda halkõn refahõnõn artõrõlmasõ ortak he-
defini destekleyen karşõlõklõ bir sorumluluk 
bulunmaktadõr. 

Ülkemizde Durum 

Tarihsel süreç içersinde dini ve Os-
manlõ Devleti uygulamalarõnda kõsmi bir 
örgütlülük taşõyan sosyal güvenlik sistemi-
nin organize ve hak doğurur bir nitelikte, 
kamusal, sistemli ve kurumsal olarak su-
numu son 50 yõl içerisinde gelişmiştir. 

Türk sosyal güvenlik sistemi çeşitli 
kurumsal ve idari uygulamalarla batõ top-
lumlarõnõn tersine sahip olduğu pozitif nü-
fus yapõsõnõ olumlu olarak değerlendire-
memiş, günün şartlarõna bağlõ olarak sos-
yal güvenlik sisteminin özellikle mali so-
runlarõnõ günlük hukuki ve mali politikalarla 
geçiştirmeye çalõşmõştõr. 

Türk sosyal güvenlik sistemi başlõğõ 
altõnda öncelikle ücretle çalõşanlara hizmet 
sunan Sosyal Sigortalar Kurumunu (SSK), 
maaşlõ dediğimiz memurlara hizmet sunan 
T.C. Emekli Sandõğõ�nõ (T.C.E.S.), bağõmsõz
ve serbest çalõşanlara hizmet sunan Bağ-
Kur�u görmek mümkündür. Bunlara ek
olarak 1965 yõlõnda yürürlüğe giren 506
sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu�nun Geçici

20.maddesine tabi olarak kurulmuş bazõ
bankalarõn ve sigorta şirketlerinin sosyal
güvenlik sandõklarõ da bulunmaktadõr.

Kamusal ve zorunlu Türk sosyal gü-
venlik sisteminin yanõsõra çalõşõlan iş yerle-
rinin kendi üyelerinden oluşan munzam 
sandõk yapõlanmalarõnõ da görmek müm-
kündür. OYAK, İLKSAN ile T.C. Merkez 
Bankasõ, Ereğli Demir Çelik, PTT gibi ku-
ruluşlarõn kurduklarõ vakõflarla ek sosyal 
güvenlik hizmetleri sağladõklarõ bilinmekte-
dir. Halen bu kuruluşlarõn sayõsõ 38 adettir. 
Yeri gelmişken bu vakõflarõn mali, idari ve 
hukuki denetimlerinin sadece Vakõflar Ge-
nel Müdürlüğünce yürütülen klasik denetim 
çerçevesinde yapõldõğõnõ söylemek yanlõş 
olmayacaktõr. Bu vakõflarda toplanan kay-
naklarõn büyüklükleri hakkõnda Teşkilatõmõ-
zõn elinde bilgi bulunmamaktadõr. 

Özel sağlõk ve hayat sigortalarõ mev-
cut sosyal güvenlik sistemine ilave ve 
isteğe bağlõ bir sistem olarak desteklen-
mektedir. 

Yukarõda açõklanan zorunlu veya 
isteğe bağlõ sigorta sistemlerinin yanõsõra 
Türk sosyal güvenlik sistemi henüz orga-
nize olamamõş, sistemli, hak doğurucu bir 
sisteme kavuşamamõş, sosyal hizmet ve 
yardõm programlarõna da sahiptir. Bu hiz-
metler merkezi, yerel yönetimler, sivil 
toplum örgütleri ve gönüllülerin transferleri 
ile gerçekleştirilmektedir. Ancak bunlar 
kendi içindeki dağõnõklõğõn yanõsõra kimi 
zaman sosyal sigorta kuruluşlarõmõza ve-
rilmiş devlet görevleri olarak da sunul-
maktadõr. Bu nedenle Türk sosyal sigorta 
sistemi karşõlõğõ alõnmadan yerine getirilen 
sosyal hizmetleri de ihtiva etmektedir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu (SHÇEK), Sosyal Yardõmlaşma ve 
Dayanõşmayõ Teşvik Fonu, yaşlõ, muhtaç ve 
malul 2022 sayõlõ Kanun uygulamasõ, Yeşil 
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Kart, Vakõflar Genel Müdürlüğünce sunulan 
hizmetler bu dağõnõk kurumsal ve finans 
yapõsõnõn örneklerindendir. 

Bu çalõşmada, sosyal hizmet ve yar-
dõm kuruluşlarõnõn sorunlarõndan daha ziya-
de sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn mesele-
lerine değinilmiştir. 

1999 yõlõnda sosyal güvenlik kapsa-
mõndaki nüfus 59 milyona ulaşmõş, kap-
sama oranõ ise sigorta programlarõ için 
yüzde 91,0, sağlõk hizmetleri bakõmõndan 
yüze 86,4 olmuştur. Toplam sivil istihda-
mõn yaklaşõk yüzde 50�si sosyal sigorta 
programlarõnõn kapsamõnda bulunmaktadõr. 

1999 yõlõnda sosyal güvenlik kuru-
luşlarõnõn toplam gelirlerinin 4.741 trilyon 
TL ile GSMH�nõn yüzde 6,1�i, toplam gider-
lerinin 7.119 trilyon TL ile GSMH�nõn yüzde 
9,1�i olduğu görülmüştür. Bu durum sosyal 
güvenlik kuruluşlarõnõn ne kadar ciddi 
finansman açõklarõna sahip olduğunu gös-
termektedir. 

1999 yõlõnda 4447 sayõlõ Kanunla 
yapõlan yapõsal değişikliklerle olumlu bazõ 
mali sonuçlar alõnmõş olmasõna rağmen, 
finansman açõklarõnõn kapatõlmasõ amacõyla 
sosyal güvenlik kuruluşlarõna bütçeden ya-
põlan transferler 3,6 katrilyon Lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

Türk sosyal güvenlik sistemi bu du-
ruma neden düşmüştür? Sistemde özellikle 
1970�li yõllarõn ikinci yarõsõnda (25 yõlõnõ 
dolduranlarõn emekli olmaya başladõğõ ta-
rihler) baş gösteren bu finansman sorunu 
ve geliştirilen politikalar, DPT�nõn Sosyal 
Planlama Genel Müdürlüğünce (o tarih-
lerde Başkanlõk idi) her platformda, devle-
tin her kademesinde dile getirilmiş, kal-
kõnma plan ve yõllõk programlarõnda yer 
almõş, raporlar hazõrlanmõş, toplantõlarda 
alõnmasõ gerekli önlemler belirtilmiştir. Bu 

konuda kimi zaman DPT Finansman 
Dairesi ile kimi zaman Çalõşma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlõğõ, pek çok durumda da 
Maliye Bakanlõğõ ile çetin tartõşmalar 
yaşanmõştõr. 

Sigortacõlõk ve finansman açõsõndan 
konu irdelendiğinde sosyal güvenlik dene-
yimimizde temel bazõ yanlõşlarõn yapõldõğõnõ 
görmek mümkündür. İşin en önemli tarafõ 
da bu yanlõşlarõn, ne yazõk ki, devletin uy-
guladõğõ yanlõş ekonomik ve sosyal politi-
kalardan kaynaklandõğõ sonucunun ortaya 
çõkmasõdõr. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn elde 
ettikleri gelirler giderlerini karşõlayamaz 
duruma gelmiş olup giderek artan miktar-
larda bütçeden kaynak transferi yapõl-
maktadõr. Bu gelişmede rol oynayan fak-
törlerden birisi  �emeklilik yaşõ� konusudur. 
Ülkemizde eğitim seviyesinin yükselmesi, 
sağlõk, beslenme, kültür seviyesi, konut 
şartlarõnõn düzelmesi, şehir alt yapõsõnõn 
sağlõklõ hale gelmesi gibi refahtan alõnan 
payõn artmasõ ile orantõlõ olarak hayatta 
kalma süreleri zaman içinde değişmiştir.(2) 
Hal böyle iken sosyal güvenlik kuruluşlarõ-
mõzda yõllarca erken emeklilik olanağõ sağ-
layan emeklilik yaşõ uygulamasõ sürdürül-
müştür. Bu uygulama diğer dengeleri de 
bozmuş �yaşlõlõk riski� gerçekleşmeden ya-
põlan ödemelerden dolayõ aylõklar çok uzun 
yõllar ödenmiş, genç yaşta emekli olma ne-
deniyle kurumlar prim kaybõna uğramõş,(3) 
aktif-pasif sigortalõlõk dengesi bozulmuştur. 
Bu durum 2002 yõlõnda yürürlüğe giren 
4759 sayõlõ Kanunla kademeli olarak yaşlõlõk 
riskini karşõlayarak, demografik gelişmelere 
uyumlu hale getirilmiştir. 

(2) Türkiye�de Erken Emeklilik Uygulamasõ ve
Değerlendirmesi, DPT 2025, SPB 388, Şubat 1986,
s:5-6

(3) Ahmet Sağõr �Sosyal Sigorta Kurumu Bütçeleri�,
ÇSGB Dergisi, yõl 2, sayõ 2, 1996, s.6.
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Sosyal güvenlik kuruluşlarõmõzõn 
finansman sorunlarõnõn baş göstermesinde 
hizmet borçlanma yasalarõ da önemli bir 
nedendir. 1996 yõlõndan 2000 tarihine ka-
dar 3 kez genel hizmet borçlanmasõ, 4 kez 
sanatçõ borçlanmasõ, askerlik borçlanmasõ, 
çõraklõk borçlanmasõ, süper emeklilik borç-
lanmasõ, itibari hizmet süreleri borçlan-
masõ, 2 kez yurtdõşõnda geçen sürelerin 
borçlanõlmasõ, parlamenterlerin borçlan-
masõ olmak üzere borçlanma yasalarõyla 
uygulama yapõlmõş, yüzbinlerce sigortalõ bu 
yasalardan yararlanarak zamanõndan önce 
emekli olmuştur. Böylece sisteme prim 
ödeyen aktif sigortalõlar ile sistemden aylõk 
alan(4) pasif (emekli, dul ve yetim aylõğõ 
alan) sigortalõlar arasõndaki katsayõ zaman 
içinde sürekli olarak düşmüştür. Bu sayõ 
2,4 çalõşana 1 emekli düşecek kadar geri-
lemiştir.(5) 

Türk sosyal güvenlik sisteminin 
finansmanõnda temeli oluşturan primler; 
sigortalõlarla, bunlarõn işverenlerinden 
alõnmaktadõr. Kuramsal olarak primlerin 
yalnõz sigortalõ, ya da işverenlerden alõn-
masõ da mümkündür. Ancak yalnõz işçiden 
alõnmasõ uygulamada az rastlanõr bir 
durumdur.(6) Dünyada sosyal sigortalarõn 
finansmanõna çalõşan ve çalõştõranla birlikte 
devletin de katõlmasõ yaygõnlõk göstermek-
tedir. Türkiye�de devlet sosyal sigortalarõn 
finansmanõna katkõ sağlamamaktadõr.(7) 

Sosyal güvenliğin çeşitli risklere karşõ 
sunduğu haklardan en büyük yararõ 
sağlama durumunda bulunan gruplar; 
ücret ve maaşla çalõşanlar, küçük esnaf, 
üretici ile tarõm kesimindeki işçilerdir. 

(4) 35 soruda SSK Gerçeği, SSK Genel Müdürlüğü,
Ocak 1996. S:4.

(5) 27.8.1997 tarihinde Ekonomik ve Sosyal
Konseyde takdim edilen DPT Bilgi notu, 1997, S.58.

(6) Dilik, Sait, Sosyal Güvenlik, Ankara, 1992, s:212.

(7) Age, s:235.

Düşük gelirliler lehine gelir dağõlõmõnõn iyi-
leştirilmesi, gelir seviyelerinin düzeltilmesi 
toplumdaki sosyal barõş için de gerekli 
olduğu halde, devlet sosyal güvenlik yolu 
ile gelirin yeniden dağõlõmõnõ sağlamak 
görevini sadece çalõşanlara ve işverenlere 
bõrakmõştõr. 

Sosyal güvenlik sistemimizin finans-
manõna devlet taraf olarak katõlmazken 
başlangõçta memurlarõn yakacak masrafla-
rõnõn karşõlanmasõ için koyulan ödenek 
daha sonralarõ sosyal güvenlik kuruluşlarõ-
mõzõn tümünde prim karşõlõğõ olmayan sos-
yal yardõm ödemeleri haline gelmiştir. 
�Sosyal Yardõm Zammõ� adõ ile sosyal 
güvenlik kuruluşlarõmõzca emekli, dul ve 
yetimlere ödenen bu ödeneğin, esasen 
devletin genel bütçeden üstlenmesi gere-
ken sosyal yardõm transferlerinden olmasõ 
gerekirdi. Emekli maaşlarõnõn belirli bir 
düzeyin altõnda kalmamasõ amacõyla 
hükümetler tarafõndan belirlenen sosyal 
yardõm zamlarõ sözkonusu kurumlarõn gider 
kalemleri içerisinde yõllarca (1977-1997) 
yüksek oranlarda (aylõk ödemelerinin 
yüzde 60�lara varan oranlarda) gerçekleş-
miştir. Sosyal yardõm zammõ uygulamasõnõn 
sigorta kuruluşlarõnõn fonlarõnõ eritmesinin 
yanõsõra, bu nedenle prim ve fon gelirle-
rinde de ciddi düşüşler yaşanmõştõr. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn aylõk-
lara karşõlõk teşkil etmek üzere ka-
pitalizasyon finansmanõ sisteminin bir 
gereği olarak oluşturulan fonlar, enflasyo-
nun son derece yüksek yaşandõğõ 70�li ve 
80�li yõllarda bazõ kamu kuruluşlarõnõn iç fi-
nansman ihtiyaçlarõnõ karşõlamak üzere 
kullanõlmõştõr. Bu zorunlu tasarruflarõn gü-
venlik, karlõlõk, kararlõlõk ve likiditeye imkan 
verir bir şekilde kullanõlmasõ prensip olduğu 
halde ne yazõk ki uygulamada böyle ger-
çekleşmemiştir. 
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Fonlar; enflasyonun yüzde 100�ün 
üzerinde gerçekleştiği yõllarda yüzde 3, 6, 
9 ve 12 gibi faiz oranlarõnda ve son derece 
uzun vadelerle geri dönüşümlü devlet tah-
villerine ve hisse senetlerine  yatõrõlmõştõr. 
Fonlar sõk sõk çõkartõlan af yasalarõ, kurum-
lar arasõnda gerçekleşen tahkim uygula-
malarõ, likitlerin banka sistemlerini finanse 
eder bir şekilde yönetilmesi gibi uygula-
malar sonucunda kuruluşlarca enflasyona 
karşõ korunamamõştõr. 

Sosyal güvenlik sistemimizde sigorta 
kuruluşlarõmõzõn prim karşõlõğõ olarak yap-
mak durumunda olduklarõ hizmetlerle, 
devletin transfer niteliğinde yapmakta 
olduğu sosyal yardõm hizmetleri birbirine 
karõştõrõlmõştõr. Sosyal sigorta kuruluşlarõmõz 
karşõlõksõz olarak sosyal yardõm yapmak 
gibi görevlerle de donatõlmõşlardõr. 2022 
sayõlõ 65 yaşõnõ doldurmuş muhtaç ve 
kimsesiz Türk Vatandaşlarõna Aylõk Bağ-
lanmasõ Hakkõnda Kanunla ödenen aylõklar, 
gazi ve şehit ailelerine yapõlan ödemelerle, 
sigortalõlõkta staj süresi dikkate alõnmadan 
yõllarca yapõlan sağlõk harcamalarõ bu alan-
daki örneklerdendir. Esasen sağlõk sigortasõ 
konusunda bir gelişmenin sağlanamamasõ 
sigorta kuruluşlarõnõn hizmetine olan ta-
lepleri artõrmõştõr. Ayrõca, uzun yõllar SSK 
konut kooperatifçiliğinin, T.C. Emekli San-
dõğõ turizm, otelcilik ve huzurevleri hiz-
metlerinin, Bağ-Kur ise esnafa verilen kre-
dilerin ödenmesi ile görevlendirilmiş, ku-
ruluşlarõn fonlarõ bu harcamalarõn kaynağõ 
olarak görülmüştür. Kuruluşlar esas faali-
yet alanõ olan sosyal sigortacõlõktan çok bu 
tür hizmetlerle uğraşõr ve fonlarõnõ eritir 
hale gelmişlerdir. 

Kayõtdõşõ istihdam ve kaçaklar sorunu 
da sosyal güvenlik sisteminin ciddi boyut-
larda gider kaybõna yol açmõştõr. Bilindiği 
gibi çalõşma hayatõndaki kayõtdõşõlõğõn 
sosyal güvenlik sistemine yansõmasõ iki 
şekilde olmaktadõr. Hem sigorta sisteminin 

aktif sigortalõ sayõsõ yeterince artõrõla-
mamõştõr. Hem de sigortalõ olarak çalõşan-
larõn ücretleri ve çalõşma süreleri eksik 
olarak bildirilmektedir. Bu uygulamalar so-
nucunda bir yandan sigorta kuruluşlarõmõz 
gelir kayõplarõna uğramõş, diğer taraftan da 
sigortalõlarõn emekli dul ve yetim aylõklarõ 
düşük düzeyde kalmõştõr. Kayõtdõşõ istih-
damõn yaygõnlaşmasõna uygulanan yanlõş 
ekonomik ve sosyal politikalarõn neden 
olduğu ortadadõr. İşsizlik oranõnõn yüksek-
liği, vergi politikalarõ, işgücü maliyetlerinin 
üzerindeki ücret dõşõ unsurlarõn fazlalõğõ, 
bürokratik işlemlerin fazlalõğõ, denetim 
hizmetlerinin yetersizliği, hõzlõ şehirleşme, 
düşük ücret düzeyi ve işgücünün yeter-
sizliği kayõtdõşõ istihdamõn ortaya çõkma-
sõnda etkili olmuştur.(8) 

Ayrõca yaşlõlõk aylõğõ alan kimselerin, 
dünya sosyal güvenlik literatüründe bu-
lunmayan bir uygulamayla, �destek primi� 
ödeyerek tekrar çalõşma hayatõna katõl-
masõ; kayõtdõşõ istihdamõn büyümesine yol 
açtõğõ gibi, sendikal haklar ve toplu pazarlõk 
sisteminin de gelişmesini olumsuz etkile-
miştir. 

Türk sosyal güvenlik sistemi kamu 
eliyle ve bağlõ bulunulan bakanlõklarõn yo-
ğun vesayeti altõnda yürütülmektedir. Hal 
böyle iken, siyasi baskõlar, yönetim kurul-
larõnõn yapõlandõrõlmasõ, prim tahsilatlarõnda 
düşülen acz ve hoşgörüler nedeniyle, si-
gortalõlar ve hak kazanan kişilerin tespi-
tinde, sigortalõ kişilerin belirlenmesinde ve 
kayõtlarõnõn tutulmasõnda(9) ciddi yönetim 
ve organizasyon yetersizlikleri bulunmak-

(8) Ekonomik Sosyal Konseyin Aylõk Koor- dinasyon
Toplantõsõ İçin DPT tarafõndan Hazõrlanan Not.,
Sosyal Güvenlik Kuruluşlarõ, DPT, Ağustos 2000, s:7-
8.

(9) Kenar, N., Teksöz. T., Coşkun AH., �Sosyal
Güvenlik Sistemimiz ve Reform Projesi� Hazine
Dergisi, Sosyal Güvenlik Özel Sayõsõ, Ağustos 1996,
s:11.
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tadõr. Teknolojinin olanaklarõndan yararlan-
õlmadan tutulan kayõt sistemleri, sigortalõya 
kendi durumu hakkõnda geri bildirimlerde 
bulunulamayõş,(10) özetle tek kimlik numa-
rasõna, otomasyona geçilememesi ve kuru-
luşlararasõ online kullanõlmasõnõn sağlana-
mamasõ, kuruluşlarõ sadece finansman 
değil, aylõk bağlatmada yaşanan sorunlar 
nedeniyle insana verilen değer açõsõndan 
da zafiyete uğratmõştõr. 

Yukarda yer alan özet açõklamalardan 
da görüleceği gibi devlet sosyal güvenlik 
sisteminin kaynaklarõnõ kolay bir borç yolu 
olarak görmüş ve bu fonlarõn kullanõmõnõ 
sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn insiyatiflerine 
bõrakmamõştõr.(11) AB�ye dahil olan ülke-
lerin sosyal güvenlik harcamalarõnõn GSYİH 
içindeki paylarõ genellikle yüzde 20-25 
olarak gerçekleşmiştir.(12) Nüfusun yaş-
lanmasõ nedeni ile artan aylõk ödemeleri, 
işsizlik sigortasõ uygulamalarõ, sağlõk har-
camalarõ, son yõllarda sosyal koruma 
politikalarõ üzerinde bütçe kõsõtlamalarõ yeni 
sosyal güvenlik arayõşlarõnõ gündeme ge-
tirmiştir. 1992 OECD Sosyal Güvenlikten 
Sorumlu Bakanlar Toplantõsõnda da belirtil-
diği gibi, artan harcamalarõn kõsõtlanmasõ 
formülleri yerine kamu sektörü, sivil top-
lum örgütleri (sendikalar) ve bireyler ara-
sõnda her birinin rolünü belirleyen ve daha 
tutumlu bir sosyal güvenlik sistemi ölçüsü 
ile fertlerin hizmetlerden tatmin olduğu bir 
dengeyi sağlamak için, karşõlõklõ yükümlü-
lüklerin değerlendirilmesine ihtiyaç olduğu
ifade edilmektedir.

(10) Danõşoğlu E., �Sosyal Güvenlik Sisteminde
Gelişmeler�, DPT Planlama Dergisi, Eylül 1990, sayõ
26, s:78.

(11) Çelikoğlu, İ., Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Finansman Yöntemleri ve Türkiye Uygulamasõ, DPT
Uzmanlõk Tezleri, Eylül, 1994.

(12) Tuncay, C., Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri,
Beta Basõm Yayõm Dağõtõm A.Ş., İstanbul, 1996, s:2.

Yeni yaklaşõmlar içerisinde ister sosyal 
sigorta yardõmlarõnõ doğrudan temin yo-
luyla olsun, isterse işveren sorumlulu-
ğundaki bireysel düzenlemelerin destek ve 
düzenlenmesi yoluyla olsun, sosyal güven-
lik haklarõnõn sunumunda belirgin bir kamu 
rolü vardõr.(13) 

Sosyal güvenlik kalkõnmanõn dinamiği, 
üretim ve verimliliğin en etkin unsuru, be-
şeri sermayenin ve sağlõğõn kaynağõ, gelirin 
yeniden ve adil dağõlõmõ için toplumsal ba-
rõş ve adaleti sağlayacak bir araç ve yarõn-
larõndan endişe duymayan bireylerin gü-
vencesi olma yönüyle de demokratik reji-
min sigortasõ olarak kabul edilmektedir. 

Uluslararasõ  İlişkiler 

Türkiye sosyal güvenlik alanõnda 
uluslararasõ gelişmelerin paralelinde, ancak 
kendi ekonomik ve sosyal şartlarõna uyum-
lu politikalar geliştirmek durumundadõr. 
Küreselleşmenin sosyal alanlarda, özellikle 
sosyal güvenlik uygulamalarõnda yarattõğõ 
sorunlar, asgari standartlarõn sağlanmasõ 
konusunun önemini artõrmaktadõr. Küre-
selleşmenin tartõşõlan boyutlarõnõ bir yana 
bõrakarak, sosyal güvenlik hakkõnõn korun-
masõ, haklarõn saklõ tutulmasõ, serbest do-
laşõm, bütün haklar korunarak, kişilerin 
milliyet, inanç, etnik grup, cinsiyet gibi 
ayõrõmcõlõklardan arõndõrõlmõş olarak hukuki 
yapõya kavuşturulmasõ uluslararasõ bir te-
mel politika olarak görülmelidir. Bu haklar 
yaklaşõk yarõm asõrdõr sürdürülen çalõşma-
larla bütün dünyada yaygõnlaştõrõlmaktadõr. 

1) Türkiye sosyal güvenlik alanõnda
pek çok uluslararasõ sözleşmeye ve tavsiye 
kararlarõna taraftõr. 

(13) Danõşoğlu, E., Hacettepe Üniversitesi, SYHO,
yayõn no:004, 1999, s:45.
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BM Sözleşmesi; İnsan Haklarõ Ev-
rensel Beyannamesi (1948), Mültecilerin 
Statüsüne Dair Sözleşme (1951), Vatan-
sõzlarõn Statüsüne Dair Sözleşme (1954), 
Uluslararasõ Medeni ve Siyasi Haklar Söz-
leşmesi (1966), Ekonomik, Sosyal ve Kül-
türel Haklar Uluslararasõ Sözleşmesi 
(1966), Her Çeşit Irk Ayõrõmõnõn Ortadan 
Kaldõrõlmasõna Dair Uluslararasõ Sözleşme 
(1966), Kadõnlara Karşõ Her Türlü Ayõrõmcõ-
lõğõn Kaldõrõlmasõna Dair Sözleşme (1979),
Çocuk Haklarõ Sözleşmesi (1989), Bütün
Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarõnõn
Korunmasõna Dair Uluslararasõ Sözleşme
(1999).

Uluslararasõ Çalõşma Teşkilatõ 
(ILO)�nun Sözleşmeleri, 102 sayõlõ Sosyal 
Güvenliğin Asgari Normlarõ Hakkõnda Söz-
leşme, Sosyal Güvenlik Açõsõndan Vatan-
daşlarla Vatandaş Olmayanlara Eşit İşlem 
Yapõlmasõna Dair 118 nolu Sözleşme, Sos-
yal Güvenlik Haklarõnõn Korunmasõ İçin 
Uluslararasõ Bir Sistem Kurulmasõna İlişkin 
157 nolu Sözleşme, Sosyal Güvenlik Prog-
ramlarõna Dair Sözleşme ve tavsiye karar-
larõ, Sosyal Güvenlik hükmü taşõyan farklõ 
alanlardaki sözleşme ve tavsiye kararlarõ 

2) Bölgesel entegrasyonlarõn sosyal
güvenliğe ilişkin yasal yaptõrõmlarõ bulun-
maktadõr. 

a) Avrupa Konseyi Sözleşmeleri:
Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi (1950), 
Avrupa Sosyal Şartõ (1961), Avrupa Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi (1972). 

b) Avrupa Topluluğu Belgeleri: Roma
Anlaşmasõ (1960), Topluluk Şartõ (1989), 
Avrupa Topluluğu İçersinde Yer Değiştiren 
İşçilere ve Ailelerine İlişkin Sosyal Güvenlik 
Sistemlerinin Uygulanmasõna Dair 1408/71 
sayõlõ Tüzük (1971). 

Sosyal güvenlik hakkõnõn milletlerarasõ 
boyut kazanmasõ bir süreçtir. Bu süreçteki 
gelişmelerin iki önemli sonucu olmuş-
tur.(14) Sosyal güvenlik hakkõ bakõmõndan 
milletlerarasõ hukukun temel prensiplerin-
den olan �mülkilik esasõ� aşõlmõştõr. Diğer 
sonuç, vatandaş olanlarla olmayanlar ara-
sõnda ayõrõmcõlõğa son verilmesidir. Avrupa 
sosyal güvenlik alanõ konusunda hukuki 
düzenlemeler insanlarõn giderek artan de-
vinimlerine de çözümler getirmektedir.(15) 

Dünyada ve AB�de bu gelişmeler 
yaşanõrken zorunlu nitelikte ve kamusal 
destek olanaklarõ ile donanõmlõ sosyal gü-
venlik programlarõna ek olarak, ABD, Bel-
çika, Almanya, İngiltere, Avusturalya, İs-
veç ve Şili�de özel sigortacõlõk gelişmeler 
göstermiştir. 

Bu arada Latin Amerika�da özellikle 
cunta hükümetlerinin işbaşõnda bulunduğu 
1980�li yõllarda geliştirilen yeni sosyal gü-
venlik modelleri (Şili, Arjantin gibi) ve �özel 
emeklilik sistemleri� henüz değerlendirme 
süzgecinden geçirilmektedir.(16) Bu sistem-
lerde çalõşanlarõn yaşlõlõk sigortasõ primleri 
özel kişi ve kuruluşlarõn kurduğu ve yönet-
tiği özel fon kuruluşlarõna yatõrõlmaktadõr. 
Özel fon kuruluşlarõ bu kaynaklarõ nema-
landõrabilmektedir. 

Bu uygulamalardaki ana değişiklik, 
sosyal güvenlik sistemini devlet koruyucu-
luğundan ve yöneticiliğinden sermaye biri-
kimine dayanan özel fonlara kaydõrõlmasõ 
oluşturmaktadõr. 

Yukarõda kõsaca değinilen uluslararasõ 
gelişmeler çerçevesinde, Türk sosyal gü-

(14) Arõcõ, K., Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Hukuku,
Kamu-İş, Ankara, 1997, s:11.

(15) Centel, T., Sosyal Güvenlikte Yapõsal Değişim,
MESS, İstanbul, 1997, s:22..

(16) Danõşoğlu, E.,age.s:50.
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venlik sisteminin özellikle finansman ala-
nõnda karşõlaştõğõ darboğaza sosyal güven-
likte geçirilen deneyleri gözardõ etmeden 
çözüm aranõrken, ayni zamanda sosyal gü-
venliği kalkõnma için bir kaynak yaratõcõsõ 
olarak görmemek gerekmektedir. 

İç borçlanma ve vergileme alanlarõnõn 
yanõsõra zorunlu keseneklere dayalõ sosyal 
güvenlik sistemi kalkõnmanõn külfetlerini 
yine emekçilerin sõrtõna yüklememelidir. 
Sosyal güvenlik sisteminin sosyal olmaktan 
çõkarõlarak tamamen özel hale getirilmesi 
yolundaki eğilimler dikkatle değerlendiril-
mesi gereken politikalar ve uygulamalardõr. 
Finans sisteminin geliştirilmesi, sosyal gü-
venlik fonlarõnõn borsalarda değerlendir-
mesi, kimi zaman bunlarõn yatõrõm aracõ 
olarak kullanõlmasõ ile ilgili hesaplar, top-
lumsal değerlendirilmelere muhtaçtõr. 
Türkiye�de gelir dağõlõmõnõn iyileştirilmesine 
ilişkin politikalara son derece yoğun bir 
ihtiyaç bulunmakta iken, sõrf emekleri ile 
geçinenlerin oluşturduklarõ fonlarõn kulla-
nõmõ meselesi yeni bir sosyal sözleşme 
noktasõna kadar gündemi işgal edecektir. 
İşveren de mutlaka bu modeldeki yerini 
gözden geçirmek durumunda olmalõdõr. 

Türkiye 1970�li yõllarda ve sonralarõ 
OYAK, MEYAK, Çalõşanlarõn Tasarrufa Teş-
vik Edilmesi ve Bu Tasarruflarõn Değerlen-
dirilmesine Dair Kanun'da olduğu gibi uy-
gulamalarõ, deneyleri geçirmiş bir ülkedir. 
Bu nedenle de geliştirilmesi düşünülen bi-
reysel emeklilik sigorta programlarõ VIII. 
BYKP�de yer aldõğõ gibi �uzun vadeli sosyal 
güvenlik kapsamõnda, gönüllülük esasõna 
dayanan, devletin denetiminde, özerk, mali 
sektör içinde örgütlenen, teşvik sistemleri 
ile donatõlan, kayõtdõşõ çalõşmayõ önleyici, 
zorunlu sigorta sistemini destekleyen ve 
tamamlayan bir fonksiyona sahip olacak 
şekilde uygulamaya konulacaktõr�(17) ifade-

(17) VIII.BYKP, DPT, Haziran 2000, s.132.

sinde yer aldõğõ ilke ve politikalarõ benim-
semek durumundadõr. 

Sonuç 

Devletin �kõsa vadeye sõkõşan borç-
larõndan kurtulabilmesi�(18) için sosyal gü-
venlik bir araç olarak değerlendirilmeme-
lidir. 

Sosyal devlet olma özelliğini göz 
önünde tutarak ve gelir dağõlõmõna ilişkin 
politikalarõ gözardõ etmeden ikincil sosyal 
güvenlik sistemlerini, geçmişte yaşanan 
deneyleri de dikkate alarak ve çeşitli plat-
formlarda tartõşarak geliştirmemizde yarar 
bulunmaktadõr. 

Esasen AB�nin Katõlõm Ortaklõğõ Bel-
gesinde de yer aldõğõ gibi �sosyal güvenlik 
sistemini reforme ederek sosyal korumanõn 
geliştirilmesi� gerekmektedir.(19) 

Türkiye gerek sorunlarõn ve dina-
miklerin, gerekse AB normlarõnõn iticiliği ile 
her alanda olduğu gibi sosyal güvenlik ala-
nõnda da demokratikleşmeyi sağlamak 
durumundadõr. Sosyal güvenlik kuruluşlarõ-
nõn merkezi yönetimin baskõsõndan kurta-
rõlmasõ, sosyal güvenlik sisteminin özerk bir 
anlayõşla yeniden yapõlandõrõlmasõ yapõsal 
güçlüklerin kaldõrõlmasõnda etkin bir rol oy-
nayacaktõr. 

Burada devlet kadar bireylerin ve sivil 
toplum örgütlerinin tavrõ da önem ka-
zanmaktadõr. Sigortalõlarõn sosyal güvenlik 
kuruluşlarõnõn devlete değil kendilerine ait 
kurumlar olduğunun bilincine varmalarõ, 
hem fonlarõn amaç dõşõ kullanõmlarõnõ ön-
lemek, hem de yeni yapõlanmalarõ geliştir-
mek bakõmõndan zorunlu görülmektedir. 

(18) Ergenekon, Ç., Özel Emeklilik Fonlarõ, İstanbul
Menkul Kõymetler Borsasõ, 1998, s.3.

(19) Radikal Gazetesi, 8 Kasõm 2000, s.9.
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ALT  SEKTÖRLERDE 
REKABET  GÜCÜ  ÖLÇÜM  YÖNTEMLERİ 

İbrahim DEMİR (*) 

Özet: Türkiye, üretim kesiminin 
rekabet edebilirliğini artõrarak yaşama ve 
kazanma alanõ geliştirilmesi ihtiyacõnõn çok 
arttõğõ bu dönemde, her şirketin ve alt 
sektörün kullanmasõ gerekli yöntemlerden 
başlõcalarõ bir kõlavuz olarak sunulmaktadõr. 

Rekabet gücü göstergeleri verimlilik 
ve büyümeyi destekleyen unsurlar hak-
kõnda gerekli bilgiyi vererek doğru politika 
ve kurumsal iyileştirmelerin yapõlmasõnõ 
sağlayabilir. Rekabet gücünü ölçmeye ya-
rayan çeşitli ölçütler vardõr. Bunlardan ba-
zõlar: YKM/DRC(Yerli Kaynak Maliyeti), 
AKÜ/RCA (Açõklanmõş Karşõlaştõrmalõ Üs-
tünlük), AKÜ2, RCA2, ihraç pazarlarõ için-
deki pay, net ihracat oranõ, ihracat/ithalat 
oranõ, ithalat nüfuz oranõ, uluslararasõ re-
kabete maruz kalma, sektör içi ticaret, AR-
GE etkililiği, patentler, fiyat-maliyet marjõ, 
kâr marjõ�dõr. 

REKABET  GÜCÜ 

Rekabet Gücünün Tanõmõ: Göreli olarak 
bir sektörün diğer ülkelerin aynõ sektörle-
rine göre daha yüksek gelir ve istihdam 
yaratma gücü olarak tanõmlanabilir. Diğer 
bir ifade ile, bir ülkenin ürettiği mallarda 
diğer ülkelerin mallarõ ile fiyat, kalite, tasa-
rõm, güvenilirlik ve zamanõnda teslim gibi 
unsurlarda yarõşabilir düzeyde olmasõ de-
mektir. Göreli bir ölçüt olan rekabet gücü, 
sektörlerin veya ülkelerin birbirine göre 
mevcut durumlarõnõ ortaya koymaya yarar. 

 

Rekabet üstünlüğü yaratan sebepleri or-
taya koymaktan ziyade, sonuçta oluşan 
rekabet gücünü ölçmeyi sağlar.  

Rekabet gücünü firmalar için tanõm-
lamak nispeten kolaydõr, fakat bölgelerin 
ya da ülkelerin rekabet gücünü tanõmla-
mak ise daha zordur. Örneğin tarõmsal bir 
bölge ile finans merkezini birbirlerine rakip 
olmadõklarõ için karşõlaştõrmak zordur.  

Diğer bir yaklaşõma göre ise ülkelerin 
rekabet gücünü hesaplamak yerine firma-
larõn rekabet güçlerini hesaplamanõn daha 
tutarlõ sonuç vereceği vurgulanmaktadõr. 
Küreselleşen dünyada uluslararasõ firmala-
rõn  rekabet gücünü belirlemede etkin ol-
duğu savunulmaktadõr. Yine bu sava göre, 
firmalara rekabet gücü sağlayan temel un-
sur ise ürün ve/veya üretim sistemlerinde 
yeniliktir (Porter,1990, p.77). 

Rekabet gücünü etkileyen önemli yö-
nelişler olmaktadõr. Bunlar, küresel ticaret; 
gümrük tarife oranlarõ, tarife dõşõ engellerin 
azalmasõ, bilginin ve teknolojinin hõzla ya-
yõlmasõ ve ilerlemesi sonucu firmalar üze-
rinde rekabet baskõsõnõ artõrmõştõr (Khemani 
ve  Stone). 

Reel  Kur  ve  Ücretlerin  Rekabet 
Gücü  İle  İlişkisi 

Makro ekonomik dengelerin ve politi-
kalarõn işletmenin rekabet gücüne etkileri 
kaçõnõlmazdõr. İşletmeler bu ortamda çalõ-
şõrlar. Bu şartlarõn işletmenin dõşõnda oluş-
masõ işletme için veri olarak alõnmasõ ge-
rekli bir durumdur.  (*) DPT, Planlama Uzmanõ
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L.R. Klein�e göre, reel döviz kuru ile
rekabet gücü arasõnda ilişkiler önemlidir. 
Rekabet gücünü oluşturan öğelerle reel 
döviz kuru arasõnda aşağõda verilen şu ilişki 
vardõr: 

P=GSYİH deflatörü w = ücret 
y=reel GSYİH λ= kâr marjõ 
K=sermaye y/L=işgücü verimliliği 
r=kâr marjõ E = döviz kuru 
L=istihdam

Eğer, λ, w azalõr (artar), E, (y/L) ar-
tar(azalõr) ise RER(Reel Döviz Kuru) ar-
tar(azalõr).  RER  artmasõ da rekabet gü-
cünü artõrõr(azaltõr). 

REKABET  GÜCÜNÜ  ÖLÇMEDE 
KULLANILAN  YÖNTEMLER 

Yerli  Kaynak  Maliyeti  (YKM) 

Yerli Kaynak Maliyeti Analizi 
(YKM/DRC) Kuramõ: Bu yöntem, bir 
malõn üretimindeki yerli kaynak maliyetini 
tahmin etmeyi amaçlar ve ara mallarõ 
dünya fiyatlarõyla ve diğer tüm yerli girdi 
fiyatlarõnõ da ülkenin gerçek fõrsat maliyet-
leri olarak kullanõlõr. Böylece, bir malõn 
üretiminde fiyat oluşumunu bozan bütün 
etkiler dikkate alõnmõş olur. Bu metodun 
amacõ, piyasada fiyat oluşumunu bozan hiç 
bir müdahalenin olmadõğõ zaman ortaya 
çõkmasõ beklenilen gölge fiyatlarõ hesapla-
maktõr. YKM/DRC ile yurt içi katma değer 
ile uluslararasõ katma değer karşõlaştõrõl-
maktadõr. 

Bir malõn YKM/DRC katsayõsõ, o malõn 
bazõ temel faktörlere göre (işgücü, ser-
maye) fõrsat maliyetini ülke fiyatlarõ ile olu-
şan katma değerini karşõlaştõrõr. Eğer tah-

min edilen katsayõ, 1�den büyük ise kay-
naklar bir başka alternatif alanda daha ve-
rimli kullanõlabilir ve kaynaklarõn o ürünün 
üretilmesi ile verimli kullanõlamadõğõnõ or-
taya koyabilir. Eğer katsayõ 1�den küçük ise 
kaynaklar nispi olarak verimli kullanõlmak-
tadõr, sonucu çõkarõlõr. 

YKM/DRC yöntemi karşõlaştõrmalõ üs-
tünlükleri gösteren bir ölçüt olarak da dü-
şünülebilir. Sonuç olarak ürün için hesap-
lanan YKM/DRC katsayõsõ 1�den küçük ise 
uluslararasõ karşõlaştõrmalõ üstünlüğe sa-
hiptir denilebilir. Çünkü, yurt içinde 1 birim 
katma değer yaratmak için diğer ülkeler-
den daha az kaynak kullanõlmaktadõr. 

YKM/DRC Hesaplama Yöntemi: 
Şu verilerin derlenmesini ve birbiriyle iliş-
kilerinin tahlilini sağlamaktadõr. 

Vhj = h. yerli faktör girdi/miktarõ j. katma 
değer oluşturma süreci (dõş ticareti 
olan girdi) 

Sh = h. faktörün/girdisinin gölge fiyatõ 

Vhn = h. kullanõlan yerli girdi, n. katma 
değer oluşturma süreci (dõş ticareti 
olmayan girdi) 

Dnj = Dõş ticareti olmayan n. girdi miktarõ  
bir birim j. üretmek için 

Rf = Yabancõlarõn faktörlerini kullanmalarõ 
sonucu elde ettikleri kaynak getirisi 
(f), bir birim j. malõn üretiminde 

mij = Dõş ticareti olan i. girdisinin miktarõ j. 
malõn bir birim üretiminde kullanõlan 

YKM/DRC�nin Varsayõmlarõ ve 
Sadeleştirme: Temel kavram bu ölçüt-
lerde gölge fiyatlardõr. Bu modeli uygula-
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yabilmek için bazõ basitleştirici varsayõm-
larda bulunmak faydalõ olmaktadõr. Bazõ 
varsayõmlar şunlardõr; faktör piyasalarõnda 
fiyat oluşumunu bozan herhangi bir etkinin 
olmadõğõ, yabancõ işgücü kullanõlmadõğõ ve 
de dõş ticareti olmayan mal yok kabul edil-
diğinde, formül basitleşmektedir. 

Bu varsayõmlardan ilki olan piyasada 
oluşan fiyatlara müdahale edilmediği var-
sayõmõ fazla gerçekçi değildir fakat, bu var-
sayõm işlemleri kolaylaştõrdõğõ için yapõl-
maktadõr. İkinci varsayõm olan yabancõ iş-
gücünün olmadõğõ varsayõmõ ise sektör ve 
Türkiye�de ki pek çok sektör için gerçekçi 
bir varsayõmdõr. 

Açõklanmõş  Karşõlaştõrmalõ 
Üstünlükler  (AKÜ/RCA) 

Neoklasik iktisatçõlar uluslararasõ ser-
best dõş ticarette kazanan yada kaybeden 
olmadõğõnõ, ihtisaslaşma yoluyla bütün 
uluslarõn dõş ticaretten karlõ çõktõğõnõ savu-
nurlar. Karşõlaştõrmalõ üstünlükler teorisi 
ülkelerin fiziki ve insan kaynaklarõna daya-
nõr. 

Ricardo modelinde iki ülkenin dõş ti-
carette ihtisaslaşmasõ için mallarõn fiyatla-
rõnõn mutlak olarak diğer ülkeden ucuz ol-
masõ gerekmez, iki mal arasõnda göreli fi-
yat farkõ da ihtisaslaşmayõ sağlar. H-O mo-
delinde ise, ülke daha ucuz olan girdiyi 
daha yoğun kullanarak ihtisaslaşma sağla-
nõr.  

Açõklanmõş karşõlaştõrmalõ üstünlükler 
katsayõsõ bir ülkenin karşõlaştõrmalõ üstün-
lüğü olan mallarõ belirlemek için kullanõlan 
ölçütlerdendir. Çünkü, karşõlaştõrmalõ üs-
tünlüğü doğrudan ortaya koyan bir katsayõ 
yoktur. Bunu en iyi ortaya koyan (ikinci 

değerdeki) katsayõlar olarak AKÜ/RCA kat-
sayõlarõ türetilmiştir. Bunlar içinde en çok 
kabul gören katsayõlar aşağõda verilmiştir. 
Bu katsayõlar, dõş ticaret verileri kullanõla-
rak elde edilir. 

AKÜ/RCA ve RXAi katsayõlarõ ihracat 
verileri kullanõlarak hesaplandõğõ için daha 
sağlõklõ kabul edilmektedir. Geleneksel 
olarak az sayõda ürün ihraç eden bir ül-
kede, bu katsayõlarõn yüksek çõkmasõ, her 
zaman o ülkenin rekabet gücü olduğu an-
lamõ taşõmayabilir. İhracat teşviklerinin ol-
masõ durumunda da, bu katsayõlar ger-
çekte olmasõ gerekenden yüksek çõkar. 
Yine de RCA katsayõsõ daha gerçekçi so-
nuçlar vermektedir. Çünkü, genellikle ithal 
ürünler üzerine gümrük vergileri konuldu-
ğundan, serbest ticaretin olmadõğõ 3. 
dünya ülkelerinin rekabet konumunu daha 
gerçekçi açõklar. 

AKÜ/RCA-2 katsayõsõ ithalatõ da göz 
önüne aldõğõ için gümrük vergilerinin ol-
duğu andaki rekabet gücünü gösterir. Fa-
kat, liberalleşme sonrasõ eğer gümrük ver-
gileri düşerse, dengenin nasõl oluşacağõ 
bilinemeyeceği için rekabetçi konumun 
sürdürüp sürdürülemeyeceği hususuna 
cevap veremez. 

Balassa  Yöntemi : 

RCA = (Xi / X) / (Xiw / Xw) 
RCA-2= RXAi � RMAi 

RXAi = (Xi / X) / (Xiw / Xw) 

RMAi = (Mi / M) / (Miw / Mw) 

Xi : Ülkenin i malõ ihracatõ  
X : Ülkenin toplam ihracatõ  
Xiw : i malõnõn toplam bölge ya da 
          dünya ihracatõ 
Xw : Toplam bölge ya da dünya ihracatõ 
Mi    : Ülkenin i malõ ithalatõ  
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M : Ülkenin toplam ithalatõ  
Miw : i malõnõn toplam bölge ya da 

dünya ithalatõ 
Mw : Toplam bölge ya da dünya ithalatõ 

Birinci yöntemdeki katsayõlar 1,00�den 
büyük ise rekabet gücü var eğer 1,00�den 
küçük ise rekabet gücü düşük diyerek yo-
rumlanmaktadõr. Avrupa Topluluğu sa-
nayiilerinin gözden geçirilmesin (Panorama 
of EC Industries 1995-96)�de eğer bir 
sektörün AKÜ/RCA katsayõsõ 1,25-1,50 ara-
lõğõnda ise orta düzeyde, AKÜ/RCA katsa-
yõsõ>1,51 ise yüksek düzeyde rekabet gücü 
olduğu kabul edilmektedir. Bu katsayõlarõn 
zaman içindeki seyri de rekabet gücünün 
değerlendirilmesi açõsõndan önemlidir. 

REKABET GÜCÜNÜN DİĞER 
GÖSTERGELERİ 

Firma, altsektör/işkolu, sektör veya 
ülke düzeyinde olsun, birçok ek gösterge-
lerle rekabet durumunu izlemek ve uyanõk 
bulunmak mümkündür.  

İhracat Paylarõ: Firmanõn veya alt-
sektörün İhracatõnõn seçilen bir ülke gru-
bunun ithalatõ içindeki payõ ve bu gruba 
diğer ülkelerin yaptõklarõ aynõ tür ihracatla 
karşõlaştõrõlmasõdõr. 

İthalat Nüfuz Oranõ (Import 
Penetration Ratio): İthalatõn toplam 
yurtiçi talebe oranõ olarak hesaplanmakta-
dõr. 

100*
iiii

i XMÜRET
MİTHNÜFO

−+
=

ÜRETi : i sektöründeki toplam üretim 
(çõktõ) 

Mi : i sektöründeki toplam ithalat 
Xi : i sektöründeki toplam ihracat

İthalat nüfuz oranõ, yurtiçi talebin it-
halat ile karşõlanma oranõnõ gösterir ve her 
zaman artõ (+) değerde olmalõ ve değerin 
yüzde 0-100 arasõnda değişmelidir. 

Uluslararasõ Rekabete Maruz 
Kalma Düzeyi: Yurtiçi talebin içinde it-
halatõn payõnõ ve o sektörün ihracata yö-
nelme düzeyini gösteren bir değişkendir.  
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Bu gösterge, sektörlerin hangi oran-
larda yurt dõşõ rakipler ile karşõlaştõklarõnõ 
göstermektedir. İhracat/üretim ile yurt dõ-
şõndaki rakiplerle yurt dõşõnda karşõlaşma 
oranõnõ, ithalat nüfus oranõ da yurt içinde 
yabancõ rakiplerle iç pazarõ paylaşma 
oranlarõndan oluşmaktadõr. 

Net İhracat Oranõ (NETİHR): Net 
ihracatõn göreli büyüklüğünü gösteren bir 
değişkendir. 

NETİHR X M
X Mi

i i

i i

=
−
+

( )
( )

*100

Mi   : i sektöründeki toplam ithalat 

Xi   : i sektöründeki toplam ihracat 

İhracat/İthalat Oranõ (İ/İO) 
(XMR): Bir sektörün dõş ticarette uzman-
laşma düzeyini ölçmek amacõyla kullanõlan 
bir göstergedir. 

XMRi =Xi/Mi*100 

Sektör İçi Ticaret (SİT): SİT en-
deksi aynõ sektördeki çift yönlü ticareti 
gösterir. Endeks sõfõr ve 100 arasõnda deği-
şir. Eğer bir ülkenin bir sektörde ithalat ve 
ihracatõ birbirine oldukça yakõn miktarlarda 
ise SİT endeksi 100�e yaklaşõr. SİT endeksi 
her bir sektördeki sektör içi ticareti ölçmek 
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için TSİT endeksi ise toplulaştõrõlmõş sek-
törler için ve toplam sanayi için sektör içi 
ticareti ölçmek amacõyla kullanõlmaktadõr 
(Industry and Technology, 1995). 

SİT
X M X M

X Mi
i i i i

i i

=
+ − −

+
( )

( )
*100

TSİT
X M X M

X M

i i
i

i i
i

i i
i

=
+ − −

+

∑ ∑
∑

( )

( )
*100

Endeksin %100�e yakõn olmasõ sek-
törde ithalat ve ihracatõn birbirine yakõn 
olduğunu gösterir. Bu endeks çift yönlü dõş 
ticareti göstermektedir. Dünya ile bütün-
leşmenin kaba bir ölçüsü olarak algõlanabi-
lir. Çünkü o sektörde hem yüksek miktarda 
ihracat hem de ithalat vardõr. 

AR-GE: Araştõrma-geliştirme, şirket 
altsektörü, sektör ülke boyutlarõnda reka-
bet gücünün ve büyümenin ana unsurla-
rõndan biridir. Ülke boyutunda, sektör ve 
altsektör boyutlarõnda AR-GE faaliyetlerini 
değerlendirmenin çeşitli yollarõ vardõr. 

1) İlk olarak girdi ölçütleri yoluyla
değerlendirmedir. Bunlar, AR-GE
harcamalarõnõn miktarõ ya da bilim
adamõ ve/veya araştõrmacõ sayõsõ
olarak kabul edilir.

2) Diğer yol ise çõktõ ölçütleri ile de-
ğerlendirmektir. Burada ise bilim-
sel yayõnlar ölçü kabul edilmekte
olup teknoloji alanõnda bu gös-
terge, patent sayõlarõ olarak kabul
edilmektedir.

Yukarõdaki inceleme ülkelerin araştõr-
malarõna pazar ekonomisi ortamõnda sür-
düğünü ve araştõrma konularõnõn seçimi ile 
sonuçlarõnõn değerlendirilmesinin, dolayõ-

sõyla araştõrma maliyetlerinin, piyasa tale-
bini yansõttõğõnõ varsaymaktadõr. Oysa, 
başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere 
pekçok ülkede araştõrmalar için yapõlmõş 
olan harcamalar bunlarõn katma değere 
dönüşme oranõnõn beklendiği kadar etkile-
memektedir. Bu nedenle bu tür ülkelerde 
yapõlmõş araştõrmalarõn ne kadarõnõ gerçek 
kullanõma girdiği, üretimi etkilediği ve iş 
ortamõnõ düzenlediği ayrõca araştõrõlmasõ ve 
izlenmesini gerektiren bir konudur. AR-GE 
harcamalarõnõn artmasõyla ülkenin rekabet 
gücünün artacağõ varsayõmõ bu ülkeler açõ-
sõndan tartõşmalõdõr. Aynõ şekilde, dõşardan 
alõnan işbilgisi ve diğer girdilerin hangi et-
kililikte kullanõldõğõ da gelişmişlik düzeyi ile 
ilgili bir husustur.  

Bu nedenle, firmalarõn kendi alanla-
rõndaki yurtiçi ve yurtdõşõ diğer firmalar ile, 
özellikle altsektörlerin yurtdõşõ diğer alt-
sektörlerle kõyaslama çalõşmalarõ yürütme-
leri gereklidir.  

AR-GE göstergelerinin ayrõntõlandõrõl-
masõ ve patent sayõlarõ, patentlerin uygu-
lamaya konulmasõ gibi göstergelerle bir-
likte değerlendirilmelidir. 

Patentler - Açõklanmõş Teknolojik 
Üstünlük (ATÜ/RTA): İlgili ülkenin, bir 
sektördeki ABD patent bürosundaki payõ-
nõn, o ülkenin toplam ABD patent bürosu 
içindeki payõna bölünmesi ile bulunur. 
ATÜ/RTA katsayõsõnõn 1�den büyük olmasõ 
nispi olarak üstünlük göstermektedir. Bu 
tür kõyaslamalarõn yurtiçi ve yurtdõşõ birçok 
farklõ seçeneklerin yapõlmasõ mümkündür. 

Fiyat-Maliyet Marjõ: Çõktõdan, girdi, 
ücret, faiz, kira, reklam harcamalarõnõn far-
kõnõn düşülüp çõktõya bölünmesidir. Bu marj 
net bir kâr tanõmõ olarak anlaşõlmamalõdõr. 
Bu marjõn içinde amortisman ve vergiler 
dahildir. Bu nedenle gayri safi bir kârlõlõk 
ölçüsü olarak kullanõlabilir.  
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Kâr Marjõ: Katma değerden işgücüne 
yapõlan ödemenin çõkarõlõp kalanõn çõktõya 
bölünmesi ile bulunur. İşyerinin verimlili-
ğine bağlõ olarak ne kadar kâr ya da za-
rarda olduğunu gösterir. 

SONUÇ 

Rekabet gücünün artõrõlabilmesi için 
öncelikle, genel anlamda kamunun eko-
nomideki istikrarõ sağlayõcõ makro-ekono-
mik politikalar izlemesi ve yatõrõmcõlar için 
belirsizlik unsurunu en alt düzeye çekmesi 
gerekmektedir. 

Son yõllarda rekabet gücünü etkileyen 
önemli yönelişler ortaya çõkmõştõr. Bunlar, 
küresel ticaretin yayõlmasõ, bu bağlamda 
gümrük tarife oranlarõ ve tarife dõşõ engel-
lerin azalmasõdõr. Bilgi ve bir kõsõm teknoloji 
ise zaman ve mekan sõnõrlarõ tanõmaksõzõn 
çok hõzlõ yayõlmaktadõr. 

Bölgesel pazarlar ile bütünleşme yo-
lunda olan ülkemizde rekabet olgusu bü-
yük önem kazanmõştõr. Rekabet gücünün 
objektif ölçütler ile alt sektörler itibariyle 
gelişiminin ortaya konulabilmesi için reka-
bet ölçüm yöntemlerinin yaygõn olarak bili-
nip uygulanmasõnda yarar görülmektedir. 
Bu yöntemler, şirketlere olduğu kadar, 
sektör kuruluşlarõna da politika belirleme 
ve uygulamanõn izlenmesi, kõyaslama, 
stratejik planlamalar için yardõmcõ olacak-
tõr. Karşõlaştõrmalõ üstünlükler anlayõşõyla 
çalõşmanõn aşõlarak ulusal rekabetçi üstün-
lükler anlayõşõ ile çalõşmayõ sağlama döne-
mine girilmiştir. Dünya piyasalarõna, tek 
tek şirketler olarak çõkmak yerine, alt-
sektörler boyutunda ülke olarak rekabet 
açabilmenin sağlayacağõ üstünlükler, bu 
gibi bilinçli ve titiz çalõşmalarla izleme ve 
yönlendirme yapmayõ gerektirmektedir. 
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BİYOTEKNOLOJİ  ALANINDAKİ 
GELİŞMELERİN  YANSIMALARI  ve 
TÜRKİYE�NİN  POLİTİKA  SEÇENEKLERİ

Taylan KIYMAZ (*) 
Mehmet TARAKÇIOĞLU (**) 

Özet: Çağõmõzda biyoteknoloji araş-
tõrmalarõnõn gelişimi ile birlikte modern 
biyoteknolojinin uygulama alanlarõ geniş-
lemektedir. Başta tõp ve tarõm alanlarõnda 
olmak üzere insanlõğõn faydasõna sunulan 
buluşlarõn büyük bir kõsmõ gen nakli yön-
temleriyle gündeme gelmektedir. Gen nakli 
uygulamalarõnõn tarõm alanõnda kullanõl-
masõ, tüketici sağlõğõ ve çevre açõsõndan 
duyarlõ toplumlarda büyük tepki görmekte 
ve bunlara karşõ çeşitli önlemleri ve risk 
değerlendirme tekniklerini de gündeme 
getirmektedir. Bu noktada, biyoteknolojik 
araştõrma ve uygulamalar açõsõndan geliş-
miş ülkelerin gerisinde kalmõş olan Tür-
kiye�nin önümüzdeki dönem için  bir poli-
tika belirlemesi önem taşõmaktadõr. 

Klasik  Biyoteknolojiden 
Modern  Biyoteknolojiye 

Biyolojik Çeşitlilik Çerçeve Sözleş-
mesindeki tanõmõ ile biyoteknoloji, biyolojik 
sistemler, canlõ organizmalar veya bunlarõn 
türevlerinin özel amaçlarla ürün ya da 
işleme tekniklerinde kullanõldõğõ teknolojik 
uygulamalarõn bütünüdür. �Klasik biyo-
teknoloji�, mayalõ ürünler ile bira, peynir 
ya da ekmeğin üretimlerinde insanoğlunun 
yüzyõllardõr kullanageldiği bir uygulama 
olarak  bilinmekle  birlikte  günümüzde ileri  

 
 

teknolojilerin gelişmesiyle �modern biyo-
teknoloji� ortaya çõkmakta ve daha ziyade 
rekombinant DNA (dizilimi yeniden düzen-
lenmiş DNA), hücre fizyonu (gen parçalan-
masõ) ve yeni biyo-işleme tekniklerinin 
kullanõmõnõ beraberinde getirmektedir. 

Daha ziyade gelişmiş ülkelerde üre-
tilmekte olan biyoteknolojik buluşlarõn ta-
rõm alanõnda uygulamasõnõn yaygõnlaşmasõ 
ve kullanõmõnõn artmasõ tarõmsal üretimde 
yeni oluşumlarõ beraberinde getirirken ge-
rek çevre gerekse gõda tüketicisi açõsõndan 
birçok soru işareti oluşturmaktadõr. Bu ne-
denle oluşan toplumsal tepkiler, biyotek-
nolojinin tarõmda kullanõmõnõn kõsõtlanmasõ-
na kadar varan düzenlemeleri ve ticaret 
önlemlerini gündeme getirmektedir. Gele-
cekte daha da tartõşmalõ gelişmelere yol 
açmasõ beklenen biyoteknoloji konusunu 
Türkiye�nin, yolun başõnda bir ülke olarak, 
hõzlõ ve sistemli şekilde ele almasõ gerektiği 
düşünülmektedir. 

Bu çalõşmanõn ilk bölümünde, biyo-
teknoloji uygulamalarõnõn tarihsel gelişimi 
özetlenmekte, daha sonra sõrasõyla dün-
yada ve Türkiye�de biyoteknoloji uygula-
malarõ konusundaki son durum ele alõn-
maktadõr. Üçüncü bölümde ise, gelişmekte 
olan ülkeler ve Türkiye açõsõndan durum 
değerlendirmesi yapõlarak Türkiye için stra-
teji seçeneği önerilmektedir. (*)   DPT, Planlama Uzmanõ 

(**) DPT, Planlama Uzman Yardõmcõsõ 
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Biyoteknoloji  Uygulamalarõnõn 
Tarihsel  Gelişimi 

İkinci Dünya Savaşõ sonrasõnda, tarõm 
geliri ile toprak ve iklim koşullarõnõn kõsõtla-
yõcõ olmadõğõ hemen tüm ülkelerde, yapõlan 
yatõrõmlarla tarõmsal verimlilikte beklentile-
rin ötesinde artõşlar kaydedilmiştir. �Yeşil 
Devrim� olarak da adlandõrõlan ve ağõrlõkla 
1970-1980 yõllarõ arasõnõ kapsayan sözko-
nusu büyüme döneminde dünya nüfusu-
nun ortalama yõllõk artõş hõzõ yüzde 1,6 iken 
tarõmsal büyüme yüzde 2,0 seviyesinde 
seyretmiştir. Sözkonusu yüksek büyüme 
hõzõ,  bilimsel ve teknik alandaki ilerleme-
lerle desteklenen tarõmsal verimlilikteki ar-
tõş sayesinde gerçekleştirilmiştir. 

Temellerini Yeşil Devrimin oluştur-
duğu tarõmsal büyümenin aslõnda birkaç 
teknik alandaki ilerlemeden kaynaklandõğõ 
ifade edilmektedir (Paillotin,G., 1997:71): 

- Tarõmõn modernleştirilmesinde önemli bir
unsur olan, emeğin sermaye ile ikamesini
güçlü bir şekilde sağlayan ve son dönemde
bilgisayar ve uzay teknolojileri yardõmõyla
oldukça hassas şekilde girdi optimizasyonu
sağlayabilen tarõmsal mekanizasyon,

- Kontrollü sulama ile birlikte yüksek ürün
verimliliği sağlayan özellikle azot tabanlõ
suni gübrelerin kullanõmõ,

- Önemli oranda kimyasallar yoluyla
uygulanmõş olan ve halen uygulanan bitki
koruma önlemleri,

- Şehirleşme ile paralel büyüyen, talebi
büyük oranda şehirden alan, tarõmda
bilimsel teknikler kullanarak amaca bağlõ
olarak enerji veya protein ağõrlõklõ hayvan
beslenmesinin sağlanmasõ ve bitkisel
besinin daha yüksek nitelikli hayvansal be-

sine dönüştürülmesinde görülen büyük ge-
lişme, 

- İlaçlar, aşõlar ve tanõ araçlarõndaki geliş-
melerle hayvan sağlõğõnda kaydedilen
gelişme ile ekonomik anlamda kayõplarõn
önlenmesi,

- Tarõmdaki verimliliğin yüzde 50�sinin
kaynağõ durumundaki õslah ve hibrit
tohum üretimi çalõşmalarõ.

Ekilebilir topraklarõn sõnõrlarõna ula-
şõldõğõ bir dönemde, yeni hibrit tohumlar ve 
suni gübrelerin kontrollü sulama yöntem-
leriyle kullanõlmasõ, önemli ölçüde ürün 
verimi artõşlarõna yol açmõştõr. Bu, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerin tarõmõnda köklü 
dönüşümler yaratmõştõr.  

Yeşil devrim, genel anlamda, gen 
nakline dayanmayan õslah çalõşmalarõyla 
yürütülürken diğer tarafta daha ileri dü-
zeyde genetik çalõşmalar sürdürülmüştür. 
Modern genetik, 19. yüzyõlõn sonunda 
Mendel�in çalõşmalarõ ile başlamõştõr. Sana-
yide mikroorganizmalarõn kullanõmõ (ma-
yalar ve laktik fermentler gibi) tarihsel bir 
uygulama olup enzimlerin (peynir için 
rennet enzimi gibi) kullanõlmaya başlan-
masõ da bu çerçevede değerlendirilebil-
mektedir.  

Genetik ve daha geniş anlamda bi-
yoloji, 1940�lõ yõllarda  Delbruck�un çalõş-
malarõ ile yeni bir döneme girmiş, 1960�lõ 
yõllarõn sonunda genetik kodlarõn tamamen 
saptanmasõyla ileri düzeyde gelişmiştir. Bu 
kapsamda �moleküler biyoloji� yeni araçlar 
geliştirmiş olup bunlar tarõmda, gelişimin 
ve dõşsal çevreye uyumun biyolojisi ile or-
ganizmalarõn biyolojisi arasõndaki ilişkileri 
anlamada kullanõlmaya başlamõştõr. 
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Temel bilimlerde oluşturulan bu yeni 
birikim birçok teknik uygulamayõ da birlikte 
getirmiştir. 1970 yõlõnda Smith, Wilcox ve 
Kelly genetik bilgileri taşõyan uzun DNA 
zincirini belirli noktalardan kesme kabiliye-
tine sahip, hassas bir moleküler makas gibi 
davranan �kõsõtlama enzimlerini� (restric-
tion enzymes) saptamõşlardõr. Escherichia 
coli�de ilk gen nakli 1973 yõlõnda Boyer ve 
Cohen tarafõndan gerçekleştirildi. Böylece, 
modern biyoteknoloji bu iki yönteme dayalõ 
olarak günümüzdeki gelişmiş düzeyine 
ulaşmõştõr; zira, DNA zincirinin parçalara 
ayrõlabilmesi ve çoğaltõlarak mikroorganiz-
malara yerleştirilmesi olanaklõ hale gelmiş-
tir. (Paillotin,G., 1997:77).  

1980�li yõllarda, laboratuvar koşullar-
õnda DNA parçalarõnõn kopyalarõnõn üre-
tilmesini sağlayan PCR yöntemi geliştiril-
miştir. Bu arada biyokimyasal tahlillerin 
otomasyonu da başdöndürücü şekilde ge-
liştirilmiştir. 

Gen teknolojisinin yüksek düzeyde 
yatõrõm gerektirmesi nedeniyle, 1980 yõ-
lõnda ABD Yüksek Mahkemesi�nin patent
korumasõnõ, bitki parçalarõ, dokularõ ve
genleri dahil yeni bitkilere yaygõnlaştõrõlma-
sõna olanak tanõyan kararõna kadar ticari
uygulamalar  gelişememiştir (Paarlberg,
R., 2000:25).

1983 yõlõnda, ABD�de Monsanto ve 
Agrigenetics Şirketleri tarafõndan bitki üze-
rinde ilk deneysel gen nakli gerçekleştiril-
miştir. Deneysel sürecin bitip ticari ürünle-
rin piyasaya sürülmesi bir on yõl daha almõş 
ve 1990�lõ yõllarõn başõnda yine ABD�de 
Calgene tarafõndan ilk ticari transgenik 
(gen nakli uygulanmõş) bitki, �FLAVR SAVR 
Domates� adõyla piyasaya sürülmüştür. 
Daha sonra ise, gen nakli yöntemiyle ku-
raklõğa, bitki zararlõlarõna karşõ dayanõklõ ve 

kalite özellikleri değiştirilmiş pamuk, soya , 
mõsõr, kanola elde edilmiştir.  

Öte yandan, günümüz bilgi ve uy-
gulama düzeyinde, gen naklinin sadece bir 
veya birkaç gen ile yapõlabildiği gözönüne 
alõndõğõnda, belirli bir bitki zararlõsõna karşõ 
koruma veya özel bir zararlõya karşõ toksin 
sentezleme gibi çok fazla sayõda gen deği-
şimini gerektirmeyen tekniklerle tarõmda 
yaşanan sorunlara kõsmi çözümler üretildiği 
gözden kaçõrõlmamalõdõr. Hemen her trans-
genik tohuma yerleştirilebilen �yok-edici 
(terminatör) gen�lerin bu tohumdan üre-
yen yeni tohumlarõn kõsõr olmasõna ve 
böylece dünyada tarõmla uğraşanlarõn 
yüzde 80�inin halen kullanmakta olduğu 
üründen tohumunu ayõrarak tekrar ekim 
yapma imkanõnõn ortadan kalkmasõna ve 
dolayõsõyla üreticilerin transgenik tohum 
üreticisi firmalara bağõmlõ kalmasõna neden 
olacağõ belirtilmektedir. 
(Aydõn, Z., 2000:110).  

Biyoteknolojide  Dünyadaki 
Durum 

Son yirmi yõlda, dünyadaki uygulama 
ve araştõrma konularõna göz atõldõğõnda, 
biyoteknolojinin özellikle sağlõk, tarõm, gõda 
sektörleri ile kimyasallarõn çevreye verdiği 
zararõn giderilmesi için kullanõldõğõ görül-
mektedir. 2000 yõlõ itibariyle, 150 milyar 
ABD Dolarõ civarõnda bir pazar büyüklüğü 
olduğu kabul edilen biyoteknoloji ürün-
lerinden, tarõm ve gõda sektörlerine dönük 
ürünlerin aldõklarõ pay, OECD verilerine 
göre, yaklaşõk yüzde 23�tür (OECD, 1996). 

Şunu belirtmek gerekir ki, modern 
biyoteknoloji en geniş kullanõm alanõnõ ta-
rõmda bulmuştur. İlk ürünler, hayvanlarõn 
tedavisinde kullanõlmak üzere ya da tarõm 
zararlõlarõyla biyolojik mücadelenin sağ-
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lanmasõ amacõna dönük olarak piyasaya 
sürülmüştür. Tarla denemesi yapõlan ürün-
lerin çoğunda amaç, zararlõ ot ilaçlarõna, 
virüs veya böceklere karşõ dayanõklõ ürün 
elde edilmesi şeklinde olmuştur.  

Gen nakli (transgenetik) yönteminin 
başarõyla uygulandõğõ bitkilerin başlõcalarõ 
mõsõr, soya fasülyesi, pamuk ve kolza gibi 
ürünler olmakla birlikte tütün, domates ve 
patatese de uygulanmaktadõr. Öte yandan, 
halen üretimi yapõlmamakla birlikte buğ-
day, arpa, çeltik gibi ürünlerde denemeler 
devam etmektedir. 

Genetik olarak değiştirilmiş organizma 
(GDO) içeren ya da diğer bir ifadeyle 
transgenik ürünlerin dünyada ekim alanla-
rõndaki gelişim incelendiğinde; 1996 yõlõnda 
1,7 milyon hektardan 1999 yõlõnda 40 mil-
yon hektara ulaşõldõğõ, yani yõllõk 7,2�lik bir 
büyüme yaşandõğõ anlaşõlmaktadõr. Bu 
alanlarõn 1999 yõlõ itibariyle yaklaşõk 
54�ünün soyaya, yüzde 28�inin mõsõra,  
yüzde 9�unun pamuğa, geri kalanõnõn ise 
diğer ürünlere ayrõlmõş olduğu bildirilmek-
tedir (DPT [1],2000).  

Yine 1999 yõlõ verileriyle, transgenik 
ürünlere ayrõlan toplam ekim alanlarõnõn 
yüzde 99�unun ABD, Arjantin ve Kanada�da 
bulunduğu, bununla birlikte ABD�nin tek 
başõna yüzde 72�lik paya sahip olduğu 
kaydedilmektedir.  

Gelişmiş ülkelerin mutlak hakimiye-
tinin bulunduğu biyoteknoloji alanõnda, 
şirket ve çalõşan sayõsõ ile toplam yatõrõm 
miktarõ bakõmõndan da ABD�nin önderliği 
bulunmaktadõr. 1998 yõlõ rakamlarõyla 
ABD�de 1300 civarõnda şirketin bu konuda 
faaliyette bulunduğu anlaşõlõrken, tarõm 
konusunda iki büyük şirket, özellikle to-
humculukta, gerek ABD gerekse dünya 

pazarlarõnda büyük payõ ellerinde tutmak-
tadõrlar. Avrupa Birliği ülkeleri arasõnda 
biyoteknoloji konusunda yapõlan araştõr-
malara en fazla sermaye yatõran ülkeler 
İngiltere, Almanya ve Fransa olarak sõrala-
nabilecektir. Biyoteknoloji ürünleri pazarõn-
dan, tarõma yönelik ürünlerin aldõğõ pay 
incelendiğinde ise, ABD�de yüzde 8, Av-
rupa�da ise yüzde 16 olduğu saptanmakta-
dõr (OECD, 1996)  

Japonya daha geriden gelmekle 
birlikte biyoteknoloji konusundaki yatõrõm-
larõnõ her geçen yõl artõrmaktadõr. Biyo-
teknoloji alanõnda 1950�lere dayanan bir 
geçmişi olan İsrail, tarõm konusundaki 
gelişmelerin büyük bir kõsmõnõ bu alandaki 
araştõrmalarõna borçludur ve halen büyü-
yen bir sektöre sahiptir. Brezilya da araş-
tõrma alanõnda yeni girişimlerde bulun-
makta ve daha ziyade tarõm alanõndaki 
araştõrmalara eğilmektedir (Miller, K.L., 
2000). 

Gelişmekte olan ülkeler bu gibi araş-
tõrmalara büyük miktarlar ayõramadõklarõ 
için araştõrma yatõrõmlarõnda ve biyotek-
noloji uygulamalarõnda gelişmiş ülkelerin 
gerisinde kalmaktadõrlar. Bu ülkelerden 
Hindistan�da, hükümet katkõlarõyla özellikle 
sağlõk konularõndaki araştõrma ortamõnõn 
geliştirilmesiyle ilgili çabalar dikkati çek-
mektedir. 

Transgenik ürünler konusundaki araş-
tõrmalardan ortaya çõkan sonuçlardan elde 
edilen ve pazarlanmasõnda herhangi sa-
kõnca görülmeyen ürünlerin araştõrmacõ 
şirketlerce patentlerinin alõnarak kullanõm 
hakkõnõn elde edilmesi, ticarette gelişmiş 
ülkelere ayrõ bir üstünlük kazandõrõrken, 
gelişmekte olan ülkelerin patent ve lisans 
haklarõ için ödediği miktarlar 1995 yõlõ ra-
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kamlarõyla 60 milyar ABD Dolarõnõ bul-
maktadõr (Aydõn Z., 2000:123).  

Dünya ticaretinde iki önemli taraf olan 
ABD ve AB�nin transgenik ürünlerin üretimi 
ve ticareti konusundaki farklõ uygulamalarõ 
dikkati çekmektedir. Transgenik ürünlerin 
büyük ölçüde özel kesim Ar-Ge çalõşmalarõ 
ile geliştirildiği ABD�de konuya daha liberal 
bir yaklaşõm sergilenirken, AB�de ise, özel-
likle tüketicinin çevre ve sağlõk kaygõlarõnõn 
ön plana çõkmasõ nedeniyle etiketleme de 
dahil, yoğun bir kamu düzenlemesine tabi 
olmaktadõr.  

AB�nin yaklaşõmõ biyogüvenlik kavramõ 
ile bağlantõlõ olarak ortaya çõkmaktadõr. 
Biyogüvenlik kavramõ, modern biyotek-
noloji teknik, uygulama ve ürünlerinin in-
san sağlõğõ ve biyolojik çeşitlilik üzerinde 
oluşturabileceği olumsuz etkilerin belirlen-
mesi sürecini ve belirlenen risklerin mey-
dana gelme olasõlõğõnõn ortadan kaldõrõlmasõ 
veya meydana gelmesi durumunda oluşa-
cak zararlarõn kontrol altõnda tutulmasõ için 
alõnacak tedbirleri kapsamaktadõr (DPT[1]). 

Türkiye�deki  Durum 

Türkiye biyoteknoloji konusunda, ye-
tişmiş eleman, laboratuvar altyapõsõ ve 
araştõrma olanaklarõndaki yetersizlikler ne-
deniyle oldukça geride kalmõştõr. Üniversi-
telerde son dört yõldõr moleküler biyoloji ve 
genetik konusunda lisans eğitimi verilmeye 
başlamõştõr. Araştõrma-geliştirme için ayrõ-
lan fonlar yetersiz olmakla birlikte son yõl-
larda bir gelişme olduğu belirtilmektedir. 
Araştõrma sayõsõnõn ve niteliğinin artmasõnõ 
engelleyen bir neden de çalõşmalarda kul-
lanõlan maddelerin çok maliyetli olmasõdõr.  

Son yõllarda, Türkiye�de patent baş-
vurularõ içerisinde biyoteknoloji konusunda 

olanlarõn oranõ hõzla artarken bunlardan 
hemen hepsinin yabancõ patent başvurusu 
olmasõ mevcut durumda şaşõrtõcõ bulun-
mamaktadõr. 

Tarõm sektörü açõsõndan bakõlõrsa, 
Türkiye�de geliştirilmiş olan bir transgenik 
ürünün bulunmadõğõ, Tarõmsal Araştõrma 
Enstitülerindeki tarla denemeleri dõşõnda 
transgenik ürün üretiminin de bulunmadõğõ 
belirtilebilir. Hayvancõlõk konusunda ise 
herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir. 

Öte yandan, Türkiye�nin buğday, 
arpa, baklagiller ve şeker pancarõ gibi ana 
besin kaynaklarõnõ oluşturan bitkilerin dõ-
şõnda birçok meyve ve sebzenin de doğal 
gen kaynaklarõnõn bulunduğu bir ülke ol-
duğu göz önüne alõndõğõnda biyoteknolojik 
ürünlerin kullanõmõ ve çevreye salõmõ konu-
suna daha duyarlõ yaklaşõlmasõ gereği or-
taya çõkmaktadõr. Halen söz konusu ürün-
lerin Türkiye�ye ithaline izin verilmemekte-
dir. Ayrõca, bitki gen kaynaklarõnõn araştõ-
rõlmasõ ile ilgili projeler uygulanmakta olup 
bunlarõn sonuçlandõrõlmasõnõn zaman ala-
cağõ tahmin edilmektedir.  

Gelişmekte  Olan  Ülkeler  ve  
Türkiye�nin  Strateji  Seçeneği 

Biyoteknolojinin tarõm alanõnda uy-
gulanmasõnõn sağladõğõ fayda, kalite ve ve-
rimde yaşanan iyileşmeler olmuştur. Halen 
uygulamanõn sadece bitkisel üretimde 
hastalõk ve zararlõlara karşõ direnç artõrõcõ 
ve bazõ ürünlerde kaliteyi iyileştirici yönde 
yoğunlaşmõş olmasõ, kõsa ve orta dönemde 
beklenen gelişmelerin belli sõnõrlar içeri-
sinde kalacağõ beklentisini yaratmaktadõr.  

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
lerde, gen nakli yöntemleriyle gõda arzõnõn 
artõrõlarak gõda güvenliğinin sağlanacağõ 
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konusundaki görüşlere karşõn bazõ önemli 
etkenlerin göz ardõ edildiği belirtilmelidir. 
Söz konusu teknoloji uygulamalarõnõn 
uluslararasõ şirketlerin tekelinde olmasõ ve 
oldukça maliyetli araştõrmalara girişildiği 
için transgenik tohumun pahalõya mal 
edilmesi nedeniyle bunlarõn yaygõn kulla-
nõmõnõn sağlanmasõ şimdilik mümkün gö-
rülmemektedir. Ancak, verim artõşõ dola-
yõsõyla tohumun yüksek maliyetine katla-
nõlsa dahi, bunun, arz fazlasõ sonucu ürün 
fiyat dengelerinin değişerek üretici aley-
hine durum oluşturmasõ, pazarlama ve 
stoklama sorunlarõ yaratõlmasõ ile üreticiye 
pek de olumlu bir ortam yaratmayacağõ 
hesaba katõlmalõdõr. Öte yandan, trans-
genik ürün üretiminde yüksek maliyetli 
girdi ve teknoloji kullanõmõ nedeniyle tarõm-
da emek yoğun değil sermaye yoğun bir 
üretim düzeni kurulmasõ beklenmektedir. 
Bu bağlamda, gerek üretim artõşõnõn gerek-
se tarõmda sermaye yoğun üretim şeklinin 
ortaya çõkmasõnõn gelişmekte olan ülkelere 
getireceği koşullar; tohum yönünden dõşa 
bağõmlõ, arz fazlasõ stoklarla uğraşmak 
durumunda kalan, fiyat yapõsõ nedeniyle 
çiftçinin durumunda iyileşme sağlamayan, 
emek yoğun üretimden uzaklaşõlmasõyla 
istihdamõn azalmasõ sonucu tarõmda iş im-
kanlarõnõn daraldõğõ ve daha da kötüsü 
özellikle tarõm kesiminde yaşayan insanla-
rõn gõda güvenliğinin sağlanmasõnõn güç-
leştiği bir ortamõn oluşmasõ olabilecektir. 

Bunlara ek olarak, transgenik ürün 
üretilmesiyle çevreye salõverilecek genlerin 
diğer organizmalar üzerinde oluşturacağõ 
tahribat ya da değişiklerin yansõmalarõ, bo-
yutlarõ fazla bilinmediği için sõkõntõlar yara-
tabilecek konulardandõr. Öte yandan, ge-
lişmiş ülkelerde insan sağlõğõ ve dolayõsõyla 
gõda güvenilirliği bakõmõnda transgenik 
ürünlere mesafeli yaklaşõlmasõ ve getirilen 
çeşitli kural ve standartlar nedeniyle geliş-

mekte olan ülkelerin gelişmiş ülke piyasa-
larõna transgenik ürünler pazarlayabilmeleri 
uzak bir olasõlõk gibi görünmektedirler. An-
cak, büyük bir olasõlõkla, gelişmiş ülkelerde 
geliştirilen transgenik ürünler, gelişmekte 
olan ülkelere yönlendirilmeye çalõşõlacaktõr.  

Biyoçeşitlilik Sözleşmesine ek Biyo-
güvenlik Protokolü kapsamõnda, AB�nin 
sõkça başvurduğu gibi genetik olarak de-
ğiştirilmiş organizma içeren tarõm ve gõda 
ürünlerine karşõ Ön Tedbir Alma İlkesi 
(Precautionary Principle) uygulanarak 
ürüne bağlõ ticaret kõsõtlamalarõ getirilebil-
mektedir. Diğer ülkelerde de, özellikle ka-
muoylarõnda transgenik ürünlere dönük 
kaygõlarõn artõyor olmasõ nedeniyle söz-
konusu uygulamanõn yaygõnlaşabileceği 
tahmin edilmektedir.  

Konu Türkiye açõsõndan ele alõndõ-
ğõnda, AB ile ilişkilerin belirleyici rol oyna-
yacağõ düşünülmektedir. Özellikle, katõlõm 
öncesi süreçte AB ile politika uyumlaştõrõl-
masõ gereğince AB�de uygulanmakta olan 
risk değerlendirme ve sõkõ etiketleme ku-
rallarõnõn yakõn gelecekte Türkiye tarafõn-
dan da benimsenmesi gerekmektedir. Böy-
lece, iç ve dõş ticarette bahsedilen kurallara 
dönük düzenlemeler önemli yer tutacaktõr. 

Türkiye�de transgenik bitkilerin de-
neme üretiminin denetim altõnda yapõldõğõ 
bilinmektedir. Bununla birlikte, bu konuda 
herhangi yasal düzenleme yapõlmamõş ve 
risk değerlendirme sistemi henüz oluştu-
rulamamõştõr. Diğer taraftan, Türkiye�de 
tarõm alanõnda verim artõrõcõ ve kalite iyi-
leştirici politikalarõn yõllardõr uygulanama-
masõnõn sonucu olarak tarõm üretimi ve 
ticaretinde sorunlarla karşõlaşõlmaktadõr. 
Uluslararasõ alanda transgenik ürünlere 
dönük düzenlemeler konusundaki tartõş-
malarõn devam ettiği ve uzun dönemli ön-



Planlama Dergisi Özel Sayõ � DPT�nin Kuruluşunun 42. Yõlõ 

  241

lemlerin önerildiği bir ortamda, öncelikle 
transgenik ürünlerin düşünülmesi yerine 
halen başka ülkelerde kullanõlmakta olup 
da Türkiye�de sermaye ve bilgi eksiklikleri 
nedeniyle bütünüyle uygulanamamõş olan 
geleneksel hayvan ve bitki õslahõ yöntem-
lerine yönelinmesi daha büyük öncelik ta-
şõmaktadõr. Geleneksel õslah yöntemleri de 
bir çeşit genetik müdahale veya değişim 
içermekle birlikte sadece akraba tür veya 
cinsler arasõnda uygulanmaktadõr (Kaya, 
Z., Tolun, A.A.). Bu yönüyle transgenik 
yöntemlerden ayrõlmaktadõr. Bu çerçevede, 
Türkiye�nin mevcut tarõm potansiyelinin 
değerlendirilmesine yönelik önlemlerin, 
kõsa vadede, õslah çalõşmalarõ çerçevesinde 
ele alõnmasõ ve Güneydoğu Anadolu Projesi 
(GAP) kapsamõnda oluşacak üretim deseni 
ile yaşanacak üretim artõşõ hesaba katõldõ-
ğõnda transgenik ürün üretiminde aceleci 
davranõlmamasõ gerektiği düşünülmektedir. 

Sonuç ve Öneri  

Dünyada hõzla yaygõnlaşmakla birlikte 
özellikle sağlõk ve çevreye olasõ etkileri açõ-
sõndan büyük tepki alan transgenik ürün-
lere dönük gerek iç gerekse dõş ticaret ön-
lemlerinin kapsamõ ve uygulanmasõ ko-
nusunda tartõşmalar sürmektedir. 
Türkiye�nin tarõm konusunda en büyük 
ticari ortağõ olan ve katõlõm öncesi süreçte 
bulunulan AB�nin, transgenik ürünler konu-
sunda uygulamakta olduğu ya da uygula-
yacağõ politikalar, dünya ticaretinde sözü 
geçen önemli bir ticaret bloğu olmasõ ne-
deniyle Türkiye için belirleyici konumdadõr. 

AB ile olan ticari ilişkilerin yanõsõra, 
Türkiye�de halk sağlõğõ ve çevre açõsõndan 
karşõlaşõlabilecek tehlikeler ile barõndõrõlan 
doğal gen kaynaklarõ hesaba katõldõğõnda, 
Türkiye�nin üretim ve ticaret düzenini göz-
den geçirerek transgenik ürünlerin üretim 

ve kullanõmõnda, uluslararasõ anlaşmalarõn 
çerçevesi dõşõna çõkmayacak, yasak ya da 
kõsõtlamalar uygulamasõ akõlcõ görünmekte-
dir. Öte yandan, tarõm ve gõda sektörlerinin 
ihracat açõsõndan önemi dikkate alõndõ-
ğõnda, transgenik üretim nedeniyle ihraç 
pazarlarõnda kõsõtlamalara maruz kalõnmasõ 
Türkiye�nin çõkarõna olmayacaktõr. 

Bununla birlikte, biyoteknoloji konu-
sunda Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenerek 
bilgi ve yetişmiş eleman altyapõsõnõn ku-
rulmasõ büyük önem taşõmaktadõr. Tarõm 
konusunda yapõlacak genetik araştõrma-
larda, verim ve kalite artõrõcõ çalõşmalara 
öncelik verilmelidir. 

Bu çerçevede, Türkiye�nin taraf ol-
duğu Biyogüvenlik Protokolüne uygun 
olarak risk değerlendirme, risk yönetimi ve 
izleme-kontrol düzenlerinin kurulmasõ acili-
yet arz etmektedir. Ayrõca, hukuki düzen-
lemelerin tamamlanmasõ gerekmekte olup, 
bunlarõn tümünün VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma 
Dönemi içerisinde tamamlanmasõ amaçlan-
malõdõr. 

Türkiye�de genetik uygulamalara al-
ternatif olarak öncelikle kalite ve verim ar-
tõşõnõ sağlayõcõ bütünleşik zararlõ yönetimi 
(integrated pest management), bütünleşik 
ürün yönetimi (integrated crop manage-
ment) v.b. yöntemlerin yaygõn biçimde 
kullanõlmasõ, sürdürülebilir tarõmsal geliş-
menin ve gõda güvenliğinin sağlanmasõnõn 
en önemli  araçlarõndan biri olmalõdõr.  
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ÜRETİM  TEKNOLOJİSİNDEKİ 
GELİŞMENİN  SANAYİNİN 
REKABET  GÜCÜNE  ETKİSİ: 
OTOMOTİV  SANAYİİ  ÖRNEĞİ 

Atila BEDİR (*) 

Özet: Bu makale�de, sanayide uygu-
lanan üretim sistemlerinde akõlcõlaştõrma ve 
verimlilik artõrma yönünde meydana gelen 
değişim ile bu gelişmelere uyabilen ülkele-
rin/firmalarõn sağladõğõ kazanõm incelen-
mekte ve otomotiv sanayii özelinde bir de-
ğerlendirme sunulmasõ amaçlanmaktadõr. 
Burada yapõlan karşõlaştõrmalar devlet yar-
dõmlarõ ve ayrõcalõklarõ en düşük düzeyde 
tutularak Türk sanayiinin kendisinin yap-
masõ gerekli örgütlenme ve verimliliği artõ-
rõcõ diğer tedbirlere örnek teşkil edebilecek 
çözümler içermektedir. Pek çok çözümün 
ithal yolla elde edilemeyeceği, kurum ör-
gütlenmesi ve kültürü ile özgün ve faydalõ 
pek çok çözümün yerinde üretilebileceği 
görülmektedir. Türkiye�nin yeni özgün 
ürün, model geliştirme ve marka devrimi-
nin başõnda olduğu bir dönemde taklit ye-
rine öz birikimine dayanma, izleme-uyar-
lama gibi zihniyet değişikliklerini gündemin 
birinci sõrasõna getirmesi gerekmektedir. 

Dünyada  Sanayinin  Yeri 

XX. yüzyõlda kalkõnmanõn dinamiğini
sanayileşme  oluşturmuştur. Ülkeler  geliş- 

 
 

 

mişlik düzeyleri arasõndaki açõğõ kapatabil-
mek için sanayileşmeye önem vermişlerdir. 

Günümüzde kalkõnmõş ülkelerin büyük 
çoğunluğu sanayileşmiş ülkelerden oluş-
maktadõr. Tablo 1�de görüldüğü gibi, 1995 
yõlõnda gelişmiş 13 OECD ülkesi dünya ge-
nelinde 152 ülkede yaratõlan toplam katma 
değerin yüzde 75,0�ini, sanayi katma de-
ğerinin ise yüzde 72,5�ini üretmektedir. 
152 ülkenin yarattõğõ toplam katma değer 
içinde, yüzde 29,8�lik payõ olan ABD, aynõ 
zamanda sanayide yaratõlan katma değer 
içinde de yüzde 25,2�lik bir paya sahiptir. 
Japonya yaratõlan toplam katma değerin 
yüzde 21,9�unu, sanayi katma değerinin 
ise yüzde 26,2�sini sağlamaktadõr.  

Diğer taraftan, özellikle bilgi ve ileti-
şim teknolojileriyle desteklenen bilişim 
hizmetlerindeki büyüme ve artan refahõn 
yarattõğõ daha fazla ve kaliteli hizmet ta-
lebi, milli gelir içerisinde hizmetler sektö-
rünün payõnõn giderek artmasõnda etkili 
olmaktadõr. Ancak, sanayi ve hizmetler 
sektörleri arasõndaki hayati etkileşime ve 
hizmetler sektörüne dayalõ bir büyümenin 
sürdürülebilirliği için buna uygun bir sanayi 
arzõnõn önemine dikkat çekilmektedir 
(OECD-STI, 2000). (*) DPT, Planlama Uzmanõ 
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Yüksek  Üretim  Teknolojilerindeki 
Gelişimin  Boyutlarõ 

Üretim teknolojisi/sistemleri genel 
olarak; �emek yoğun üretim�, �seri üretim� 
ve �esnek üretim� / �yalõn üretim� sistem-
leri olarak üç başlõkta sõnõflandõrõlmaktadõr. 

19. Yüzyõlõn sonlarõna kadar sanayi,
emek yoğun bir üretim yapõsõ arz etmekte 
idi. Bu üretim yönteminde ürünler, tama-
men siparişe dayalõ, dolayõsõyla küçük öl-
çekte  ve  standart  dõşõ olarak üretilmekte- 

(1) Satõn alma gücü paritesine göre kişi başõna milli
geliri tanõmlamaktadõr.

(2) Bu ülkeler, OECD�nin tabloda görülen gelişmiş
ülkeler olup Almanya ve İspanya ile ilgili veriler
�World Development Indicators, 2000� de kapsan-
madõğõndan, tabloda yer verilememiştir.

 

dir. Üretim, yüksek oranda nitelikli işçilikle, 
çok sayõda küçük işletmede yerine getiril-
mekte olup, genelde ilgili parçalarõn ve 
ürünün tamamõ aynõ işletme içerisinde ya-
põlmaktadõr. 

Küçük ölçekli söz konusu işletmelerin 
AR-GE�ye ve yeni teknolojiye yatõrõm yap-
malarõnõn güçlüğü yanõnda, az sayõda üre-
timden dolayõ birim maliyet de yüksek ol-
makta idi. Ancak, 1908 yõlõnda Amerikan 
otomotiv sanayiinde Henry Ford tarafõndan 
başlatõlan ve seri üretimin başlangõcõ olarak 
kabul edilen T-Modeli otomobil üretimi 
projesiyle, otomotiv sanayiinin öncülü-
ğünde, tüm sanayilerde yeni bir dönem 
başlamõştõr.  

Seri üretim; hareket eden bir montaj 
hattõ ve yüksek oranda iş bölümüne dayalõ, 

Ülkeler Kişi Başõna  
Milli Gelir(1) 

 ($) 

GSMH 
(Milyar $) 

Pay 
(%) 

Sanayi 
Katma 
Değeri 

(Milyar $) 

Pay 
(%) 

Sanayinin 
Milli Gelir 
İçindeki 
Payõ (%) 

A.B.D. 27.520 7.070 29,8 1.883 25,2 26,6 
Avustralya 20.547 353 1,5 98 1,3 27,7 
Avusturya 22.017 230 1,0 70 0,9 30,6 
Belçika 22.630 277 1,2 77 1,0 27,8 
Danimarka 22.678 179 0,8 42 0,6 23,4 
Finlandiya 18.119 122 0,5 39 0,5 32,3 
Fransa 20.410 1.530 6,5 409 5,5 26,7 
Hollanda 20.842 399 1,7 107 1,4 26,8 
İngiltere 19.422 1.100 4,6 305 4,1 27,7 
İtalya 20.209 1.070 4,5 342 4,6 32,0 
Japonya 23.403 5.180 21,9 1.960 26,2 37,8 
Norveç 24.378 145 0,6 44 0,6 30,2 
Portekiz 13.491 104 0,4 37 0,5 35,4 

Gelişmiş 13 OECD 
Ülkesi Toplamõ(2) 17.759 75,0 5.413 72,5 30,5 
Türkiye 5.873 172,1 0,7 46,8 0,6 27,2 
152 Ülke Toplamõ 23.689 100,0 7.469 100,0 31,5 

Tablo:1- Ülkeler İtibariyle Milli Gelir ve Sanayi Katma Değeri 

Kaynak: The World Bank, World Development Indicators 2000.

(1995 Yõlõ, cari fiyatlarla)
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sermaye yoğun, üretim hattõnda çok basit 
işlemler yapan vasõfsõz veya yarõ vasõflõ iş-
gücü vasõtasõyla yüksek miktarlarda ve 
standart ürünlerin üretildiği bir üretim sis-
temidir. Otomotiv sanayiinde seri üretim 
sistemlerinin uygulamasõyla sağlanan üret-
kenlik artõşõ ve daha düşük maliyette üre-
tim, bu ürünlere yönelik kitlesel talebin 
oluşmasõnda etkili olmuştur. Ölçek ekono-
misi anlayõşõyla büyük ölçeklerde ve birim 
ürün başõna düşük maliyette üretimi esas 
alan seri üretimde beş temel öğe vardõr 
(Rae, 1984, s.34). Bunlar; üretimde has-
saslõk, üründe standartlaşma, aksam ve 
parçalarõn değiştirilebilirliği, nihai ürün ve 
alt parçalarõn üretiminde eşzamanlõlõk ve 
üretimin sürekliliğidir. Söz konusu imalat 
özellikleri kapsamlõ şekilde ilk defa otomo-
tiv sanayiinde meydana gelmiş, bu sanayi 
öncülüğünde diğer sanayilerde de yaygõn 
olarak uygulama alanõ bulmuştur.  

Otomotiv sanayii, yarattõğõ katma de-
ğer, istihdam seviyesine yüksek orandaki 
katkõsõ ve bir çok sektörde talep yaratõcõ 
girdi-çõktõ ilişkileri yanõ sõra, özellikle sana-
yide yeni üretim sistemlerinin geliştirilme-
sindeki öncü konumu suretiyle diğer sana-
yiler üzerinde yarattõğõ büyük etkilerden 
dolayõ ülke ekonomilerinde üretim sistemi-
nin göstergesidir. Bundan dolayõ otomotiv 
sanayii, XX. yüzyõl sanayiinin itici gücü 
veya sanayilerin sanayisi olarak da tanõm-
lanmaktadõr.  

Seri üretimin kapsamlõ bir şekilde ilk 
kez uygulandõğõ Henry Ford�un T-Model 
otomobil projesiyle, söz konusu otomobilin 
ilk üretimine başlandõğõ 1908 yõlõnda 6.000 
adet civarõndaki satõş, montaj hattõnõn 
tümden tamamlandõğõ 1914 yõlõnda yakla-
şõk 260.000 adete ulaşmõş ve ilk altõ  yõlda 
ortalama yõllõk yüzde 87,4 büyüme sağ-
lanmõştõr. 1908 yõlõnda 850$ olan fiyatõ ise 
1914 yõlõnda 490$�a düşmüştür (Rae, 1965, 
s.61). XX. yüzyõlõn başlarõnda dünya taşõt

aracõ üretiminin yaklaşõk yüzde 40�õ ABD�de 
üretilirken, seri üretimin sağladõğõ üstün-
lüklerin etkisiyle 1915 yõlõnda dünya araç 
üretiminin yüzde 95�i ABD�de üretilir du-
ruma gelmiştir. 1930�lu yõllardan sonra 
Avrupa ülkelerinde de seri üretime geçiş 
yönünde teşebbüslere başlanmõş ve 1950�li 
yõllardan sonra seri üretimin bu ülkelerde 
de yaygõn olarak uygulanmasõ ve Türkiye, 
Yugoslavya, Fas, Cezayir gibi ülkelerden 
ucuz işgücü teminin de etkisiyle 1970 yõ-
lõna gelindiğinde Batõ Avrupa ülkeleri ve
ABD dünya taşõt aracõ üretiminin yüzde
80�inden fazlasõnõ yaklaşõk yarõ yarõya üretir
konuma gelmişlerdir.

1960�lõ yõllarõn sonlarõnda, üretim sis-
temlerinde esnek/yalõn üretim sistemi ola-
rak adlandõrõlan önemli değişim yine oto-
motiv sanayii öncülüğünde Japonya�da 
gerçekleştirilmiştir. Japon otomotiv sana-
yiinin kõsa sürede, oldukça gelişmiş ABD ve 
Avrupa otomotiv sanayiine göre rekabet 
üstünlüğüne kavuşmasõnda, yalõn üretim 
sisteminin çok önemli bir unsur olduğu ka-
bul edilmektedir. Büyük otomotiv firmalarõ 
kendi sistemlerini yalõn üretim sistemine 
uyarlamaya çalõşmõşlardõr. 

Talepte olabilecek dalgalanmalar veya 
tüketici tercihlerindeki değişmelerden fazla 
etkilenmeyecek şekilde ürün çeşitliliğine 
gidebilecek fabrika içi yapõlanmayõ düzen-
leyici yalõn üretim sistemi, üretici-tedarikçi 
ve üretici-satõcõ ilişkilerini de kapsamakta-
dõr. Dolayõsõyla, yalõn üretim sistemi, �te-
darikçi-üretici-satõcõ� üçlüsü arasõnda yük-
sek bir örgütlenme yeteneğine dayalõ-
dõr.Yalõn üretim sistemi; 

• Tam zamanõnda (JIT:Just in Time)
üretim ve teslimat yöntemiyle stok
maliyetinin azaltõldõğõ,

• İstatistiki işlem denetimi (SPC),
kalite çemberleri ve toplam kalite
yönetimi (TQM)�nin uygulandõğõ,
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• Üretimde çok amaçlõ tezgahlarõn ve
vasõflõ işgücünün kullanõldõğõ ve iş-
çilerin üretimin işleyişi ve üretim
teknolojisi hakkõnda alõnan karar-
lara katõlõmõnõn sağlandõğõ,

• Üretim teknolojisi, fiyat ve kalitede
sürekli iyileştirmenin (Kaizen) he-
deflendiği,

• Ana sanayi-yan sanayi ilişkilerinde
uzun dönemli ilişkiler, karşõlõklõ da-
yanõşma ve güven boyutunun tesis
edilmeye çalõşõldõğõ,

• Düzenli bir üretici-satõcõ teşkilatlan-
masõyla piyasa işaretlerine duyarlõ
bir üretimin sağlanõlmasõna özen
gösterildiği bir üretim sistemidir.

Günümüzde bilgi ve iletişim sektörle-
rindeki hõzlõ gelişmelerle bilginin hõzlõ ve 
kolay iletilebilmesi firmalar arasõnda daha 
sağlõklõ ilişkiler kurulmasõna ve işbirliğinin 
geliştirilmesine olumlu katkõ sağlamakla 
birlikte, tüketici tercihlerinin üretimdeki 
belirleyici rolünün artmasõna ve küresel 
ölçekte tüketim tercihlerine sebep ol-
makta; firmalarõn esnek yapõlanmalarõnõ 
gerekli kõlmaktadõr. 

Yalõn/esnek üretim sistemlerinde tam 
zamanõnda üretim ve tedarik (JIT) yöntemi 
ile, sõk aralõklarla ve düşük miktarda, anlõk 
üretim ihtiyacõna  göre  girdi tedariki ya-
põlmaya çalõşõldõğõndan fabrika içi stoklar 
asgariye indirilmektedir.  

Bilgisayar destekli üretim ve tasarõm 
(CAD/CAM) yapõlmasõ ve üretimde geniş 
olarak robot kullanõmõ üretimin esnekliğini 
artõrmaktadõr. Bu durum, makina ve alet-
lerde değişiklik yapmaya gerek duymadan, 
sadece program ve bazen de kalõplarõ de-
ğiştirmek suretiyle, daha hõzlõ ve kolayca 
ürün çeşitliliği sağlayabilme fõrsatõ ver-
mektedir. 

İstatistiki kalite denetimi (SPC) ve ka-
lite çemberleri ile kalite denetimi, üretim 
hattõ boyunca ve üretimin genel bir özelliği 
gibi yapõlmaktadõr. Halbuki, seri üretimde 
kalite kontrol üretimden sonra yapõlmakta-
dõr. SPC ile iki önemli üstünlük sağlan-
maktadõr. Birincisi, hatalar üretim esna-
sõnda fark edildiğinden nihai aşamaya ta-
şõnmadan daha az bir çabayla giderilebil-
mektedir. İkincisi, hataya sebep olan unsur 
ara aşamada giderildiğinden sistemsel hata 
önlenmiş olmaktadõr.  

Yalõn üretim anlayõşõnda işçiler, birçok 
işte uzman ve sorun çözücü olarak görül-
mektedir. Çok yönlü vasõflar geliştirebilen 
işçilere ömür boyu iş güvencesi şeklinde 
ödüllendirme düzeni ve üstün yetenek te-
melini esas alan ücret anlayõşõ mevcuttur 
(Sayer, 1989).  

Bu üretim sisteminde grup çalõşma-
sõna önem verilmektedir. Grup, işyeri te-
mizliğinden kalite denetimine kadar çalõş-
tõğõ fabrika bölümünün tüm işlerden so-
rumludur. Grup üyeleri belirli zamanlarda 
fabrikadaki iş düzeni, kullanõlan teknoloji, 
kalitenin yükseltilmesi gibi teknik ve idari 
konularda önerilerde bulunmaktadõrlar. Söz 
konusu öneriler büyük bir özenle değer-
lendirilmekte ve önerisi önemli bulunan 
gruplara maddi ve manevi ödül verilmek-
tedir. Bu tür yapõlanmaya �kalite çember-
leri� veya �sürekli geliştirme anlayõşõ� 
(Kaizen) denilmektedir. Yalõn üretimde işçi 
veya ilgili grup hatanõn o esnada gideril-
mesini sağlamaktadõr. Böyle bir yapõlan-
mada ilk akla gelen hattõn çok fazla dur-
durulabileceğidir. Ancak, grup zaman içeri-
sinde muhtemel hatalarõn üretimin hangi 
aşamasõnda ve hangi sebeplerden mey-
dana geldiğini öğrenerek, sebeplerini kesin 
şekilde gidermesinden dolayõ hattõn hiç 
durdulmadõğõ bir üretim gerçekleştirilebil-
mektedir. 
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Örneğin, Toyota�nõn üretim hattõnda 
her bir işçinin üretimi durdurabilme yetkisi 
olmasõna rağmen, kesintisiz bir üretim 
sağlanabilmekte, fabrika içerisinde �hata 
düzeltme alanõ� olmadan üretim yürü-
mektedir. Oysa, seri imalatta fabrika alanõ-
nõn yüzde 20�si, çalõşma saatinin de yüzde 
25�i de hatalarõn düzeltilmesine harcan-
maktadõr. Bu da, kuşkusuz ki, ilave bir ma-
liyet demektir (Jones, Roos ve Womack, 
1990, s.72). 

Ulusal  Rekabetçi  Üstünlüğün 
Oluşmasõnda  Yalõn  Üretim 
Tekniğinin  Etkisi 

Bazõ özellikleriyle tanõtõlmaya çalõşõlan 
seri üretim ve esnek/yalõn üretim arasõn-
daki farklõlõğõn ülkeler boyutunda nasõl bir 
sonuç  verdiğinin  anlaşõlmasõ  için  araştõr- 

 
 
 

 
 
 
 

malar yapõlmasõ gerekir. Şu araştõrma bil-
gileri oldukça ilginçtir (Tablo 2). 

Tablo�dan görüleceği üzere, Japon 
otomobil üreticileri, Japon üreticilerin, çok 
daha az parça stokuyla, ve çok daha  az 
kalite denetim, bakõm-onarõm alanõyla daha 
kõsa sürede üretim gerçekleştirdikleri gö-
rülmektedir. ABD�de yaklaşõk üç günde bir, 
Avrupa�da iki günde bir girdi tedariki ya-
põlmasõna rağmen Japonya�da günde beş 
kez tedarik yapõlmaktadõr. 

Japonya�da işçilerin iş örgütlenmesi 
ve üretim işlemleriyle ilgili öneriler sun-
malarõ çalõşan başõna öneri göstergesiyle 
açõkça görülmektedir. Ayrõca, işçilerin tek 
bir iş yapmaktan ziyade, çok yönlü vasõflar 
edinebilmesi için işçi eğitimi Japonya�da, 
ABD  ve  Avrupalõ  üreticilere  göre oldukça  

 

Japon Firmalarõ Amerikan Firmalarõ Avrupa Firmalarõ 

Üretkenlik  

(Saat/Araç) 16,8 25,1 36,2 

Kalite  

(Montaj Hatalarõ/100 araç) 60,0 82,3 97,0 

Onarõm Alanõ  

(montaj alanõ %'si) 4,1 12,9 14,4 

Parça Stoku  

(8 örnek parça için-gün) 0,2 2,9 2,0 

Öneri/Çalõşan 61,9 0,4 0,4 

Yeni Üretim İşçilerinin 

Eğitimi (saat) 380,3 46,4 173,3 

Tablo:2- Ortalama Bir Otomobil Montaj Tesisinin Özellikleri, 1989 

Kaynak: JONES, Daniel T., ROOS, Daniel and WOMACK, James P., The Machine That Changed The World, 
NY,1990, s.56. 
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yüksektir. Bu hususlarõn da verimlilik artõ-
şõnda etkili olduğu açõktõr. Maliyet farklõlõ-
ğõna sebep olan unsurlar üzerinde yapõlan 
kapsamlõ bir araştõrmada şu durum ortaya 
çõkmaktadõr (Tablo 3). 

Söz konusu yõllarda Yen gerçek değe-
rinden düşük olduğundan, Japon firmalarõ-
nõn rekabet gücünü olumlu yönde etkile-
miştir. Kapasite kullanõm oranõna bakõldõ-
ğõnda, örneğin 1980 ve 1983 yõllarõ ara-
sõnda ABD otomotiv sanayiinde kapasite 
kullanõm oranõ ortalama yüzde 55, Ja-
ponya�da yüzde 85 civarõndadõr. Kõsa dö-
nemli bu olumsuzluklarõn etkisini gidere-
bilmek amacõyla gerçekçi kur ve normal 
(uzun dönemli) kapasite kullanõm oranlarõ 
alõnarak yapõlan hesaplamada ise şu durum 
ortaya çõkmaktadõr (Tablo 4). 

Tablodan görüldüğü gibi, Japonya�nõn 
kapasite kullanõm oranõ ve kurdan kaynak-
lanan  maliyet üstünlüğü giderildiğinde da- 

 
 
 
 

 
 
 
 

hi, 1984 yõlõnda Japonya�nõn ABD�ye göre 
yüzde 25 maliyet üstünlüğü olduğu görül-
mektedir. 

Japonya�daki otomobil üretim maliye-
tini olumlu etkileyen unsurlar içerisinde, 
işgücü, sermaye maliyetindeki düşüklükle 
birlikte asõl önemli etkenlerin ülke üretken-
liği ve maliyet üretkenliği olduğu anlaşõl-
maktadõr. Belli bir işkolu veya iş dalõnda 
ülke boyutunda belli bir düzene ve gelişmiş 
bir sanayi tabanõna dayanarak uluslararasõ 
pazarlara çõkabilmek bugünün kritik konu-
sudur.  

Bu yorumla Tablo: 4 şu şekilde de-
ğerlendirilebilir: 1984 yõlõnda, iki ülkede 
işçilik fiyatõ hariç diğer tüm unsurlar (söz 
konusu yõldaki geometrik ortalama olarak) 
eşit kabul edilirse, Japonya�da işçilik fiyat-
larõndaki düşüklük nedeniyle birim otomo-
bil maliyetinde yüzde 10,1�lik bir üstünlük 
oluşabilecektir.  Maliyet  üretkenliğinde ise,  

Farklõlõğõn  Kaynağõ 

Yõllar 

Maliyet 

Farklõlõğõ* İşçilik Sermaye Malzeme 

Maliyet 

Üretkenliği Ölçek 

Kapasite 

Kullanõmõ 

Ülke 

Üretkenliği 

1970 -34,1 -23,0 -2,5 -15,6 9,7 8,4 -6,0 7,6 

1974 -12,5 -17,1 -0,1 5,8 1,6 4,8 -2,1 -1,0

1975 -21,6 -16,7 0,3 -4,3 -4,9 4,1 -4,6 -4,2

1978 -6,3 -10,8 -1,3 13,8 -8,1 2,8 -0,4 -10,2

1979 -19,3 -11,9 -2,4 4,1 -12,5 2,2 -2,0 -12,6

1980 -35,1 -15,2 -4,1 2,5 -22,1 1,8 -10,3 -14,7

1982 -43,6 -15,5 -5,6 -9,3 -22,1 1,3 -12,2 -12,5

1984 -35,4 -13,0 -4,3 -9,4 -17,2 1,8 -0,6 -18,1

Tablo:3- Japon  ve  Amerikan  Otomobillerinde  Birim  Maliyet 
Farklõlõğõn  Nedenleri 

(%)

*((Japon/Amerikan) -1)*100 
Kaynak: FUSS, Melvyn A., and WAVERMAN, Leonard, Cost and Productivity in Automobile Production, 

Cambridge University Press, 1992, s.145.
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tüm girdi fiyatlarõnõn her iki ülkede eşit ol-
duğu kabul edilirse, Japonya�nõn ABD�ye 
göre yüzde 16,7 oranõnda maliyet üstün-
lüğü olduğu görülüyor. Bu durum, Ja-
ponya�nõn verimlilik üstünlüğünün mali-
yette çok önemli bir boyut oluşturduğunu 
ispatlõyor. Bir diğer önemli husus ise, ül-
keye özgü üretkenlik değişkeninin maliyet 
üstünlüğüne olan yüksek orandaki etkisi-
dir. Bu durum şöyle açõklanabilir: Otomobil 
sanayinin yapõsal durumu haricindeki tüm 
değişkenlerin iki ülkede eşit olduğu kabul 
edilirse Japonya otomobil sanayi rekabette 
ABD�ye göre yüzde 18,1 oranõnda fiyat 
üstünlüğüne sahiptir. Bu durumu belirle-
mek için kullanõlan dummy değişkenle üre-
tim sistemlerinin, daha özel ifadeyle Ja-
ponya otomobil sanayinin idari ve teknik 
yapõlanmasõndaki başarõsõnõn önemi ortaya 
çõkmaktadõr. Örneğin, maliyeti etkileyen 
tüm değişkenler eşit kabul edildiğinde ül-
keye özgü üretkenlik, maliyet farklõlõğõnõn 
yüzde 65�ini açõklayabilmektedir.  

Fuss ve Waverman�õn incelemesinde 
ayrõca,  normal  kapasite  kullanõmõ ve ger- 

 
 

 

çekçi kur ortamõnda 1978-1980 yõllarõ ara-
sõnda Japonya�nõn Almanya�ya göre yakla-
şõk ortalama yüzde 28 oranõnda bir maliyet 
üstünlüğünün olduğu da belirtilmiştir. 

Söz konusu incelemeyi destekleyen 
bir başka çalõşmada da, Japonya ve Ame-
rika arasõndaki maliyet farkõnõn yüzde 63� 
ünün kalite anlayõşõndaki farklõlõk, tam za-
manõnda üretim, ana sanayi-yan sanayi 
yapõlanmasõ, ürün geliştirmedeki farklõ 
yaklaşõm gibi, idari ve teknik olarak sistem 
anlayõşõndaki farklõlõktan kaynaklandõğõ vur-
gulanmõştõr. (Law, 1991, s.28). 

Ana Sanayi-Yan Sanayi İlişkileri 

Yalõn üretim tekniğinin yeni bir ör-
gütlenme gerektireceği açõktõr. Bunun ana 
sanayi-yan sanayi ilişkilerinde önemli bir 
değişime sebep olduğunu söylemek müm-
kündür. Rekabet, ana firma ve tedarikçileri 
arasõnda kademelenme (keiretsu) anlayõ-
şõyla sağlanan özel bir işbölümü ve daya-
nõşmaya dayalõ örgütlenme yapõsõyla, dõşa 
karşõ geliştirilmektedir. 

Farklõlõğõn  Kaynağõ 

Yõllar 

Maliyet 

Farklõlõğõ* İşçilik Sermaye Malzeme Ölçek 

Maliyet 

Üretkenliği 

Ülke 

Üretkenliği 

1978 -11,0 -11,4 -1,9 11,0 2,8 -7,7 -10,2

1979 -17,3 -11,1 -1,8 6,5 2,2 -11,0 -12,9

1980 -23,0 -13,7 -2,8 6,3 1,8 -13,7 -15,2

1982 -23,1 -12,1 -2,1 1,1 1,3 -11,6 -12,7

1984 -24,9 -10,1 -1,4 1,7 1,8 -16,7 -18,1

Tablo:4- Japon  ve  Amerikan  Otomobillerinde
Uzun  Dönem  Birim  Maliyet  Farklõlõğõ  ve  Nedenleri 

*((Japon/Amerikan) -1)*100 
Kaynak: FUSS, Melvyn A., and WAVERMAN, Leonard, Cost and Productivity in Automobile Production, 

Cambridge University Press, 1992, s.145.

(%)
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1970�li yõllara kadar ana ve yan sanayi 
ilişkilerinde hakim olan sistem ABD ve Av-
rupalõ seri üretici firmalarõnca uygulanan 
geleneksel sözleşme sistemidir. Bu uygu-
lamada ürün tedariki, aynõ ürünü üreten 
çok sayõda firma arasõndan, üründe istenen 
tasarõm özellikleri ve kaliteyi sağlamak ko-
şuluyla en düşük fiyatõ teklif eden firmadan 
yapõlmaktadõr. Müşteri (ana sanayi fir-
masõ), bir parçanõn üretim siparişini ver-
mek için yan sanayi üreticileri arasõnda ya-
şanan çok çetin bir rekabetten istifade 
ederek, söz konusu ürünü en düşük fiyata 
temin etmeyi amaçlamaktadõr. Genelde 
sözleşme süreleri kõsa olup, ana ve yan 
sanayi arasõnda güven eksikliği mevcuttur. 
Yan sanayici, ana sanayi firmasõnca sağla-
nan teknik detaya göre fason üretim yap-
tõğõndan ürün geliştirme ve mühendislik 
çalõşmalarõna katkõda bulunmamaktadõr. 

Buna karşõlõk, ana ve yan sanayi iliş-
kilerinde görülen yeni yaklaşõm ise Japon 
Toyota firmasõ öncülüğünde geliştirilen ya-
lõn üretim sistemi içerisinde şekillenen yalõn 
tedarik yöntemidir. Günümüzde giderek 
tüm dünyada yayõlan ana ve yan sanayi 
ilişkilerindeki bu yeni yaklaşõmda, dar kap-
samlõ ticari ilişkilerden vazgeçilerek, tasa-
rõm dahil tüm üretim süreçlerinde işbirliği 
amaçlanmaktadõr. Ana ve yan sanayi ara-
sõndaki işbirliğiyle daha kõsa zamanda ve 
daha az harcamayla ürün geliştirildiği, ma-
liyet üstünlüğü sağlandõğõ, ürün kalitesinde 
olumlu gelişmelerin elde edildiği belirtil-
mekte ve bu hususlara gerekli desteğin 
verilmesi gerektiği vurgulanmaktadõr (The 
European Commission, 1993). 

Bu yöntemde, özellikle dikey yapõ-
lanma mümkün mertebe terk edilerek par-
çalarõn yan sanayiden tedarikine önem ve-
rilmekte, yan sanayi firmalarõ arasõnda 
kademelenme (keiretsu) oluşturmak sure-
tiyle doğrudan ilişki içerisindeki yan sanayi 
firma sayõlarõ azaltõlarak bu firmalarla işbir-

liği imkanlarõnõn artõrõlmasõna ve yan sana-
yinin ürün geliştirmede aktif katõlõmõnõn 
sağlanmasõna ve bilhassa tam zamanõnda 
ve daha esnek bir tedarik sisteminin ku-
rulmasõna özen gösterilmektedir. 

Bu yapõ içerisinde yan sanayi kuru-
luşlarõ, ürün geliştirme faaliyetlerine katõl-
mak, tam zamanõnda üretim yapmak, tes-
limat güvencesini sağlamak için kendi yan 
sanayicilerini de organize etmektedirler. 
Ana sanayi firmalarõ ise, yan sanayinin ka-
tõlõmõnõ da kullanarak önceliğini yeni model 
geliştirme, üründe iyileştirme, kalite yük-
seltme, düşük maliyette üretim gibi AR-GE 
konularõ üzerinde yoğunlaşmaya vermek-
tedir.  

Ana ve yan sanayide güven unsuruna 
dayalõ uzun dönemli ilişkiler kurulmakta; 
tedarik yapõlan üründe planlanan tedarik-
ten sapma olursa risk paylaşõmõna gidil-
mekte, ana sanayi firmasõ yan sanayicisin-
den zamanla verimlik artõşõ ve maliyet dü-
şürücü katkõ beklemekte ve uzun dönemli 
yapõlan sözleşme boyunca ara fiyat ayar-
lamalarõ yapõlmaktadõr. Bu faaliyetler yü-
rütülürken ana sanayi firmasõ yan sanayi-
cilerinin teknik, idari ve mali yetersizliğin-
den kaynaklanan sorunlarõna destek ver-
mek suretiyle işbirliği içerisinde bulun-
maktadõr. 

Ana ve yan sanayi ilişkilerinde tesli-
mat güvenilirliğine, başka bir ifadeyle tam 
zamanõnda üretim/tedarik ilkelerine önem 
verilmektedir. Tam zamanõnda üretim/te-
darik, nihai ürün üreticisinin ürününü tam 
satõlacağõ zamanõnda üretmesi, yan sana-
yicinin ise ilgili aksam ve parçayõ nihai ürün 
üreticisinin tam istediği zamanda üreterek 
teslimat yapmasõ düzenlemesidir. Dolayõ-
sõyla, tüketici talebi ölçüsünde üretimin 
yapõlmasõ, parça üreticisinden nihai ürün 
satõcõsõna kadar ki tüm işlemlerde stoksuz 
tedarik, üretim ve satõşõn sağlanmasõdõr. 
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Ana sanayi firmasõ öncülüğünde �yan 
sanayi işbirliği dernekleri� kurulmakta ve 
bu dernekler aracõlõğõyla yan sanayi firma-
larõna yönelik olarak teknik ve idari konu-
larda eğitim seminerleri ve toplantõlar dü-
zenleyerek yan sanayicilerin kalite çem-
berleri, değer analizi/mühendisliği, maliyet 
muhasebesi, tam zamanõnda üre-
tim/teslimat gibi konularda eğitilmesi sağ-
lanmakta, ana ve yan sanayi firmalarõnõn 
üst düzey yöneticileri arasõnda belirli za-
man aralõklarõyla yapõlan toplantõlarda 
sektördeki geleceğe dönük muhtemel ge-
lişmeler değerlendirilmekte, stratejiler be-
lirlenmekte ve kimi zamanlarda ilave yatõ-
rõm kararlarõnõn dahi ortak verildiği karşõlõklõ 
bilgi alõş verişlerinde bulunulmaktadõr. Ay-
rõca, bu derneklerde sürekli olarak bulun-
durulan, konularõnda ehliyetli teknik insan 
gücüyle yan sanayi firmalarõna yönelik da-
nõşmanlõk hizmetleri verilmektedir. 

Ürün Geliştirme 

Günümüz sanayiinde uluslararasõ bo-
yutta çok çetin bir rekabet yaşanmaktadõr. 
Geçmişte ağõrlõklõ olarak fiyat esasõna göre 
rekabet edilirken günümüzde rekabet; fi-
yat ile birlikte kalite, etkin bir pazarlama, 
üründe yaratõcõlõk, değişen talebe hõzlõ 
yanõt  verme  yeteneği,  ürün  çeşitliliği  ve  

 

 

geleceğe yatõrõm ile belirlenir olmuştur. Öz-
ellikle doymuş pazarlarda satõşlarõ müşteri 
eğilimleri belirlemekte ve daha sõk aralõk-
larla ürün geliştirme, dolayõsõyla marka ve 
model yaratabilme başarõmõ önem kazan-
maktadõr. 

Tablo: 5 incelendiğinde, yeni bir oto-
mobil modelinin geliştirme sürecinin Ja-
ponya�da yaklaşõk 3,5, Avrupa�da 4,5-5, 
ABD�de ise 5-5,5 yõl olduğu görülmektedir. 
Ayrõca ortalama olarak model değiştirme 
sürelerinde de Japonya�yõ ABD ve Avrupa 
takip etmektedir. Avrupa�da bir modelin 
ortalama üretim süresi 10 yõldan fazla ol-
maktadõr ki, bu süre Japonya�nõn 2 katõdõr. 
Bu durum, Japonya�nõn rekabet gücünü 
artõrmaktadõr. 

Sanayinin ürün geliştirme başarõsõnda 
büyük-küçük sanayi işbirliği, başka bir ifa-
deyle ana firmanõn ürün geliştirme başarõ-
sõnda yan sanayinin rolü üzerinde dur-
makta fayda görülmektedir. 

Japonya�nõn ana ürün geliştirme üs-
tünlüğünde yan sanayi katõlõmõnõn önemi 
var mõdõr veya yan sanayinin ürün geliştir-
meye katõlõmõ bu sonuçta etkili bir unsur 
mu sorusunu cevaplayabilmek için Şe-
kil:1�in incelenmesi oldukça önemlidir. 

 

 

ABD Avrupa(AB) Japonya 

Geliştirilen  Yeni  Model 
Sayõsõ(1982-87) 21 38 72 
Bir  Modelin  Ortalama  Üretim 
Süresi;  yõl,  (1982-87) 8,1 12,2 4,6 
Yeni  Bir  Modelin  Ortalama 
Geliştirilme  Süresi  (Ay) 61,9 57,6 42,6 

Tablo:5- Ülkeler  İtibariyle  Otomobilde  Yeni  Model  Geliştirme  Başarõsõ 

Kaynak: CLARK, Kim B., Product Development Performance- Strategy, Organization, and Mnagement in the 
World Auto Industry, Harvard Dusiness School Press, Boston, 1991.
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Ana firmalarõn yan sanayiden tedarik 
ettiği parçalar içerisinde yan sanayi pa-
tentli parçalar ve kara kutu parçalarõn de-
ğer olarak payõ, ABD�de yüzde 19, Av-
rupa�da yüzde 46, Japonya�da ise yüzde 
70�tir. Ayrõca yan sanayi mühendislik oranõ 
diye adlandõrõlan, bir otomobilin tasarõmõ 
için harcanan toplam mühendislik çalõş-
malarõ içerisinde yan sanayi firmalarõnõn 
mühendislik payõ, ABD�de yüzde 7, Av-
rupa�da yüzde 16, Japonya�da ise yüzde 
30�dur. 

Tablo:5 ve Şekil:1 birlikte değerlendi-
rildiğinde, ürün geliştirmeye yan sanayi 
katõlõmõ ile ana firmanõn yeni model ge-
liştirme başarõsõ arasõnda yakõn bir ilişki 
olduğu açõkça görülmektedir. 

Ana sanayi firmasõnõn yan sanayici-
sinden aksam ve parça tedariki, yan sana-
yicinin ürün geliştirmeye katõlõmõ nispetine 
göre genel olarak yan sanayici patentli 
parçalar, kara kutu parçalar, şartlõ tasarõm 
ve misafir mühendis uygulamalarõ şeklinde 
ortaya çõkmaktadõr. 

 

 
 

Bir parçanõn performans ölçütleri ile 
birlikte tüm ayrõntõlõ mühendisliği çalõşma-
larõ yan sanayici tarafõndan yapõlarak tasa-
rõm ve üretim bilgilerinin tamamõnõn yan 
sanayi ürünü olduğu parçalara yan sanayi 
patentli parçalar denilmektedir.  

Parçanõn dõş görünüşü, yaklaşõk fiyatõ, 
performans ölçütleri vb. genel özellikleri 
ana sanayince belirlendiği, ancak gerekli 
tüm ayrõntõ tasarõmõnõn yan sanayince ger-
çekleştirildiği; ana ve yan sanayinin ortak-
laşa geliştirdikleri parçalar, kara kutu par-
çalar olarak adlandõrõlmaktadõr.  

Kara kutu parçalarda iki tür uygulama 
bulunmaktadõr. Birincisi õsmarlama çizim-
lerdir. Yan sanayince tasarõmõ yapõlan par-
çanõn, yan sanayi tarafõndan üretiminden 
önce nihai tasarõmõnõn bir de ana sanayi 
tarafõndan gözden geçirilmesi şeklinde uy-
gulama olup, yan sanayici ana firmadan 
sadece tasarõm ücreti talep etmektedir. 
İkincisi ise onaylõ çizimlerdir. Ana sanayi 
firmasõ parçanõn yan sanayi firmasõ tarafõn-
dan yapõlan ayrõntõ tasarõmõna hiç bir şe-

Şekil:1- Yan  Sanayiden  Tedarik  Edilen  Parçalarõn  Tasarõm  Durumu 

Kaynak: CLARK, Kim B., Product Development Performance- Strategy, Organization and Management in the 
World Auto Industry; Harvard Business School Press, Boston, 1991.
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kilde denetim ve ilaveler yapmamaktadõr. 
Dolayõsõyla bu tür bir kara kutu parçasõnda 
yan sanayici patent sahibi olmakta, ana 
sanayi üretilmiş parçayõ satõn almaktadõr. 

Bunlara ilave olarak, yan sanayinin 
ürün geliştirmeye katõlõmõ konusunda diğer 
bazõ uygulamalar da mevcut olup bunlar, 
şartlõ tasarõm ve misafir mühendis uygula-
malarõ olarak anõlmaktadõr. Parçanõn baş-
langõçta öngörülen genel özellikleri yanõnda 
tüm ayrõntõlõ tasarõmõnõn ana firmaca yapõl-
dõğõ, ancak, yan sanayicinin daha kolay 
üretilebilirlik ve maliyet düşürme yönünde 
önerebileceği değişikliklerin ana sanayince 
tekrar değerlendirilip uygulandõğõ ve üre-
tilmek üzere yan sanayicisine verildiği par-
çalara şartlõ tasarõmlõ parçalar denmekte-
dir. Ürün geliştirme süreci boyunca yan 
sanayicinin üretim ve tasarõm mühendisle-
rinin de katõlõmõyla, ana fabrikada tasarla-
nan parçalar ise misafir mühendislik uy-
gulamasõ olarak bilinmektedir. 

Yukarõda da açõklandõğõ üzere, ülkeler 
itibariyle yapõlan karşõlaştõrmalarda Japon 
otomobil firmalarõnõn, yeni model geliştir-
mesine yan sanayii katõlõmõ konusunda 
Avrupa ve ABD�ye göre oldukça ileri sevi-
yede olduklarõ görülmektedir. Bu durum, 
büyük ölçekli firmalardan küçük ölçekli fir-
malara doğru kademeli, piramit şeklinde 
olan ana ve yan sanayiin yapõlanmasõnda, 
araç üreten ana firmanõn, parçalarõn teknik 
tasarõmlarõnõ kendi firmasõnda yapmaktan 
ziyade doğrudan tedarikte bulunduğu nis-
peten yeterli ölçekli, AR-GE yeterliliği bulu-
nan yan sanayi firmasõnõn beklemesinden 
kaynaklanmaktadõr. Söz konusu yan sanayi 
firmasõ da, tasarõmõnõ yaptõğõ ana parçanõn 
ilgili alt parçalarõnõn tedarikini daha küçük 
ölçekli yan sanayi firmalarõndan yaparak 
tamamlanmõş ana parçanõn araç üreticisine 
teslimini taahhüt etmektedir. Bu tür bir 
yan sanayi firmasõna �sistem üreticisi� de-
nilmektedir.  

Sonuç 

Mal ve sermaye hareketlerinin ser-
bestleştiği küreselleşen dünyada, özellikle 
gelişmiş ülkelerde sanayiye girdi teşkil 
eden faktör fiyatlarõnõn giderek birbirine 
yaklaşmasõ, sanayinin rekabet üstünlüğü 
kazanmasõnda verimlilik artõşõna yol açacak 
firma içi ve firmalar arasõ idari ve teknik 
organizasyonun ve kaynaklarõn etkin kulla-
nõmõnõn önemini giderek artõrmaktadõr. Bu 
kapsamda, AR-GE�ye yatõrõm, kalite yöne-
timi, firmalar arasõnda temelde esneklik ve 
işbirliğine dayanan ilişkiler ve ortak ürün 
geliştirme, ürün ve üretim işlemlerinde 
sürekli gelişme, sõfõr hatalõ ve tam zama-
nõnda üretim ve teslimat, etkin bir pazar-
lama, esnek imalat yöntemlerinin uygu-
lanmasõ, çok yönlü/yetenekli iş gücü ve 
işgücünün etkin kullanõmõ gibi özellikler 
ulusal rekabetçi üstünlüğü belirleyen un-
surlar olarak öne çõkmaktadõr.   

Bu kapsamda, Türk sanayiinde de re-
kabetçi üstünlüklerin geliştirilmesi ama-
cõyla; 

• Ana ve yan sanayide karşõlõklõ fayda
ve güven unsurunu tesis eden,
aralarõndaki ilişkilerin uzun dönemli
ve işbirliğine dayalõ olmasõnõ sağla-
yan, ana ve yan sanayiini bir bütün
olarak daha rekabetçi kõlmayõ
amaçlayan bir yapõnõn tesis edil-
mesi,

• Yan sanayi firmasõnõn üreteceği
ürünün tasarõmõnõ da yapmasõnõn
veya ana ve yan sanayide ortak
ürün geliştirilmesinin özendirilmesi,
bu amaçla AR-GE desteklerinin ve
danõşmanlõk hizmetlerinin etkin ola-
rak kullanõlmasõ,

• KOBİ niteliğindeki yan sanayi fir-
malarõnõn çağdaş işletmecilik anla-
yõşõyla yönetilmeleri hususunda ge-
rekli desteğin sağlanmasõ,
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• KOBİ�lere yönelik olarak kredi gü-
vence fonu, risk sermayesi, fi-
nansman yatõrõm ortaklõğõ gibi al-
ternatif finansman araçlarõnõn ge-
liştirilmesi,

• Tam zamanõnda üretim/teslimat
tekniklerinin özellikle yan sanayide
uygulanmasõ hususunda gerekli bi-
linçlendirme ve desteğin sağlan-
masõ,

• Ana sanayi firmalarõnõn nispeten
büyük ölçekli yan sanayi firmalarõn-
dan �sistem tedariki� ne yönelmesi,

• Sektör derneklerinin, sektörün gir-
di-çõktõ ilişkisini de dikkate alarak
sektörler arasõ işbirliğine katkõda
bulunacak şekilde hizmet sunmasõ
faydalõ görülmektedir.
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ELEKTRİK  ENERJİSİNDE 
YENİ  DÖNEM 

O. Olcay GÜNEĞİ (*) 

Özet: Türkiye�nin stratejik kalkõnma 
ve güvenlik konularõnõn başõnda enerji 
gelmektedir. Elektrik enerjisi açõğõnõn gide-
rilmesine destek sağlayõcõ çözüm ve kay-
nak arayõşlarõ, son 20 yõlda hizmetlerin 
özelleştirilmesinden başlayan bir çizgide 
sektörün piyasaya ve tamamen dõşarõya 
açõlmasõ yönünde seyretmiştir. Makale, 
kalkõnma ihtiyacõ ile piyasa talebi arasõn-
daki farkõ tartõşarak, uzun vadeli kalkõn-
mayõ ülkenin elinden kaçõrmamasõ için dü-
zenleme yapõlmasõ gereğini dikkatlere ge-
tirmekte, yeni Enerji Piyasasõ Kanunu�na 
sağlõklõ bir işlerlik kazandõrõlmasõ için yapõl-
masõ gerekli işleri belirtmekte ve Kanun�la 
düzenlenmemiş olan geçiş döneminin dü-
zenli geçişi sağlayacak şekilde yönetilmesi 
için tedbirler önermektedir. 

Türkiye enerji talebi, artan nüfus, şe-
hirleşme, sanayileşme, teknolojinin yay-
gõnlaşmasõ ve refah artõşõna paralel olarak 
yükselmesini sürdürmektedir.  

Türkiye�de elektrik tüketimi, geçmiş 
kõrk yõlda, yõllõk ortalama % 10 gibi bir hõzla 
büyümüştür. Bu artõş hõzõ son yirmi yõlda % 
8,5 düzeyine gerilemiştir. Azalan artõş hõ-
zõna rağmen ülke elektrik talebinin, tüke-
timde doyuma ulaşõlõncaya kadar daha 
uzun bir süre yüksek oranlarda artmaya 
devam etmesi beklenmektedir. Yapõlan 
tahmin hesaplamalarõnda bu durum açõk-
lõkla ortaya çõkmaktadõr.  

Türkiye�nin 100. Yõl Stratejisi ve VIII. 
Beş   Yõllõk   Kalkõnma   Planõ   için   yapõlan  

elektrik sektörü arz-talep çalõşmalarõnda, 
2000 yõlõnda 128,3 milyar olan kW saat 
elektrik talebinin, ortalama % 1,5 nüfus 
artõş hõzõ ve % 6 ekonomik büyüme senar-
yosu ile 2005 yõlõnda 195 milyar kW saate 
ve 2010 yõlõnda 285 milyar kW saate ulaş-
masõ beklenmektedir. Ancak, bu projeksi-
yon Plan döneminin daha ilk yõlõnda, yaşa-
nan kriz dolayõsõyla, büyük ölçüde sapma 
göstermiştir. Bununla beraber, uzun dö-
nemde ortalama talebin seyrini ileriye yö-
nelik bu hesaplamalara uygun şekilde sür-
düreceği kabul edilmektedir. Sözkonusu 
tahminlerin, gerçekçi veri ve varsayõmlarla 
abartõlmadan yapõlmasõnõn, Türkiye�nin 
gereksiz külfetler altõna sokulmamasõ açõ-
sõndan hayati önemi bulunmaktadõr.  

Enerji  Sektöründe 
Özelleştirmenin  Geçmişi 

Elektrik talebini karşõlamak amacõyla 
kurulmasõ gerekli üretim tesislerinin, iletim 
ve dağõtõm şebekeleri ile birlikte finanse 
edilmesi, kamu finansman imkanlarõnõn 
üzerinde bir yatõrõm zorunluluğu getir-
mektedir. Gerekli yatõrõmlar zamanõnda ya-
põlmadõğõ takdirde enerji açõğõ oluşmasõ 
tehlikesi uzun süredir bulunmaktadõr. 
Devlet Planlama Teşkilatõnca alõnmasõ ge-
rekli tedbirler Yüksek Planlama Kurulu 
gündemine sürekli getirilmektedir. Bu kap-
samda, son yirmi yõldõr yerli ve yabancõ 
özel sermayenin elektrik sektörüne çekil-
mesi ihtiyacõ önemini artõrarak sürdür-
mektedir. 

Elektrik sektöründe, 1984 yõlõndan 
başlayarak bugüne kadar 3096 sayõlõ Ka-
nun çerçevesinde sürdürülen özelleştirme (*) DPT, Altyapõ ve Hizmetler Dairesi Başkanõ
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çalõşmalarõ, değişik nedenlerle istenen so-
nuçlara ulaşamamõştõr. Dağõtõm ve yatõrõm 
konularõnda bazõ bölgesel özelleştirme an-
laşmalarõ yapõlmõştõr. Yap-İşlet (Yİ) ve Yap-
İşlet-Devret (YİD) gibi farklõ modellerle 
gündeme getirilen yeni enerji santralõ 
kurma projeleri tasarlandõğõ şekilde yürü-
tülememiştir.  

Sektörde özel kesim için istikrarlõ ve 
güven verici bir ortam oluşturulamamõş, 
uygulamada Plan ilke ve politikalarõndan 
sapõlarak özel şirketleri sektöre çekmek 
amacõyla aşõrõ yüksek tarifelerle elektrik 
alõm-ödeme garantileri, yakõt temin güven-
cesi, Hazine garantisi, uluslararasõ tahkim 
gibi aşõrõ güvenceler verilmek yoluna gidil-
miştir.  

VII. Plan metninde gündeme getiri-
len, sektörde uzun vadede rekabete açõk 
bir serbest piyasa oluşturulmasõ amacõ, 
yürütülen uzun vadeli, yüksek tarifeli ve 
alõm-ödeme güvenceli proje uygulamala-
rõyla çelişir duruma düşmüştür. Bunun yanõ 
sõra, tarife oluşumunda rekabet olmamasõ 
nedeniyle, uzun dönemde sanayiyi ve ge-
nel ekonomiyi olumsuz şekilde etkileyeceği 
düşünülen yüksek maliyetli bir düzene dö-
nüşme başlamõştõr. Yapõlan analizlerde, 
arz-talep dengesi ve ihtiyacõnõn üzerinde 
kapasitelerde gündeme getirilen alõm ga-
rantili projelerin uzun dönemde TEAŞ�õn ve 
bilahare Hazine�nin üzerine büyük ödeme 
yükümlülükleri getireceği tespit edilmiştir.  

Bu tespit çerçevesinde, 1998 yõlõndan 
başlayarak yeni Yap-İşlet-Devret projeleri-
nin onaylanmasõ aşamasõnda yeni ek öl-
çütlerle daha seçici değerlendirme yapõl-
masõna geçilmiş; proje seçiminde öncelik-
ler, yeterince kõsõtlõ bir proje paketi içinde, 
elektrik üretimi kaynaklarõna göre yerli ve 
temiz, yenilenebilir, hidrolik ve rüzgar 
projeleri lehine geliştirilmiştir. Buna rağ-
men ilgili Bakanlõk elindeki YİD proje pa-

keti büyümeye, müracaatlar da aynõ hõzla 
akmaya devam etmiş, özel projelerin ge-
liştirilmesinde ciddi bir karmaşaya sürükle-
nilmiştir.  

Elektrik  Sektöründe  Yeniden  
Yapõlanma  Girişimi 

Koordinasyonsuz uygulamanõn ve ge-
lişimin önüne geçilmesi bir şart haline gel-
miştir. Bu sõrada, Dünya Bankasõ�nõn da 
girişimiyle, İstikrar Programõ çerçevesinde 
ekonomi için öngörülen düzenlemelerin 
yanõ sõra elektrik sektöründe de yeniden 
yapõlanmaya gidilmesi gündeme getirilmiş-
tir. 2000 yõlõ içinde sektörün rekabete açõk 
hale getirilmesi amacõyla bir süredir sür-
dürülen çalõşma, yeni bir Kanun kapsa-
mõnda ve fazla tartõşõlmadan hõzla ele alõn-
mõştõr. 3 Mart 2001 tarihli Resmi Gazetede 
yayõmlanarak uygulamaya giren 4628 sayõlõ 
Elektrik Piyasasõ Kanunu bu girişimin yasal 
sonucu olmuştur.  

Elektrik Piyasasõ Kanunu, özel hukuk 
hükümlerine göre çalõşacak, çok sayõda 
satõcõsõ ve alõcõsõyla rekabete açõk bir ser-
best elektrik piyasasõnõn temel çerçevesini 
çizmektedir. Kanun aynõ zamanda piyasada 
düzenleme ve denetim sağlayacak, tarife-
leri onaylayacak bağõmsõz bir Kurul�un ve 
buna bağlõ bir Kurum�un oluşturulmasõnõ 
içermektedir.  

Yasa iyi bir başlangõç olmakla bera-
ber, sistemin işler hale getirilmesi için takip 
edilmesi gereken uzun ince bir yol bulun-
maktadõr. Bu yolda, Enerji Piyasasõ Ku-
rulu�nun ve bilahare  Kurumu�nun oluştu-
rulmasõ, Kanun�un uygulamasõna yönelik 
yönetmeliklerin ve ikincil düzenlemelerin 
hazõrlanarak yürürlüğe konmasõ ilk aşama 
olacaktõr. Asgari iki yõl almasõ beklenen bu 
çalõşmalarla ilgili dönemde, serbest piyasa 
uygulamasõ için bir ön şart olarak görülen 
�elektrik dağõtõm sisteminin varlõk satõşõ 
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yoluyla özelleştirilmesi� gündeme gelecek 
ve sonuçlandõrõlmasõ gerekecektir. Böylece 
üreticiler ile tüketiciler arasõnda serbest 
anlaşmalarõn gerçekleştirilebileceği bir köp-
rü kurulmuş olacaktõr.  

Bu safhadan sonra, özel yatõrõmcõ ve 
üretici şirketlerin, yeni özel dağõtõm şirket-
leriyle uzun vadeli alõm-satõm anlaşmala-
rõna girerek veya serbest olarak, yönetme-
liklerle ortaya konan kurullar çerçevesinde 
Kurul�dan lisans almak suretiyle yeni üre-
tim yatõrõmlarõna girmeleri düzenlenmesi 
gelecektir.  

Sektörün mevcut yapõsõndan hare-
ketle, Kanun�da öngörülen amaçlara ulaşa-
bilecek bir serbest piyasa düzenine geçiş, 
üzerinde ciddiyetle durulmasõ ve en uygun 
şekilde düzenlenmesi gereken bir süreç 
olarak görülmektedir. Kanun, bir yasal 
belge olarak, geçiş döneminde yaşanabile-
cek sorunlara ve bu sorunlarõn nasõl çözü-
lebileceği konusuna bir açõklõk getirme-
mekte, bu sorunlarõn çözümünü Kurul�a ve 
zamana bõrakmaktadõr. Bu açõdan Kurul�un; 
sektörde yetişmiş, deneyimli, meslekli, ko-
nusuna hakim, siyasi ve kişisel bağõmsõz-
lõğa sahip, piyasayõ tarafsõz temsil yeterliliği 
olan üyelerden oluşmasõ, Kurul�un gerçek 
bir piyasa kuruluşu olarak oluşmasõ açõsõn-
dan şarttõr. Kurum�un da aynõ doğrultuda 
nitelikli ve deneyimli bir kadroyla teşkili 
sektörün sorunlarõnõn çözümü ve özerk ve 
tarafsõz bir şekilde yönetimi için büyük 
önem taşõmaktadõr. Aksi takdirde yeni bir 
bürokrasi üretilmiş olacaktõr. Nitekim, bu-
nun ilk işaretleri Kurum�a 400 kadro veril-
mesiyle görülmektedir.  

Enerji Bakanlõğõ ile Kurul ve Kurum 
arasõndaki işbölümünün açõklõğa kavuşmasõ 
kamuoyu açõsõndan gereklidir. Bakanlõk de-
neyiminin değerlendirilmesi faydalõ olur.  

Yeni piyasanõn, rekabetin yaygõnlaş- 

masõnõ sağlamak ve eşit taraflar arasõnda 
tarafsõz ve şeffaf bir piyasa düzenini ger-
çekleştirmek üzere mevcut alõm güvenceli 
projeleri nasõl uyarlayarak emeceği, yeni 
yatõrõmlarõn başlatõlacağõ tarihe kadar ya-
şanacak geçiş döneminde enerji açõğõna 
meydan verilmemesi için alõnmasõ gereken 
tedbirlerin ne olacağõ, sistemin kendini fi-
nanse edebilir ve yatõrõmlarõn istikrarlõ ve 
sürekli şekilde gerçekleştirilebilir bir yapõya 
ne yolla dönüştüreceği hususlarõ tartõşma 
konusudur.  

Kanun, bugüne kadar elektrik siste-
minin planlanmasõnda, kamu yatõrõm pake-
tinin oluşturulmasõnda ve yürütülmesinin 
koordinasyonunda önemli görevler yürüten 
Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn ve Yüksek 
Planlama Kurulu�nun rollerinin yeni dü-
zende oldukça sõnõrlõ bir düzeye gerile-
mekte olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

Kanun�un, elektrik enerjisi planlama 
işlevini piyasanõn kendisine bõrakmakta, 
proje ve yatõrõm kararlarõnõn serbest özel 
girişimcilerce, arz-talep dengeleri ve paza-
rõn iç ve dõş ilişkileri çerçevesinde en sağ-
lõklõ şekilde alõnacağõ kabulüne dayandõğõ 
söylenebilir. Talep öngörüleri çok kõsa va-
deli olan bir piyasada, çok uzun vadeli ön-
görü ve karar gerektiren bir konunun sa-
dece piyasaya ne gerekçe ile bõrakõldõğõ 
açõklanmamõştõr.  

Kanun, yatõrõm kararõ özel şirketlerce 
alõnacak projelerin, ülkenin ileriye yönelik 
tahmin edilir elektrik üretim kapasitesi ve 
enerji ihtiyaçlarõnõ karşõlamamasõ halinde 
kamu üretici ve yatõrõmcõ kuruluşu olan 
Elektrik Üretim A.Ş.�nin görevlendirileceğini 
ifade etmektedir. Kamunun ancak bu tak-
dirde tekrar üretim yatõrõmõna girmesi 
sözkonusu olabilecektir. Ne var ki, şirket 
konuya sadece kendi ilgi alanõ çerçeve-
sinde bakabilir. Kalkõnmakta olan bir ül-
kede, enerji ihtiyacõ tahminlerinin, sadece 
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eldeki rakamlarõn ileriye uzatõlmasõ yoluyla 
yapõlmasõ mümkün değildir. Bu hesaplar 
çok boyutlu ekonomik ve sosyal 
modellemelerle yapõlmalõdõr. Nitekim, 2000 
yõlõnda DPT ile Enerji Bakanlõğõ rakamlarõ 
arasõndaki fark ve DPT�ninkilerin doğru 
çõkmasõnõn nedeni bu kurumsal birikim 
farkõ olmuştur.  

Halen, sektörün bir başka önemli 
oyuncusu olan Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürlüğü�nün de bundan böyle çok amaçlõ 
(enerji, sulama, içmesuyu) hidrolik santral 
projelerinin geliştirilmesinde nasõl bir rol 
oynayacağõ, eğer amaç elektriği kamu ka-
rar süreçleri dõşõna çõkarmaksa, yeni hidro-
lik santral yatõrõm kararlarõnõn nasõl alõna-
cağõ ve nasõl finanse edileceği hususlarõ da 
Kanun�da belirsizdir.  

Diğer yandan, kamu elinde kalan tek 
faaliyet alanõ olan elektrik iletimindeki ya-
tõrõmlarõn, kamu kuruluşu konumundaki 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tara-
fõndan sürdürülmesi beklenmektedir. Yine, 
varlõğõnõ sõnõrlõ ölçüde ve bir süre daha sür-
dürecek olan Türkiye Elektrik Dağõtõm 
Anonim Şirketi (TEDAŞ), elinde kalan da-
ğõtõm bölgeleri ile işletme devri yoluyla özel 
şirketlere devredilmiş bölgelerde yapõlacak 
yatõrõmlarõn finansmanõnõ üstlenmiş olacak-
tõr. 

Geçiş  Döneminde  Elektrik  
Talep-Arz  Dengesi 

Türkiye�nin içinde bulunduğu mevcut 
krizin uzamasõ dikkate alõnarak tedbir ola-
rak gözden geçirilen ileriye yönelik elektrik 
talep tahmini, elektrik talebinin 2005 yõ-
lõnda, tahmini nüfus ve ekonomik gelişme
beklentileri doğrultusunda 180 milyar kW
saate (bu değer VIII. Plan�da 195 milyar
kW saattir), puant güç talebinin 28 500
MW�a ulaşacağõnõ göstermektedir. Bu talebi
yedekli bir şekilde karşõlayacak sistemin

üretim kapasitesinin, düşük hidrolik su se-
viyesinin kõsmen devam edeceği varsayõ-
mõyla, yaklaşõk 200 milyar kW saat, kurulu 
gücünün ise 40 000 MW civarõnda olmasõ 
gerekmektedir.  

2001 yõlõnda devam eden ekonomik 
kriz ve sanayi üretimindeki önemli geri-
leme nedeniyle Türkiye�de, tarihinde ilk 
defa ciddi bir düşüş yaşayan elektrik talebi 
nedeniyle elektrik arzõndaki yetersizlik 
gündeme ciddi bir sorun olarak yansõma-
mõştõr. Ekonomideki gerileme enerji arzõn-
daki yetersizliği perdelemiş, enerji üreti-
mindeki sorunlarõn çözümü açõsõndan bir 
fõrsat ve ciddi bir zaman süresi ortaya 
koymuştur. Zaman geçirmeden bu imkanõn 
en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmek-
tedir. Bununla beraber Devlet Planlama 
Teşkilatõ�nca, yeni sistem oturtuluncaya, 
sektördeki faaliyetler ve yeni projeler özel 
şirketlerce üstlenilinceye kadar yaşanacak 
geçiş döneminde bir enerji açõğõyla karşõla-
şõlmamasõ için tedbir alõnmasõ gerekli gö-
rülmektedir. Zira, enerji açõğõnõn ekono-
miye maliyetinin, fazla enerji için verilmiş 
alõm güvenceleri çerçevesinde TEAŞ�a veya 
Hazineye olasõ maliyetinin yaklaşõk on katõ 
olarak hesaplanmaktadõr.  

Yeni  Dönemde  Enerji  
Yatõrõmlarõ  Politikasõ 

VIII. Plan hazõrlõk çalõşmalarõnda, be-
lirli sosyo-ekonomik hedefler çerçevesinde 
ortaya çõkmasõ beklenen enerji talebinin 
kesintisiz bir şekilde karşõlanmasõ için ya-
põlmasõ gereken yatõrõmlar tespit edilmiş, 
mali ihtiyaçlar hesaplanmõştõr.  

Sektörde süren yeniden yapõlanma 
çalõşmalarõ ve Kanun�un getirdiği yatõrõm ve 
finansman modelleri nedeniyle, halen yatõ-
rõmlarõn hangi yaklaşõmlarla ve kimler tara-
fõndan gerçekleştirileceği kesin olarak ön-
görülememektedir. Elektrik üretim ve da-
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ğõtõm yatõrõmlarõnõn hangi oranlarda kamu 
kuruluşlarõnca veya özel kesim şirketlerince 
gerçekleştirileceği de bilinememektedir. 
Ancak, kaynak ne olursa olsun, önemli 
olan bu yatõrõmlarõn istikrarlõ ve yeterli bir 
şekilde sürdürülmesi gereğidir. Bu aşa-
mada zaman unsurunun dikkatlice ele 
alõndõğõ söylenemez.  

Elektrik sektöründe ve tüm ekono-
mide önemli yapõsal değişiklikler yaşan-
maktadõr. İçinde bulunduğumuz ekonomik 
kriz nedeniyle elektrik tüketim değerlerinin 
tahminlerin altõnda değerlere indiği bir 
gerçektir. Ancak, üretim kesiminde yaşa-
nan mevcut darboğazlarõn kõsa süre içinde 
aşõlmasõ beklenmekte ve bu nedenle 
Plan�õn ekonomik hedeflerinin ve enerji 
tahminlerinin değiştirilmesine gerek du-
yulmamaktadõr.  

4628 Sayõlõ Elektrik Piyasasõ Kanunu 
ve 4646 Sayõlõ Doğal Gaz Piyasasõ Kanunu 
ile getirilen yeni düzenlemelere, bağlõ ola-
rak şu politikalarõn uygulanmasõ sözkonu-
sudur. Bu sektörlerde, geçmişte kamu ku-
ruluşlarõ eliyle yapõlan birçok yatõrõmõn ve 
işletme faaliyetinin bundan böyle özel şir-
ketlerce gerçekleştirilmesi beklenecektir. 
Bu çerçevede, yeni üretim (santral) proje-
leri ile dağõtõm yatõrõmlarõnõn önemli bir 
bölümünün özel şirketlerce gerçekleştirile-
ceği kabul edilmektedir. Dolayõsõyla, yeni 
dönemde elektrik sektöründe halen TEAŞ 
ve DSİ gibi kamu kuruluşlarõnca yatõrõmlarõ 
sürdürülen üretim projeleri dõşõnda, kamu 
yatõrõm programlarõna yeni santral projesi 
alõmõ asgari düzeye düşürülecektir.  

Yeni elektrik üretimi projelerinin ta-
mamen özel şirketlerce veya kuruluşlarõn  
kendi enerjilerini üretme yöntemiyle ger-
çekleştirilmesi beklenmektedir. Ancak, 
sözkonusu bu yatõrõmlarõn yetersiz kalmasõ 
durumunda kamu kuruluşlarõ tekrar dev-
reye girebilecektir.  

Yeni dönemde de iletim, kamu elinde 
kalmaya devam edecektir. İletim yatõrõm-
larõ, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. eliyle kamu 
tarafõndan finanse edilecektir.  

Elektrik dağõtõmõnda üç farklõ yapõ-
lanma görülecektir: TEDAŞ�õn varlõk satõşõ 
şeklinde özelleştirilecek bölgelerinde yatõ-
rõmlar özel şirketlerce planlanõp finanse 
edilerek gerçekleştirilecektir. TEDAŞ�õn iş-
letme hakkõ devri yoluyla özel şirketlere 30 
yõl süreyle devredilen bölgelerinde yatõ-
rõmlar özel şirketlerce planlanõp gerçekleş-
tirilecek, ancak mülkiyet TEDAŞ�õn elinde 
kalacaktõr. TEDAŞ�õn elinde kalan dağõtõm 
bölgelerinde ise yatõrõmlar eskisi gibi kamu 
eliyle yürütülmeye devam edilecektir.  

Yapõlan ileriye yönelik talep ve arz 
tahminleri, yapõmõ süren ve yapõm kararõ 
alõnmõş kamu, Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Dev-
ret projelerinin planlandõğõ gibi gerçekleşti-
rilmesi halinde, 2002 ile 2005 yõllarõ ara-
sõnda elektrik talebinin karşõlanmasõnda 
büyük bir sorun yaşanmayacağõnõ göster-
mektedir. Bu nedenle, bu projeler dõşõnda 
özel şirketlerce ele alõnacak yeni santral 
projelerinin ve Devletçe yapõlacak satõn 
almalarõn 2005 yõlõ ve sonrasõ elektrik tale-
binin karşõlanmasõna dönük olarak plan-
lanmasõ gerekmektedir.  

Bu doğrultuda ve yeni Elektrik Piya-
sasõ Kanunu�na göre özel şirketlerce, Enerji 
Piyasasõ Düzenleme Kurulu�ndan lisans al-
mak suretiyle gündeme getirilebilecek 
projelerin ancak 2003 yõlõ sonrasõnda ele 
alõnabileceği düşünülmektedir.  

Belirsizliklerin ve sõkõntõlarõn kaçõnõl-
maz olarak yaşanacağõ bu geçiş dönemin-
den en kõsa sürede ve enerji açõğõ yaşan-
madan geçilmesi ve gelecek dönemde 
hõzla artacak elektrik talebi için dikkatli ve 
yeterli düzeyde yatõrõm tedbiri alõnmõş ol-
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masõ, yeni sistemin ilk önemli aşamasõ ve 
başarõsõ olacaktõr.  

Enerji  Maliyetlerinin  Ekonomi  
Üzerindeki  Olumsuz  Etkisi 

Son yõllarõn uygulamalarõ ile artan 
oranda, ülke enerji talebinin yaklaşõk % 
60�lõk bölümü petrol, doğal gaz ve taşkö-
mürü gibi ithal kaynaklarla karşõlanmakta-
dõr. Elektrik üretiminde ithal kaynaklarõn 
payõ da 2001 yõlõ itibariyle % 50 düzeyine 
ulaşmõştõr. Bu nedenle, ekonomideki istik-
rarsõzlõklar, TL�nin değer kaybõ dolayõsõyla 
ithal enerji kaynak maliyetlerindeki artõşlar, 
yurtiçi enerji maliyetlerini ve enflasyonu 
doğrudan ve olumsuz olarak etkilemekte-
dir. Nitekim, 2001 yõlõ ekonomik krizinin ve 
TL.�nin dolar karşõsõndaki aşõrõ değer kaybõ-
nõn elektrik ve doğal gaz fiyatlarõna yansõ-
masõ, halkõ ve sanayiciyi ciddi şekilde etki-
lemiştir.  

Dalgalõ kur politikasõ doğrultusunda, 
TL değer kaybederken artan enerji fiyatla-
rõnõn, daha sonraki tarihlerde TL. değer 
kazanõrken düşürülmemesi neticesinde, 
özellikle elektrik fiyatlarõ dolara göre yük-
selmiş, bu da sanayicinin ve tüccarõn reka-
bet gücünü zedelemiştir.  

Diğer yandan, elektrik üretiminde 
barajlardaki su yetersizliği nedeniyle de 
ucuz hidrolik enerji payõ düşerken, pahalõ 
ithal kaynak payõnõn yükselmesi, elektrik 
maliyet ve fiyatlarõnõn önemli ölçüde yük-
selmesine neden olmuştur.  

Doğal gaz fiyatõndaki aşõrõ artõşlar, 
vatandaşõn alõm gücünü ve doğal gaza 
olan talebi ciddi şekilde zedelemiştir. Doğal 
gazõn yaygõnlaştõrõlmasõna dönük planlar, 
artan fiyatlar nedeniyle olumsuz şekilde 
etkilenmiştir.  

Diğer yandan, kamu yatõrõm maliyet-
lerinde ihale düzeninden kaynaklanan yük-
seklik, işletme maliyetlerinin yüksekliği, 
enerji kaçak ve kayõplarõ, dolaylõ vergiler ve 
bütçe açõklarõnõn devletçe belirlenen enerji 
fiyatlarõyla dengelenmesi sorunlarõ, bu 
enerji fiyatlarõyla üretim kesimini rekabet 
edemez duruma sokmaktadõr. Bugün buna 
eklenen, yüksek fiyatlõ alõm güvenceleri 
yeni bir tehdit oluşturmaktadõr.  

Enerji maliyetlerindeki artõşlarõn ve bu 
artõşlarõn üretici, sanayici, tüccar, vatandaş 
ve Türk ekonomisinin rekabet gücü üze-
rindeki olumsuz etkileri, yeni enerji piya-
sasõ sistemi geliştirilirken fiyat istikrarõnõn 
sağlanmasõ konusuna verilmesi gereken 
önemi bir kez daha ortaya koymuş bulun-
maktadõr.  

Değerlendirme 

Sektörde bazõ özelleştirmelerin yapõl-
masõna ve piyasa düzenine geçmeye ihti-
yaç vardõr. Ancak, Türkiye bu tür düzenle-
meleri yaparken, dõşarõdaki örnekleri yo-
rumsuz aktarmak yerine, kendi gelişmişlik 
düzeyi ve yapõsõnõ öncelikle dikkate alan 
çözümleri getirmeye önem vermek duru-
munda olan bir ülkedir. Gelişmiş ülkelerin 
yaptõklarõ özelleştirmeler ve piyasa kurul-
larõ; gelişmiş piyasalarda piyasa mekaniz-
malarõnõn işlediği bir iklimde altyapõnõn 
kamu tarafõndan yapõlmasõnõn ve işletilme-
sinin faydalarõndan milli sanayiin ve eko-
nominin güven verici bir ortamda yarar-
lanmasõnõ tamamladõğõ, bilişim ekonomi-
sine geçişin eşiğinde, kalkõnma açõklarõ 
bulunmadan, büyük enerji açõklarõ sözko-
nusu olmaksõzõn, özelleştirilen tesislerin 
büyük çoğunluğunu satõnalmaya veya iha-
leleri yüklenmeye iç piyasa şirketleri ve 
bankalarõn gücünün bulunduğu bir or-
tamda kamunun geri çekilmesi şeklindedir.  
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Burada amaç, bundan sonraki gelişmeyi 
özel kesim işletmecilik ve yatõrõmcõlõk ilke-
lerinden yararlanarak verimli ve kârlõ bir 
şekilde yürütmektir. Türkiye�de ise, özgün 
yöneltme politikalarõ gerektiren büyüklükte 
enerji ve kalkõnma açõklarõnõn bulunduğu, 
yerel sermaye ve bankalarõn gücünün ye-
tersiz olduğu bir ortamda,  piyasaya açõlma 
tesislerin değil, tüm bir sektörün dõş piya-
saya açõlmasõ şeklinde oluşmaktadõr. Bu-
nun arkasõndaki neden, piyasa endişeleri 
değil, planlarõ öngörülen şekilde uygulama 
disiplini gösteremediği için borç yönetimini 
yapamayan kamunun, temel bir kalkõnma 
yükünü üzerinden atma ihtiyacõ içinde ol-
masõ sonucu, önerilen modellere razõ ol-
masõdõr. Sağlõklõ yapõya kavuşulmasõ için 
tüm seçeneklerin kamuoyunu tatmin ede-
cek şekilde tartõşõldõğõ ve tüketildiğini söy-
lemek mümkün değildir. 

Kalkõnma, ekonomik talep olarak pi-
yasada oluşan bir talep değildir. AB ülkele-
riyle arasõndaki açõğõ çok boyutlu sinerji 
üreten kalkõnma yaklaşõmõyla hõzla kapat-
mak durumunda olan Türkiye, enerji tale-
binin belirmesini sadece piyasa talep ve 
arzõndan bekleyemeyeceği gibi, çok bo-
yutlu hesaplamalara dayanmayan ileriye 
dönük enerji talebi rakamõ uzatmalarõyla 
da bu sektörü ileriye güç götürebilir. Talep 
tahmini ile kalkõnma ihtiyacõ ve hedefi aynõ 
kavramlar değildir. Sadece piyasa talebine 
dayalõ kalmak, uzun vadeli ilave kalkõnmayõ 
dõşarõda bõrakmak anlamõ taşõr. 

Enerji yatõrõmlarõnõ karşõlayacak ser-
maye Türk özel teşebbüsünde sõnõrlõ ol-
duğu için, bu arzõ yapmak üzere yabancõ 
sermaye piyasayõ ve kalkõnmanõn gelece-
ğini şekillendirmek isteyecektir. Hem stra-
tejik, hem teknolojik, hem en uygun enerji 
kaynaklarõ bileşimi açõsõndan, hem de 
satõnalma güvencesi zorunluluklarõ nede-
niyle, Türkiye yeni Elektrik Piyasasõ Ka-

nunu�nun uygulamasõ için geçerli bir stra-
teji belirlemek zorundadõr.  

Devlet Planlama Teşkilatõ, kalkõnma 
planlamasõ ağõrlõklõ geleneksel dönemin 
enerji altyapõsõ konusundaki başarõsõnõn bir 
neticesi olarak, kalkõnma sürecinin devam 
etmesi için bu õsrarõn kaybedilmemesi ge-
rektiği, arz fazlasõna ve açõğõna kesinlikle 
tahammülü olmayan, uzun yatõrõm süreleri 
gerektiren projeleriyle yatõrõmlarõnõ istikrarlõ 
bir şekilde sürdürülme ihtiyacõ bulunan ve 
yõlda 4-5 milyar dolar mertebesinde büyük 
finansman ihtiyaçlarõ gösteren elektrik 
sektöründe, özel bir kalkõnmacõ-ivmeci fa-
kat savurgan olmayan planlama yaklaşõmõ-
nõn gerekli olduğunu düşünmektedir. Nite-
kim bu sektörde;  

• Elektrik talebi, bölgesel olarak mevsim-
lik, günlük ve saatlik farklõlõklar gös-
termektedir. Talebin kendine özgü bu
yapõsõ ve elektrik enerjisinin depolana-
mamasõ nedeniyle, yük-talep eğrisine
en iyi şekilde cevap verecek optimal bir
üretim sistemi arayõşõ, yatõrõm ve iş-
letme maliyetlerini aşağõya çekmeye,
birim enerji maliyetini en aza indirmeye
yarayacak bir çözüm olarak görülmeye
devam edilmektedir.

• Elektrik üretimi için, hidrolik, nükleer,
yenilenebilir ve yerli ve/veya ithal yakõt
kullanan termik gibi seçenekli farklõ ya-
tõrõm maliyetlerine ve işletme özellikle-
rine sahip üretim kaynak ve teknoloji-
leri bulunmaktadõr. Bunlarõn, gelen şir-
ketlerin yapõlarõnõn, hesaplarõnõn ve it-
tifaklarõnõn ötesinde stratejik, teknolojik
ve alternatif maliyetleri ile incelenme-
leri ve yönlendirmeye tabi tutulmalarõ
gerekmektedir.

• Santrallerin kendine özgü bu işletme
özellikleri ve değişken emre-amade sü-



Planlama Dergisi Özel Sayõ � DPT�nin Kuruluşunun 42. Yõlõ 

  262

releri nedeniyle üretim sisteminin 
talebin üzerinde, belirli bir yedek kapa-
site ile kurulma ihtiyacõ bulunmaktadõr. 
Diğer yandan, ülkeyi yükümlülük al-
tõna, uluslararasõ tahkim zorunlulukla-
rõna, yüksek fiyat veya fazla satõnalma 
güvenceleri yükümlülüğü altõna soka-
cak şekilde gereksiz kapasitelerin ku-
rulmamasõ gerekmektedir.  

İfade edilen bu gerekçeler doğrultusunda, 
yeni sistemde de elektrik enerjisi sektörü-
nün kapsamlõ analiz ve çalõşmalarla yön-
lendirilmesi, sektör politikalarõ, proje se-
çimi, yatõrõm, finansman ve haklarõn aidi-
yeti kararlarõnõn bu çalõşmalar doğrultu-
sunda verilmesinde yarar görülmektedir.  

Elektrik üretimi alt sektöründe dü-
zenlemeler yapõlõrken yatõrõmlarõn, ülke ih-

tiyaçlarõnõ en uygun maliyetlerle, yeterli ve 
güvenli şekilde karşõlayacak düzeyde, is-
tikrarlõ ve sürekli biçimde gerçekleştirilmesi 
esas alõnmalõdõr.  

Elektrik dağõtõmõ alt sektörü yeniden 
yapõlandõrõlõrken, rekabetin sağlanmasõ ve 
tüketicilerin korunmasõ amacõyla büyük tü-
keticilere kendi elektrik üreticilerini seçme 
serbestisinin verilmesi, dağõtõm şirketlerinin 
elektriği doğrudan üreticilerden alma hak-
larõnõn olmasõ, rekabet sonucu üreticilerden 
daha düşük fiyatlarla satõn alõnabilecek 
enerjinin maliyeti üstünlüğünün dağõtõm 
şirketlerince sanayiciye, özellikle  küçük 
kullanõcõlara yansõtõlmasõnõn güvence altõna 
alõnmasõ gibi hususlarõn dikkate alõnmasõ 
gerekli görülmektedir.  
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TÜRKİYE'NİN  ÖNCÜLÜK  ETTİĞİ 
ULUSLARARASI  BÖLGESEL 
İŞBİRLİĞİ  GİRİŞİMLERİ 

Fatih ÜNLÜ (*) 
Ebubekir MEMİŞ (**) 
Orhan ÖZTAŞKIN (*) 

Özet: Türkiye, küreselleşme sürecine 
aktif olarak katõlõrken, çok yönlü dõş eko-
nomik ilişkiler hedefi doğrultusunda birçok 
bölgesel işbirliği girişimine kurucu ve öncü 
üye olarak iştirak etmektedir. Avrupa Birli-
ğine tam üyelik çalõşmalarõna paralel olarak 
yürütülen bu girişimlerin başõnda İslam 
Konferansõ Teşkilatõ Ekonomik ve Ticari 
İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), Ekono-
mik İşbirliği Teşkilatõ (EİT/ECO), Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği (KEİ) ve D-8 hareketi 
gelmektedir. Türkiye�nin 140'õn üzerinde 
ülke ile de ikili ticaret ilişkisi mevcuttur.  

Bu girişimler Ülkemize ekonomik, sos-
yal ve kültürel birçok fayda sağlamakta ve 
yeni pazarlara açõlmamõzõ kolaylaştõrmak-
tadõr. Türkiye�nin ürün profili, coğrafi ko-
numu ve ortak tarihi ve kültürel değerleri 
itibarõyla son derece avantajlõ olduğu 
komşu ülkeler, Ortadoğu bölgesi, Orta 
Asya Cumhuriyetleri ve Balkanlarõ da kap-
sayan bu girişimlere özel önem verilmesi 
ve işbirliğinin daha da etkinleştirilmesiyle 
Türkiye�nin önemli bir bölgesel ticaret, ya-
tõrõm ve re-eksport merkezi olabileceği dü-
şünülmektedir. Yazõda, bu işbirliği girişim-
lerindeki mevcut durum ortaya konularak 
işbirliğinin daha da etkinleştirilmesi için 
bazõ öneriler geliştirilmeye çalõşõlmõştõr. 

Küreselleşme sürecinin yoğunlaşmasõ, 
dõş ekonomik ilişkilerin milli kalkõnmaya ve 

toplumlarõn refahõna olan katkõsõnõ önemli 
ölçüde artõrmõştõr. Küreselleşmeye doğru 
bir adõm olarak son dönemde "bölgesel-
leşme" de uluslararasõ ekonomik ilişkileri 
etkileyen önemli bir süreç olarak ortaya 
çõkmõştõr. İlk bakõşta küreselleşme ile çelişir 
görünen "bölgeselleşme", kimi zaman kü-
reselleşmeyi tamamlamakta ve devletlerin 
küreselleşme sürecine daha güçlü ve etkin 
katõlõmõnõn bir aracõ olabilmektedir. Bölge-
sel ekonomik ve ticari işbirliğine kayõtsõz 
kalan ülkeler, güçlü bir ekonomiye sahip 
de olsalar küreselleşme süreci karşõsõnda 
önemli zorluklar yaşayabilmektedirler.  

Türkiye, böylesi bir uluslararasõ or-
tamda, bir yandan AB�ne tam üyelik için 
adaylõk sürecini yaşarken, küreselleşme ve 
dünya ticaretinin serbestleştirilmesi süre-
cine aktif olarak katõlmakta, diğer yandan 
da birçok bölgesel işbirliği girişimine ku-
rucu ve öncü üye olarak iştirak etmektedir. 
Ayrõca, Türkiye�nin 140 ülke ile de anlaş-
malara dayalõ ikili ticaret ilişkisi mevcuttur. 
Avrupa Birliğine üyelik sürecine paralel 
olarak yürütülen bu çalõşmalar, Ülkemizin 
küresel ve bölgesel ekonomik, siyasi ve 
kültürel etkinliğini artõrmaktadõr.  

Bu bağlantõlarõmõzdan pek çok pazar, 
ticari kazanç, Türk teknoloji ve ürünlerini 
kullanan üretim bağlantõlarõ elde edilmek-
tedir. Uygulamaya daha fazla ağõrlõk veri-
lerek bu tür kazançlar artõrõlabileceği gibi, 
bu girişimlerin bölge ve dünya barõşõna (*) DPT, Sözleşmeli Personel 

(**) Planlama Uzmanõ 
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hizmet etme potansiyeli yüksek bulun-
maktadõr. Ülkemizin öncülük ettiği bölgesel 
işbirliği girişimleri olan İslam Konferansõ 
Teşkilatõ Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi 
Komitesi (İSEDAK), Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği (KEİ), Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ 
(EİT/ECO) ve D-8 hareketi gibi çok yönlü 
bölgesel ilişkilerin faydalarõnõ ve geliştiril-
mesine yönelik bazõ önerileri ortaya koy-
mak bu yazõnõn amacõdõr.  

İSLAM  KONFERANSI  TEŞKİLATI  
EKONOMİK  VE TİCARİ  
İŞBİRLİĞİ  DAİMİ  KOMİTESİ  
(İSEDAK) 

İslam Konferansõ Teşkilatõ (İKT), nü-
fusunun tamamõ veya bir kõsmõ Müslüman 
olan 57 ülkenin üye olduğu ve bu ülkeler 
arasõnda siyasi, iktisadi, kültürel, bilimsel 
ve sosyal dayanõşmayõ ve işbirliğini amaç-
layan uluslararasõ bir kuruluştur. Teşkilatõn 
kurulmasõnda, Filistin sorunu dolayõsõyla 
İsrail'e karşõ duyulan tepki önemli bir rol 
oynamõştõr. Mescid-i Aksa'nõn kundaklan-
masõ üzerine 1969 Eylül ayõnda toplanan I. 
İslam Zirvesiyle, Teşkilatõn temelleri atõl-
maya başlanmõş ve zaman içinde Teşkilat 
faaliyetlerini çeşitli alanlara yayarak ör-
gütlenmesini tamamlamõştõr. Teşkilatõn en 
önemli karar organlarõ sõrasõyla; İslam 
Zirve Konferansõ, Dõşişleri Bakanlarõ Kon-
feransõ ve Daimi Komitelerdir. Cidde'deki 
Genel Sekreterliğin yanõ sõra, çeşitli ihtisas 
kuruluşlarõ da oluşturulmuştur. Bunlardan 
en önemlisi, 1974 yõlõnda kurulan Cidde�de 
yerleşik İslam Kalkõnma Bankasõ (İKB)'dõr. 

İKT'nin Türkiye'de yerleşik kuruluşla-
rõndan en önemlileri ise, Ankara'daki İslam 
Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal 
Araştõrma ve Eğitim Merkezi (SESRTCIC) 
ile İstanbul'daki İslam Tarih, Sanat ve 
Kültür Araştõrma Merkezi (IRCICA)'dir. İs-
lam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu 
(FCIC) ile İslam Kalkõnma Bankasõna Üye 

Ülkelerin Kalkõnma Finansmanõ Kurumlarõ 
Birliği (ADFIMI)'nin merkezleri İstanbul'da, 
Oşinografi Merkezi (INOC) ise İzmir'de bu-
lunmaktadõr. 

Faaliyetlerine siyasi bir zemin oluş-
turma şeklinde başlayan İKT bünyesinde, 
ekonomik işbirliği konularõ zamanla giderek 
ağõrlõk kazanmõş ve 1981 yõlõnda Mekke'de 
yapõlan III. İslam Zirvesinde, Ekonomik 
İşbirliğinin Güçlendirmesine Yönelik Eylem 
Planõ kabul edilmiş ve Ekonomik ve Ticari 
İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)'nin ku-
rulmasõ kararlaştõrõlmõştõr. 

Türkçe kõsaltmasõyla İSEDAK, İngilizce 
ve Fransõzca kõsaltmasõyla COMCEC olarak 
anõlan Daimi Komite, 1984 Ocak ayõnda 
Kazablanka'da yapõlan IV. İslam Zirvesinde 
Türkiye Cumhurbaşkanõnõn Komitenin baş-
kanlõğõna seçilmesiyle faaliyetlerine başla-
mõştõr. 

Üçüncü İslam Zirvesinde kabul edilen 
karar gereğince İSEDAK'õn görevi özetle, 
üye ülkeler arasõnda ekonomik ve ticari 
işbirliğini geliştirmek ve üye ülkelerin işbir-
liği kapasitelerini artõrmaktõr.  

En son 17. İSEDAK Toplantõsõ 18-21 
Ekim 2001 tarihlerinde İstanbul�da yapõl-
mõştõr. Toplantõda, dünyadaki ve İslam 
Konferansõ Teşkilatõ üyesi ülkelerdeki eko-
nomik gelişmeler, Yeni Eylem Planõ�nõn uy-
gulanma durumu, üye ülkeler arasõnda ti-
caretin artõrõlmasõ için İslam Kalkõnma Ban-
kasõ raporu, Dünya Ticaret Örgütü faali-
yetleri çerçevesinde İKT üyesi ülkeler ara-
sõnda işbirliği ve Sekizinci Özel Kesim Top-
lantõsõnõn sonuçlarõ görüşülmüş ve �Tarife 
Dõşõ Engellerin Üye Ülkelerin Dõş Ticaretle-
rine Etkileri� konusunda görüş alõşverişi 
oturumlarõ düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhurbaşkanõ halen süresiz 
olarak İSEDAK başkanlõğõ görevini yürüt-
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mektedir. 2002 yõlõnda onsekizincisi dü-
zenlenecek olan yõllõk İSEDAK toplantõlarõ 
düzenli olarak Türkiye�de yapõlmaktadõr.  

İSEDAK çalõşmalarõnõn ülkemizdeki 
koordinasyonu DPT Dõş Ekonomik İlişkiler 
Genel Müdürlüğü tarafõndan gerçekleştiril-
mektedir. Genel Müdürlük aynõ zamanda 
İSEDAK'õn uluslararasõ koordinasyon bü-
rosu olarak da görev yapmaktadõr.  

4 kõtada 57 üye ülkesi, 1 milyar üçyüz 
milyon civarõnda nüfusu, 32 milyon metre-
karelik yüzölçümüyle bazõ temel hammad-
delerin bilinen rezervinde yüzde 50�den 
fazla payõ olan İslam Konferansõ Topluluğu 
önemli bir işbirliği potansiyeline sahiptir.  

İslam Ülkelerinin 1999 yõlõnda 30 tril-
yon 574 milyar dolar olan toplam dünya 
hasõlasõ içindeki payõ 1 milyar 328 milyon 
dolarla % 4.3�tür. Yine aynõ yõl dünyada 
kişi başõna milli gelir 5.184 dolar iken, bu 
rakam İslam Konferansõ Topluluğunda or-
talama 1.091 dolar olarak gerçekleşmiştir 
(SESRTCIC�s Statistical Data Base). İslam 
ülkelerinin dünya ticareti içindeki payõ da 
yüzde 7�ler civarõndadõr. Bu göstergelerden 
İslam Ülkelerindeki büyük potansiyelin ha-
len tam olarak harekete geçirilemediği ve 
İKT topluluğunun toplam hasõlasõnõn ABD 
Japonya ve Almanya gibi ülkelerin milli ha-
sõlalarõndan daha geride olduğu görül-
mektedir. Başlangõcõndan beri durumun 
düzeltilmesi hedefleri mevcut olmuştur.  

İSEDAK�õn kuruluş yõllarõnda daha çok 
ticari işbirliğini geliştirmeye yönelik projeler 
ele alõnmõştõr. Bu projelerden Orta Vadeli 
Dõş Ticaret Finansmanõ Mekanizmasõ (şim-
diki adõ, İhracat Finansmanõ Mekanizmasõ) 
İslam Kalkõnma Bankasõ bünyesinde 1989 
yõlõndan beri faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Türkiye, bu mekanizmadan 110 milyon 
ABD dolarõnõn üzerinde fiili kullanõmla en 
çok yararlanan ülkelerden biridir.   

Bir diğer İSEDAK projesi olan İslam 
Yatõrõm ve İhracat Kredi Sigortasõ Şirketi 
yine İslam Kalkõnma Bankasõna bağlõ bir 
kuruluş olarak 1995 yõlõnda faaliyete geç-
miştir. İslam Ticaret Bilgi Ağõ Projesi 
(TINIC) de Kazablanka'da yerleşik İslam 
Ticareti Geliştirme Merkezi bünyesinde 
gerçekleştirilmiş olup internet üzerinden 
kullanõcõlara hizmet vermektedir.  

İSEDAK çerçevesinde, İKT Tercihli 
Sistemi Çerçeve Anlaşmasõ (TPSOIC), İs-
lam Ülkeleri Çok Taraflõ Takas (Kliring) Bir-
liği, İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji 
Enstitüsü gibi projeler de nihai hale geti-
rilmiştir. Bu projelerin uygulamaya konul-
masõ için yeterli sayõda üye ülkenin imza ve 
onayõ beklenmektedir.  

Türkiye�nin İslam ülkelerine olan ihra-
catõn, 2000 yõlõnda 3.915 milyon dolar iken, 
2001 yõlõnda yüzde 7,1 artarak 4.196 mil-
yon dolara çõkmõştõr. İslam Ülkelerinden it-
halatõmõz ise, 2000 yõlõnda 7.353 milyon 
dolar seviyesinden, 2001 yõlõnda yüzde 
24,6 azalarak 5.539 milyon dolara düş-
müştür. Fark petrolden, kaynaklansa da, 
görüldüğü gibi, Türkiye�nin bu ülkelerle de 
dõş ticaret açõğõ bulunmaktadõr. Bunun mal 
ve hizmet ihracõ ile kapatõlmasõ gerekmek-
tedir. 

Değerlendirme  ve  Öneriler 

İSEDAK, her yõl düzenli olarak yapõl-
makta olan toplantõlarõyla ve gündemindeki 
konu ve projelerin bir kõsmõnõ gerçekleştir-
miş, önemli bir kõsmõnõ da gerçekleşme 
safhasõna getirmiş olmasõyla, İKT içinde 
saygõn bir zemin olarak kendini kabul et-
tirmiş bulunmaktadõr. Bununla birlikte, 
İSEDAK'õn, amaçlarõnõn belirginliği ve ka-
rarlarõn bağlayõcõlõğõ açõsõndan "gevşek" bir 
işbirliği yapõsõ taşõdõğõ söylenebilir. Bunun 
temelinde İslam Ülkeleri arasõnda ekono-
mik işbirliğinin siyasal ve yapõsal güçlükleri 
vardõr.  
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Her şeyden önce işbirliğine yönelik 
güçlü bir siyasi iradenin oluşmasõ gerek-
mektedir. Üye ülkelerin geniş bir coğrafi 
alana yayõlmõş olmalarõ, farklõ kalkõnma ve 
gelişmişlik düzeyleri, çeşitli bölge ülkeleri-
nin çõkarlarõnõn birbiriyle uyuşmamasõ, iş-
birliğinden farklõ beklentiler ve mevcut iş-
birliğinin etkin bir faydaya dönüştürüle-
memesi gibi etkenler siyasi iradenin belirli 
bir yetkinliğe kavuşmasõna engel olabil-
mektedir.  

Başlangõçta proje ağõrlõklõ olan İSEDAK 
gündeminde son yõllarda, Görüş Alõşverişi 
Oturumlarõ, Yeni Ekonomik İşbirliği Eylem 
Planõnõn Uygulanma Durumu, Özel Kesim 
Toplantõlarõ, Dünya Ticaret Örgütü gibi 
daimi izleme ve değerlendirme niteliğin-
deki konular ağõrlõk kazanmõştõr. Gündemin 
içeriğinin değişmesiyle İSEDAK toplantõlarõ 
daha çok istişari niteliğe bürünmektedir.  

Türkiye'nin başkanlõğõ ve denetiminde 
üye ülkeler nezdinde saygõn bir yere sahip 
olan İSEDAK, Türkiye�nin gerek çok taraflõ, 
gerekse ikili ekonomik ilişkilerinin daha da 
geliştirilmesi için uygun bir zemin oluştur-
maktadõr. İSEDAK�ta, üye ülkeler arasõnda 
özellikle ticarette yaşanan günlük ve uy-
gulamaya dönük sorunlarõn ve tõkanõklõkla-
rõn bakanlar düzeyinde ele alõnarak çözüm 
yollarõ üretilmesi ve üye ülkeler arasõndaki 
ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin etkinleşti-
rilmesi mümkün ve işlevsel görünmektedir.  

Somut işbirliği projelerine yeniden 
ağõrlõk verilmesi, çalõşmalara önemli bir iv-
me kazandõracaktõr. Bu maksatla İSEDAK'õn 
yeni Eylem Planõ çerçevesinde yapõlan 
Uzmanlar toplantõlarõnda önerilen önemli 
projelerin bizzat İSEDAK tarafõndan ele alõ-
narak sonuçlandõrõlabileceği düşünülmek-
tedir. İSEDAK'õn etkinliğini artõrmaya yöne-
lik bazõ öneriler: 

• Başlatõlan Projelerin Canlandõrõlmasõ: 
1984 yõlõnda yapõlan Birinci İSEDAK
toplantõsõ gündemine alõnan projeler-
den üçü gerçekleşmiştir. Bunlar, İs-
lam Kalkõnma Bankasõ tarafõndan ku-
rulan Orta Vadeli Ticaret Finansmanõ
mekanizmasõ, Yatõrõm ve İhracat Kredi
Sigortasõ Kurumu ile internet üzerin-
den kullanõcõlara hizmet veren Ticaret
Bilgi Ağõ�dõr (TINIC). Diğer projelerin
teknik düzeydeki çalõşmalarõ tamam-
lanmõş olmasõna rağmen uygulama
safhasõna henüz geçilememiştir.

Tümü ticaretin geliştirilmesine yönelik
olan bu projelerle ilgili düşünce ve
öneriler aşağõda belirtilmektedir.

(i) Tercihli Ticaret Sistemi: 
Türkiye'nin desteği ile hazõrlanõp üye
ülkelerin imza ve onayõna açõlmõş olan
Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve An-
laşmasõ, İslam ülkeleriyle ticaretimizin
artõrõlmasõ için önemli bir imkandõr.
Türkiye AB ile istişarelerde bulunarak
söz konusu tercihli ticaret sisteminde
yer alabilecektir. Anlaşmayõ şimdiye
kadar 23 ülke imzalamõş ve bunlardan
9�u onaylamõştõr. Anlaşma 10 üye ül-
kenin onaylamasõndan 3 ay sonra
yürürlüğe girecektir.

Türkiye'nin öncelikle AB ile istişare-
lerde bulunarak söz konusu tercihli ti-
caret sistemine, alt-bölgesel gruplar
ve özellikle Orta Asya Cumhuriyetleri,
Türkiye'nin komşularõ ve Orta Doğu
bölgesinde hayatiyet kazandõrma yö-
nünde çalõşmalarõn başlatõlabileceği
düşünülmektedir.

(ii) İslam Ülkeleri Çok Taraflõ Takas
(Kliring) Birliği: Teknik düzeydeki
çalõşmalarõ İslam Kalkõnma Bankasõ
tarafõndan tamamlanmõş olan proje,
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uygulamaya hazõr bir model halinde 
beklemektedir. 

Birlik kapsamõnda, ticarete konu ola-
cak mallar içinde petrole yer verilme-
mesi nedeniyle proje yararlõ bulun-
mamõştõr. Suudi Arabistan ve Körfez 
Ülkelerinin petrolü Takas Birliği kap-
samõna alma yönünde ikna edilebil-
meleri için görüşmeler ve kulis ge-
rekmektedir. Bu durumda, projeye ilgi 
artacak ve hayata geçirilebilecektir. 

Projeye petrol üreticisi olmayan nis-
peten geri kalmõş üye ülkeler daha 
fazla ilgi göstermektedir. İSEDAK'õn 
tüm üye ülkelerin ortak zemini olduğu 
düşünülürse, projenin ilgi duyan ül-
keler tarafõndan uygulanmasõ için uy-
gun ortam oluşturulmasõ yararlõ olabi-
lir.  

(iii) Ticaret Bilgi Ağõ (TINIC) ve OIC 
IS-NET: Kazablanka Merkezi tarafõn-
dan başlatõldõktan sonra İslam Kal-
kõnma Bankasõnõn daha geniş kap-
samlõ bir bilgi ağõ OIC IS-NET projesi 
ile birleştirilen TINIC'in etkin bir şe-
kilde uygulanmasõ, İslam ülkeleriyle 
olan ticaretimizin geliştirilmesi açõsõn-
dan yararlõ görülmektedir. İslam ül-
keleri arasõnda iş imkanlarõ, sektör iti-
barõyla firma bilgileri, ülke raporlarõ 
vs. Kazablanka Merkezinin internet 
sitesinde (www.icdt.org) kullanõcõlarõn 
istifadesine sunulmuş bulunmaktadõr. 
Sözkonusu veri tabanõnda Ülkemizle 
ilgili daha kapsamlõ ve güncel bilgile-
rin yeralmasõ amacõyla Dõş Ticaret 
Müsteşarlõğõ, Odalar Birliği, İhracatõ 
Geliştirme Merkezi (İGEME) ve Devlet 
İstatistik Enstitüsü gibi kuruluşlarõmõ-
zõn katõlõmõyla bir �görev gücü� oluş-
turulmalõdõr.  

(iv) Standardlarõn Uyumlaştõrõlmasõ: 
Standartlar ve Metroloji Enstitüsü 
Kuruluş Anlaşmasõnõn yeterli sayõda 
ülke tarafõndan imzalanarak Enstitü-
nün faaliyetlerine başlamasõ için ge-
rekli çaba harcanmalõdõr.  

• Görüş Alõş-verişi Oturumlarõ: İSEDAK'õ
uluslararasõ bir tartõşma zemini haline
getirmeyi amaçlayan ve 1995 yõlõnda
başlatõlan görüş alõş-verişi oturumla-
rõnda Uruguay Görüşmelerinin sonuç-
larõ, Özelleştirme, Bölgesel İşbirliği Gi-
rişimleri, İKT-İçi Ticaret ve Yatõrõmlar
ve Ekonomik İstikrar ve Yapõsal Re-
formlar, İnsan Kaynaklarõ, KOBİ'lerin
Güçlendirilmesi, Tarife Dõşõ Engeller
başlõklarõ ile birçok güncel konu ele
alõnmõştõr. Oturumlara, uluslararasõ
saygõn kuruluşlarõn üst düzey temsil-
cilerinin ve uzmanlarõnõn yanõsõra, ilgili
alanda dünya çapõnda bilim adamlarõ-
nõn ve uzmanlarõn faal katõlõmlarõnõn
sağlanmasõ ve ele alõnan konularda
İslam ülkeleriyle ilgili uygulamaya yö-
nelik çalõşmalar yapõlmasõ, yaptõrõlmasõ
yararlõ olacaktõr. Genel oturumlar
sonrasõnda ele alõnan konularda ikili
görüşmeler için özel bir düzenleme de
düşünülebilir.

• Özel Kesim Toplantõlarõ: İslam Ülkeleri
özel kesimleri arasõnda şimdiye kadar
sekiz toplantõ yapõlmõştõr. Son olarak,
İslam Ülkelerinde özel kesimin teşvik
edilmesi için İslam Kalkõnma Bankasõ
bünyesinde kayõtlõ sermayesi 1 milyar
dolar, taahhüt edilen sermayesi 500
milyon dolar olan �Özel Kesimi Des-
tekleme Kurumu (ICD)� kurulmuştur.
Özel kesim toplantõlarõ işadamlarõ ve
yatõrõmcõlar için uygun bir işbirliği ze-
mini oluşturmaktadõr. Bu Toplantõlarõn
daha verimli geçmesi için, iki yõlda bir
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düzenlenen İslam Ticaret Fuarlarõnõn, 
her yõl özel kesim toplantõlarõ ile bir-
likte ve aynõ mekanda düzenlenmesi, 
İslam ülkeleri tacir ve yatõrõmcõlarõna, 
ikili görüşmeler, mevcut finansman ve 
işbirliği imkanlarõnõn tanõtõlmasõnõn 
yanõsõra, dünya ekonomisindeki son 
gelişmeler ve eğilimler, yeni sektörler 
/iş kollarõ, uzun vadeli yatõrõm strate-
jileri, küresel ticaret imkanlarõ, bu or-
tamda İslam ülkelerinin kendi arala-
rõndaki ve üçüncü ülkelerle ticaretinin 
artõrõlmasõ için strateji ve projeler gibi 
konularda seminerler verilmesi Top-
lantõlarõn sonuca yönelik verimini ar-
tõracaktõr. 

• Eylem Planõnõn Uygulanmasõ: 1994
yõlõnda kabul edilen yeni Eylem Planõ-
nõn uygulanmasõ çerçevesinde yapõlan
üç sektörel uzmanlar grubu toplantõ-
sõnda önerilen projeler henüz uygu-
lamaya konulamamõştõr. Eylem Planõ-
nõn uygulanmasõnõn hõzlandõrõlmasõ için
muhtemel yöntem ve araçlarõ görüş-
mek üzere 2001 yõlõnda bir Uzmanlar
Grubu Toplantõsõ yapõlmõştõr. Bu Top-
lantõda yapõlan öneriler arasõnda, iş-
birliği konusunda siyasi iradenin güç-
lendirilmesi, işbirliği faaliyetlerinde
özel kesime daha ağõrlõklõ rol veril-
mesi, KOBİ�ler için bir pazarlama ağõ
kurulmasõ, üye ülkeler arasõnda güm-
rük işlemlerinin basitleştirilmesi, stan-
dardlarõn uyumlaştõrõlmasõ gibi ticareti
kolaylaştõrõcõ adõmlarõn atõlmasõ, İKB
bünyesindeki özel kesime yönelik im-
kanlarõn daha etkin kullanõlmasõ, İs-
lam Ülkeleri Ticaret Bilgi Ağõ�nõn
(TINIC) etkinleştirilmesi, üye ülkeler
arasõnda mal ve ürünlerin nakliyesinin
kolaylaştõrõlmasõ ve İslam Ülkeleri Ter-
cihli Ticaret Çerçeve Anlaşmasõnõn
yeterli sayõda (10) ülke tarafõndan
onaylanarak yürürlüğe girmesi için
çalõşmalar yapõlmasõ da yeralmaktadõr.

Devlet Planlama Teşkilatõ, Eylem Planõ 
çerçevesinde önerilen projelerin uy-
gulanmasõ için bir mekanizma üze-
rinde çalõşmaktadõr. Öngörülen Meka-
nizma ile, özel sektörün katõlõmõna da 
açõk projelerin, İslam Kalkõnma Ban-
kasõ, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekono-
mik ve Sosyal Araştõrmalar ve Eğitim 
Merkezi, İslam Ticaret ve Sanayi Oda-
sõ, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi 
gibi İKT kuruluşlarõnõn aktif katõlõmõ ve 
katkõlarõyla yürürlüğe konulmasõ he-
deflenmektedir.  

• Gerçekleşen İSEDAK Projelerinin ve
İslam Konferansõ Teşkilatõnõn Diğer
İmkanlarõnõn Türkiye'de Daha Etkin
Tanõtõlmasõ: Bu amaçla DPT, Dõşişleri
Bakanlõğõ, Hazine Müsteşarlõğõ, Dõş
Ticaret Müsteşarlõğõ, TOBB, İGEME,
EXIMBANK ve ilgili özel kesim kuru-
luşlarõnõn katkõlarõyla tanõtõm kampan-
yalarõ düzenlenmelidir.

Bu kapsamda, özellikle İslam Kal-
kõnma Bankasõnõn sunduğu bazõlarõ
çok avantajlõ imkanlardan, özel kesi-
min ve kamu kesiminin daha etkin
kullanmasõ için gayret gösterilmelidir.
Kuruluşundan itibaren İslam Kalkõnma
Bankasõ kaynaklarõndan Ülkemizin al-
dõğõ toplam finansman miktarõ 2,5
milyar dolara ulaşmõştõr. Bu perfor-
mansõyla Türkiye, İKB kaynaklarõndan
en çok yararlanan ikinci ülke konu-
mundadõr.

• İSEDAK Toplantõlarõ Sõrasõnda İkili Te-
mas ve Tanõtõm İmkanõ Düzenlen-
mesi: Her yõl İstanbul'da yapõlan
İSEDAK toplantõlarõna katõlan İslam
Ülkeleri ekonomi ve ticaret bakanlarõ
ve yetkilileriyle Türk meslektaşlarõ
arasõnda ikili görüşmelerin düzenlen-
mesi ve ülkemizin imkanlarõnõ tanõt-
mak ve iş bağlantõlarõ kurmak ama-



Planlama Dergisi Özel Sayõ � DPT�nin Kuruluşunun 42. Yõlõ 

  269

cõyla özel kesim yetkilileri ile de ben-
zer görüşmeler için imkan hazõrlan-
masõnõn faydalõ sonuçlar vereceği dü-
şünülmektedir. Aynõ şekilde katõlõmcõ 
üye ülkeler için de kendi aralarõnda 
ikili görüşme imkanõ oluşturulmalõdõr. 

• İSEDAK'õn İslam Dünyasõnõn OECD'si
Haline Dönüştürülmesi: İSEDAK'õn
OECD�ye benzer fonksiyonlar üstlenen
bir uluslararasõ sekreterya haline dö-
nüştürülmesi yeniden gündeme gel-
diği takdirde, Karadeniz İşbirliğinde
olduğu gibi, İstanbul'da, masraflarõ
sadece ilk yõllarda Türkiye tarafõndan
karşõlanan, bir sekreterya kurulmasõ
düşünülmelidir.

• İslam Ülkelerinde yeni teknolojiler ile
muhtelif ekonomik, sosyal ve kültürel
konularda nitelikli insan yetiştirilmesi
için burs vs. gibi yöntemlerle özel
programlar yürürlüğe konulabilir.

• İslam Ülkelerinde kişi, sermaye ve
mal dolaşõmõn kolaylaştõrõlmasõ ama-
cõyla bir program başlatõlabilir.

EKONOMİK  İŞBİRLİĞİ
TEŞKİLATI  (ECO / EİT)

Türkiye'nin, kuruluşunda öncü rol oy-
nadõğõ ECO, Türkiye, İran ve Pakistan ara-
sõnda bölgesel ekonomik işbirliğini geliştir-
mek amacõyla 1964 yõlõnda tesis edilen 
Kalkõnma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) 
Teşkilatõ'nõn devamõ olarak 1985 yõlõnda 
kurulmuştur.  

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli-
ği'nin dağõlmasõ ECO'ya yeni bir boyut ka-
zandõrmõş ve 1992 yõlõnda İslamabat'ta ya-
põlan ECO Bakanlar Konseyi Olağanüstü 
Toplantõsõnda Afganistan, Azerbaycan, 
Kazakistan, Kõrgõzistan, Tacikistan, 
Türkmenistan ve Özbekistan'õn katõlmala-

rõyla ECO'nun üye sayõsõ 10'a çõkmõştõr. 
Aynõ toplantõda alõnan karar uyarõnca 
Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti ECO'nun 
ekonomik, teknik ve kültürel faaliyetlerine 
"Kõbrõs Türk Müslüman Toplumu" adõ 
altõnda üye sõfatõ olmaksõzõn katõlmaktadõr.  

ECO, 350 milyonluk nüfus ve 7 milyon 
kilometrekarelik alanõ ve tabii kaynaklarõyla 
önemli bir bölgesel işbirliği teşkilatõ haline 
gelmiştir. ECO, Türkiye'nin diğer Türk 
Cumhuriyetleri ile beraber olduğu tek böl-
gesel işbirliği teşkilatõdõr.  

ECO'nun temel organlarõ, Bakanlar 
Konseyi, Daimi Temsilciler Konseyi, Bölge-
sel Planlama Kurulu, Sekreterya ve belli 
işbirliği alanlarõnda kurulan ihtisas kuru-
luşlarõdõr. Ayrõca, Teşkilatõn Bakanlar Ku-
rulu kararõyla Bölgesel Kurumlar ve geçici 
komiteler kurulabilmektedir. 1992 yõlõndan 
itibaren. iki yõlda bir zirve toplantõlarõ dü-
zenlenmesi de benimsenmiştir.  

1992 yõlõndaki genişlemesinden sonra, 
ECO uluslararasõ alandaki yerini değişik 
bölgesel ve uluslararasõ kurumlarla işbirli-
ğine giderek pekiştirmiştir. BM ve İslam 
Konferansõ Teşkilatõnda gözlemci konu-
muna sahiptir. ECO'nun UN-ESCAP, UNI-
CEF, UNDP, UNDCP, UNESCO, UNFPA, 
UNIDO, AB, ASEAN ve IDB gibi uluslararasõ 
ve bölgesel kuruluşlarla ilişkileri gittikçe 
daha da güçlenerek sürmektedir. 

ECO üyesi ülkeler arasõnda Ulaştõrma 
ve Haberleşme; Ticaret ve Yatõrõm; Enerji, 
Maden ve Çevre; Tarõm, Sanayi ve Sağlõk; 
Ekonomik Araştõrma ve İstatistik, Proje 
Araştõrma; Eğitim, Bilim, Kültür; ve Uyuş-
turucularõn Denetimi alanlarõnda işbirliği 
çalõşmalarõ yürütülmektedir. 

1996 yõlõnda kabul edilen ECO Eko-
nomik İşbirliği Stratejisi ile ticaret, ulaş-
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tõrma-haberleşme ve enerji öncelikli işbir-
liği alanlarõ olarak belirlenmiştir.  

Ulaştõrma ve Haberleşme İşbirliği 
Alanõ çerçevesinde, üye ülkeler arasõnda 
her alanda işbirliğini artõracak sağlam bir 
altyapõnõn kurulmasõ amacõyla çeşitli faali-
yetler yürütülmektedir. Özellikle, denize 
çõkõşõ olmayan teşkilat üyelerinin ihtiyaçla-
rõna cevap verecek, uluslararasõ limanlara 
ve pazarlara ulaşmalarõnõ mümkün kõlacak 
şekilde bölgenin altyapõsõnõn geliştirilmesi, 
eksiklerin tamamlanmasõ, ayrõca iletişim 
ağõnõn günümüz ihtiyaçlarõna cevap vere-
cek şekilde geliştirilip yaygõnlaştõrõlmasõ he-
deflenmektedir.  

Bu çerçevede, ECO demiryolu, kara-
yolu ve havayolu ağõ oluşturulmaya çalõ-
şõlmaktadõr. Transit Ulaştõrma Çerçeve An-
laşmasõ imzalanmõştõr. Trans � Asya De-
miryolu Güzergahõ Almatõ-Taşkent-Tahran-
İstanbul hattõ yolcu trafiğine ve yük taşõ-
macõlõğõna açõlmõştõr.  

Ticaret ve yatõrõm işbirliği çerçeve-
sinde, ECO bölgesinde ticaretin geliştiril-
mesi için çeşitli işbirliği çalõşmalarõ yürü-
tülmektedir. Merkezi İstanbul'da olacak 
ECO Ticaret ve Kalkõnma Bankasõ�nõn ku-
rulma çalõşmalarõ son aşamaya getirilmiştir. 
ECO Transit Ticaret Anlaşmasõ imzalanmõş 
ve yürürlüğe girmiştir. Son olarak, 2000 
yõlõnda ECO Ticari İşbirliği Çerçeve Anlaş-
masõ imzalanmõştõr. 

Türkiye, ECO bölgesinde ticaretin ge-
liştirilmesi için tarife ve tarife dõşõ engelle-
rin azaltõlmasõ, serbest pazar ekonomisinin 
işlemesi, ticaret rejimlerinin şeffaflaştõrõla-
rak Dünya Ticaret Örgütü kural ve stan-
dartlarõ ile uyumlaştõrõlmasõ ve özel kesimin 
bölge içinde etkin biçimde faaliyet göster-
mesine önem vermekte ve bu amaca yö-
nelik olarak çaba harcamaktadõr.  

Enerji, Maden ve Çevre İşbirliği Alanõ 
çerçevesinde bölgenin çok zengin enerji 
kaynaklarõnõn akõlcõ bir şekilde kullanõlmasõ 
için çalõşmalar yapõlmaktadõr.  

Geniş petrol ve doğalgaz kaynaklarõna 
sahip ECO bölgesinde İran ve Pakistan 
üzerinden güneydeki denizlere, Türkiye 
üzerinden Akdeniz ve Avrupa'ya enerji 
kaynaklarõnõn aktarõlmasõna yönelik petrol 
ve doğalgaz boru hatlarõ güzergahlarõ üze-
rinde durulmaktadõr.  

ECO esas itibariyle bir ekonomik işbir-
liği örgütü olmakla birlikte eğitim, bilim, 
kültür ve uyuşturucularõn denetimi konula-
rõnda da işbirliği çalõşmalarõ sürdürülmek-
tedir. Merkezi Tahran'da olan Kültür Ens-
titüsü faaliyetlerini sürdürmektedir. Mer-
kezi İslamabat'ta olan ECO Bilim Vakfõnõn 
Kurucu Belgesi onaylanmõş ve yürürlüğe 
girmiştir. Türkiye'de kurulmasõ öngörülen 
ECO Eğitim Enstitüsü�nün Kuruluş Anlaş-
masõ 1998'de imzalanmõş ancak, kurulmasõ 
için gerekli işlemler henüz tamamlanama-
mõştõr.  

ECO Bölgesi, Türkiye'nin ihtiyaç duy-
duğu kaynaklar bakõmõndan zengindir ve 
Türk özel kesimi için büyük bir pazardõr.  
ECO Bölgesinde özellikle ticaret engelleri-
nin kaldõrõlmasõ ile özel iş kesimimiz önemli 
imkanlara kavuşacaktõr. 

Yeni üye olan ülkeler için ECO, ba-
ğõmsõz ve egemen birer devlet olarak katõl-
dõklarõ bir örgüttür ve birtakõm beklentileri 
vardõr. Ulusal ekonomi politikalarõnõ bölge 
ve küresel ekonomik sistemle uyumlaştõr-
mak ve geliştirmek istemektedirler. ECO, 
onlarõn uluslararasõ toplumla pürüzsüz bü-
tünleşmesini sağlamanõn yanõsõra onlara 
bölge içinde ve dünya ile karşõlõklõ fayda 
sağlayan ekonomik işbirliği mekanizmasõ 
sağlamaktadõr.   Bu   ülkeler  zengin  doğal  
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kaynaklarõnõ ECO aracõlõğõyla dünya paza-
rõna çõkarmak, açõk denizlere ulaşmak ve 
dünya ekonomisine uyum sağlamak iste-
mektedirler. 

ECO ülkelerine olan ihracatõmõz, 2000 
yõlõnda 873  milyon dolardan 2001 yõlõnda 
yüzde 11,2 artarak 971 milyon dolara çõk-
mõştõr. ECO ülkelerinden ithalatõmõz ise, 
2000 yõlõnda 1.543 milyon dolar seviyesin-
den, 2001 yõlõnda yüzde 19,8 azalarak 
1.237 milyon dolara düşmüştür. Burada da 
bir dõş ticaret açõğõ sözkonusudur.  

Değerlendirme  ve  Öneriler 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatõnõn bugüne 
kadar yeterli verimle çalõşamadõğõ gözlem-
lenmektedir. ECO, ülkemizin diğer Türk 
Cumhuriyetleri ile beraber olduğu tek böl-
gesel işbirliği Teşkilatõ olmasõ dolayõsõyla, 
ekonomik işbirliği için özel bir öneme sa-
hiptir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatõnõn daha 
verimli çalõşabilmesi için bazõ öneriler aşa-
ğõda sunulmaktadõr:  

• Merkezi İstanbul�da olacak ECO Tica-
ret ve Kalkõnma Bankasõ�nõn en kõsa
süre içerisinde faaliyete geçirilerek,
Teşkilatõn ve üye ülkelerin mali kay-
nak sorununa destek olunmasõ ge-
rekmektedir.

• ECO bölgesinde, ticaretteki tarife dõşõ
engeller azaltõlmalõdõr.

• ECO�ya sonradan üye olan Orta Asya
Cumhuriyetlerinin petrol ve gaz gibi
doğal kaynaklarõnõn, diğer ECO üyesi
ülkeler üzerinden Batõ�ya aktarõmõ
sağlanmalõdõr.

• Üye ülkelerin halklarõnõn birbirlerini
daha iyi tanõmalarõnõ sağlayacak, ha-
len çalõşmakta olan Kültür Enstitüsü-
nün yanõsõra, ECO Bilim Vakfõ ve Ül-

kemizde kurulacak olan ECO Eğitim 
Enstitüsünün en kõsa sürede faaliyete 
geçirilmesi bir programa bağlanmalõ-
dõr.  

• Ortak yatõrõm konularõ ve ortak yatõrõm
bölgeleri tesis edilmesine girişilmeli-
dir.

• Tüm bölgeyi kapsayan demiryolu ve
otoyol projelerinin bitirilmesi bir
programa bağlanmalõdõr.

Sonuç olarak ECO, üye ülkelerin bek-
lentilerine şimdiye kadar gereken ölçüde 
cevap verememiş olmakla birlikte, son yõl-
larda hõz kazanan ECO çerçevesindeki iş-
birliği, büyük bir potansiyele sahip bulun-
maktadõr. Üye ülkeler arasõndaki işbirliği 
iradesi yeterli ölçüde güçlendiğinde ECO, 
çok daha önemli bir örgüt haline gelebile-
cektir.  

KARADENİZ  EKONOMİK 
İŞBİRLİĞİ  (KEİ) 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), 
1990 yõlõnda Türkiye'nin öncülüğünde baş-
layan çalõşmalar neticesinde 25 Haziran 
1992 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 
Zirve Toplantõsõnda KEİ Bildirgesinin imza-
lanmasõ ile resmen işlerlik kazanmõştõr. KEİ 
Teşkilatõ Kurucu Anlaşmasõ tüm üye ülkeler 
tarafõndan onaylanmõş ve KEİ 1 Mayõs 
1999 tarihi itibariyle tam teşekküllü bir ör-
güt haline gelmiştir. KEİ'de Türkiye'nin 
yanõsõra Arnavutluk, Azerbaycan, Bulga-
ristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, 
Romanya, Rusya, Ukrayna ve Yunanistan 
kurucu üye; Polonya, Tunus, İsrail, Mõsõr, 
Slovak Cumhuriyetleri, İtalya, Avusturya, 
Almanya ve Fransa da gözlemci devlet ko-
numunda yer almaktadõrlar.  

KEİ'nin amacõ, anõlan Zirve Toplantõ-
sõnda yayõmlanan Zirve Bildirgesi ve Boğa-
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ziçi bildirisinde, KEİ üyesi ülkelerin potan-
siyellerinden, coğrafi yakõnlõklarõndan, eko-
nomilerinin birbirlerini tamamlayõcõ özellik-
lerinden yararlanarak aralarõndaki ikili ve 
çok taraflõ ekonomik, teknolojik ve sosyal 
ilişkilerini çeşitlendirmeleri ve daha da ge-
liştirmeleri, böylelikle Karadeniz havzasõnõn 
bir barõş, istikrar ve refah bölgesi olmasõnõ 
sağlamak olarak belirtilmiştir. 

KEİ, eski Yugoslavya'da kurulan dev-
letlerin dõşõnda kalan, Balkanlardan Kaf-
kaslara kadar uzanan, 20 milyon kilomet-
rekarelik alanõ kapsayan, petrol, doğalgaz, 
kömür, çeşitli maden ve minaraller ve or-
mancõlõk gibi doğal kaynaklar yönünden 
zengin olan, 350 milyonu aşkõn insanõn ya-
şadõğõ bir coğrafyadõr. Konumu itibariyle de 
Batõ Avrupa ile Orta Asya ve Orta Doğu 
ülkelerine bir geçiş noktasõ teşkil etmekte-
dir. 

KEİ'nin organlarõ; KEİ Zirvesi, KEİ Dõ-
şişleri Bakanlarõ Toplantõsõ, KEİ Parlamen-
terler Asamblesi, KEİ Konseyi ve KEİ 
Sekreteryasõndan oluşmaktadõr.  

KEİ Zirvesi, üye ülkelerin Devlet ya da 
Hükümet Başkanlarõndan oluşmaktadõr. 
Şimdiye kadar altõ Zirve Toplantõsõ yapõl-
mõştõr.  

Dõşişleri Bakanlarõ Toplantõsõ, KEİ'nin 
en yüksek karar alma organõ olup altõ ayda 
bir yapõlmaktadõr. Şimdiye kadar 16 top-
lantõ yapõlmõştõr.  

1-2 Ekim 1998 tarihlerinde Kortu�da
(Yunanistan) KEİ İçişleri Bakanlarõ 3. 
Toplantõsõ yapõlmõş ve "KEİ Katõlõmcõ Dev-
letlerin Hükümetleri Arasõnda Suçla, Özel-
likle Örgütlü Şekilleriyle Mücadele Anlaş-
masõ" imzalanmõştõr.  

Parlamenterler Asamblesi�nin amacõ, 
KEİ üyesi ülkelerin Devlet ya da Hükümet 

Başkanlarõ ile Dõşişleri Bakanlarõ toplantõla-
rõnda alõnan kararlarõn uygulanabilmesi için 
gerekli yasal düzenlemelerin yapõlmasõnõ 
sağlamak, KEİ�nin hedef ve amaçlarõnõ üye 
ülkelerin halklarõna benimsetmek, parla-
menter demokrasinin gelişmesine katkõda 
bulunmak, uluslararasõ ve diğer kuruluş-
larla KEİ ülkeleri arasõndaki işbirliğini ge-
liştirmek şeklinde özetlenmektedir. Asamb-
le şimdiye kadar 16 toplantõ yapmõştõr.  

KEİ İş Konseyi, KEİ'ye katõlan devlet-
lerin iş çevrelerini temsil etmektedir. Özel 
kesimler arasõ işbirliğini geliştirmeyi he-
deflemektedir. Şimdiye kadar üç toplantõ 
düzenlenmiştir.  

İstanbul�da bulunan KEİ Uluslararasõ 
Sekretaryasõ, 10 Aralõk 1992 tarihinde ku-
rulmuştur. Ülkemizde KEİ çalõşmalarõyla 
ilgili koordinasyon Dõşişleri Bakanlõğõnca 
yürütülmektedir. DPT, ilgili konularda ge-
rekli uzmanlõk desteğini sağlamaktadõr. Çe-
şitli işbirliği alanlarõnda oluşturulan Çalõşma 
Gruplarõ da faaliyetlerini sürdürmektedir.  

KEİ ülkeleri ile Türkiye'nin ticari ilişki-
leri 1991 yõlõndan 1997 yõlõna kadar düzenli 
bir artõş göstermektedir. KEİ ülkelerine 
olan ihracatõmõz, 2000 yõlõnda 2.368 milyon 
dolardan 2001 yõlõnda yüzde 20,3 artarak 
2.851 milyon dolara çõkmõştõr. KEİ ülkele-
rinden ithalatõmõz ise, 2000 yõlõnda 6.699 
milyon dolar seviyesinden, 2001 yõlõnda 
yüzde 17,2 azalarak 5.545 milyon dolara 
düşmüştür. Burada da Türkiye için bir dõş 
ticaret açõğõ sözkonusudur.  

KEİ�nin halihazõrda faal olan ticaret ve 
kalkõnma, bankacõlõk ve finans, ulaştõrma, 
enerji, elektrik ağlarõnõn birbirine bağlan-
masõ, haberleşme, bilim ve teknoloji, çevre 
koruma, sağlõk, turizm ve doğal afetler ça-
lõşma gruplarõnda çeşitli projeler görüşül-
mektedir. KEİ çerçevesinde ele alõnan baş-
lõca işbirliği proje ve konularõ şunlardõr:  
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Karadeniz Bölgesi Ulaşõm Şebe-
kesi Ana Planõ: Karadeniz Bölgesi Ulaşõm 
Şebekesi Ana Planõnõn yapõlarak Avrupa ve 
Asya Ulaşõm Şebekelerine bağlantõlarõnõ 
tespit etmeye ve KEİ üyesi ülkeler arasõnda 
iletişim bağlantõlarõ kurmaya yönelik çalõş-
malar sürdürülmektedir. Bu bağlamda, üye 
ülkeler mevcut ulaşõm şebekelerini KEİ 
boyutunu dikkate alarak gözden geçirmiş-
ler ve harita teatisinde bulunmuşlardõr.  

KEİ Ticaret ve Kalkõnma Bankasõ: 
KEİ Ticaret ve Kalkõnma Bankasõnõn kurul-
masõna ilişkin onay ve ödemelerle ilgili 
gerekli şartlar tamamlanmõş, Banka Gu-
vernörler Kurulu oluşturulmuş ve merkezi 
Selanik'te olan banka 1 Haziran 1999 tari-
hinde faaliyete geçmiştir. 

KEİ Serbest Ticaret Alanõ Kurul-
masõ: AB ile KEİ arasõnda Serbest Ticaret 
Alanõ kurulmasõ amacõna yönelik ilk görüş-
meler Türkiye'nin dönem başkanlõğõ ve et-
kinliği ile başlatõlmõş bulunmaktadõr. 7 Şu-
bat 1997 tarihinde İstanbul'da yapõlan Özel 
Dõşişleri Bakanlarõ Toplantõsõnda kabul edi-
len bir bildirge ile KEİ üyesi ülkelerin kendi 
aralarõnda ve KEİ üyesi ülkelerle Avrupa 
Birliği (AB) arasõnda serbest ticaret anlaş-
malarõ akdedilebilmesine imkan tanõnmakta 
ve KEİ bünyesinde Serbest Ticaret Alanõ 
kurulmasõna yönelik uygulanabilir adõmlarõn 
tedricen atõlmasõ hedeflenmektedir.  

KEİ İstatistik Veri ve Ekonomik 
Bilgi Değişimi Eşgüdüm Merkezi: Lo-
jistik ve mali desteği Türkiye Devlet İsta-
tistik Enstitüsü tarafõndan sağlanmaktadõr.  

Teleiletişim: İtalya, Türkiye, Ukray-
na ve Rusya Federasyonu arasõnda tesis 
edilen İTUR Denizaltõ Fiberoptik Kablo 
Sistemi, Ağustos 1996'da, Karadeniz'e kõy-
õsõ olan ülkeler arasõnda deniz altõndan te-
lekomunikasyon bağlantõsõ kurulmasõna 
yönelik KAFOS denizaltõ fiberoptik kablo 

sistemi ise 1996 sonlarõnda tamamlan-
mõştõr. 

Enerji: KEİ elektrik şebekelerinin bir-
birine bağlanmasõ konusunda yapõlabilirlik 
etüdleri sürdürülmektedir.  

Değerlendirme  ve  Öneriler 

Türkiye açõsõndan KEİ, dünyada mey-
dana gelen değişimler ve küreselleşme 
eğilimlerine paralel olarak, ülkemizin dü-
nya ile daha çok yönlü bütünleşmesine 
katkõda bulunabilecek ve ayrõca Avrupa 
Birliği ile bütünleşmesini öngören temel 
tercih ve politikalarõna alternatif oluştur-
mayan, ancak kendi coğrafi konumunun 
meydana getirdiği imkanlardan da yarar-
lanmayõ hedefleyen bir oluşumdur.  

Bu işbirliği, soğuk savaş sonrasõnda, 
bölgede daha istikrarlõ ve siyasi diyaloğa 
hazõr bir ortamõn oluşmasõna katkõda bulu-
nabilecektir. Nitekim, KEİ'nin vurgulanan 
amacõ ekonomik olmakla birlikte kõsa va-
dedeki işlevi siyasidir. Bu bağlamda KEİ, 
bölgedeki anlaşmazlõklarõn yumuşatõlmasõ 
ve siyasetçilerin birbirleriyle diyaloglarõnõn 
artõrõlmasõ ve Türkiye�nin öncülüğü için el-
verişli bir zemin oluşturmaktadõr. Diğer 
yandan, Türkiye�nin ticaret açõğõnõ kapat-
maya yönelik bir atõlõm gerekmektedir.  

KEİ�nin  Etkinliğini  Artõrmaya 
Yönelik  Öneriler 

• Kurumsal yapõsõnõ tamamlamõş ve BM
nezdinde gözlemci konumu kazanmõş
olan KEİ�nin AB, WTO, UNDP vb. gibi
bölgesel ve uluslararasõ kuruluşlarla
işbirliğinin artõrõlmasõ,

• KEİ üyesi ülkelerin dõş ticaret rejim-
lerinin DTÖ kural ve disiplinleriyle
uyumlu hale getirilmesi, serbest pi-
yasa ekonomisine uyarlanmõş politi-
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kalarõ benimsemeye ve uygulamaya 
yönlendirilmesi için Türkiye�nin bir ça-
lõşma grubu ile çalõşmalara öncülük 
etmesi, 

• Üye ülkelerin temsilcileri arasõndaki
ticari ortamõn iyileştirilmesi, güvence
altõna alõnmasõ, firma ve işletmelerin
bireysel ve ortak girişimlerinin teşvik
edilmesi,

• Türkiye�nin bölgeye yönelik bir ihacat
stratejisi ve programõnõ harekete ge-
çirmesi,

• Devlet Planlama Teşkilatõnca hazõrla-
nan Doğu Karadeniz Bölgesel Kal-
kõnma Planõ (DOKAP)�nõn hayata geçi-
rilmesi ile birlikte kurulacak bağlantõ-
larla Doğu Karadeniz Bölgesi�nin böl-
geye komşu KEİ ve ECO ülkeleri için
bir çekim merkezi haline getirilmesi
gerekmektedir.

D � 8 :  KALKINAN  SEKİZLER

D-8 İşbirliği (Developing Eight / Kalkõ-
nan Sekizler), Türkiye'nin daveti üzerine ve 
İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endo-
nezya, Mõsõr ve Nijerya'nõn katõlõmõyla 22 
Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da düzenle-
nen "Kalkõnmada İşbirliği Konferansõ" ve 
bilahare düzenlenen bir dizi hazõrlõk top-
lantõsõndan sonra, 15 Haziran 1997 tari-
hinde İstanbul'da yapõlan Devlet ve Hükü-
met Başkanlarõ Zirvesi'nde resmen kurul-
muştur. 

D-8'in temel amaçlarõ, gelişmekte
olan ülkelerin dünya ekonomisindeki ro-
lünü güçlendirmek, ticaret alanõnda özgün 
işbirliği konularõ ve yeni açõlõmlar sağla-
mak, uluslararasõ karar alma mekanizma-
larõna daha etkin katõlõm ve üye ülkelerde 
yaşam standardõnõn yükseltilmesi olarak 
belirlenmiştir.  

D-8'in İstanbul'daki Zirve toplantõ-
sõnda işbirliği ve proje geliştirilmesi için on 
sektör saptanmõş ve üye ülkeler arasõnda 
işbirliği alanlarõ belirlenmiştir. Üye ülkelerin 
üstlendikleri sektörler ve Çalõşma Gruplarõ 
şu şekildedir: 

Türkiye : Sanayi ve Sağlõk Çalõşma 
Gruplarõ 

Mõsõr : Ticaret Çalõşma Grubu 
Bangladeş : Kõrsal Kalkõnma Çalõşma 

Grubu 
Endonezya : İnsan Kaynaklarõnõn 

Geliştirilmesi Çalõşma Grubu 
İran : Teleiletişim ve Teknoloji 

Çalõşma Gruplarõ 
Malezya : Finans, Bankacõlõk ve 

Özelleştirme Çalõşma Grubu 
Nijerya : Enerji Çalõşma Grubu 
Pakistan : Tarõm Çalõşma Grubu 

Bu faaliyet kollarõ çerçevesinde, bir 
Uluslararasõ Pazarlama ve Ticaret Şirketinin 
kurulmasõ; yoksullukla mücadele; D-8 ül-
keleri arasõnda Sõnaî ve Teknolojik Veri 
Bankasõ Ağõ�nõn kurulmasõ; D-8 Şirketleri 
Arasõnda Ortak Girişimleri de kapsayacak 
tekafül/kefillik modelinin geliştirilmesi; kõyõ 
ve iç sularda kültür balõkçõlõğõnõn geliştiril-
mesine yönelik işbirliği; bir tarõm uçağõnõn 
üretilmesi; Ortak İş Konseyleri ve Ticaret 
Odalarõ�nõn kurulmasõ ve uluslararasõ kuru-
luşlarla sõkõ ilişkilerin oluşturulmasõna karar 
verilmiştir. 

25 Şubat 2001 tarihinde Mõsõr�õn baş-
kanlõğõnda Kahire�de Üçüncü Zirve düzen-
lenmiştir. Sağlanan gelişmeler õşõğõnda, 
birinci Zirve�den bu yana gerçekleştirilmiş 
olan 30�dan fazla toplantõ, seminer, eğitim 
programõ, vb�nin, 2001/2002 döneminde 
aşağõdaki alanlarda sürdürülmesinin yara-
rõna dikkat çekilmiştir: Nijerya�da Enerji 
Çalõşma Grubu toplantõsõ; Malezya�da özel-
leştirme konulu eğitim programõ; Tür-
kiye�de balõk ambalajlamasõ çerçevesinde 
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atõk gözetim sistemleri ve sağlõk kural-
larõ/kalite kontrol süreçleri konulu eğitim 
kursu; Pakistan�da tarõmsal verimliliğin ar-
tõrõlmasõ - ikincil/organik gübreleme - çiftlik 
hayvanõ gen kaynaklarõnõn korunmasõna 
yönelik biyo-teknoloji girişimi konulu üç 
çalõşma; Endonezya�da kõrsal kesimin güç-
lendirilmesi konulu çalõşma; Bangladeş�te 
kõrsal kalkõnma konulu çalõşma; İran�da 
çevrenin teknik yönleri konulu çalõşma 
grubu toplantõsõ ve Türkiye�de KOBİ�ler ko-
nulu çalõşma.  

Sanayi alanõnda, Ülkemizin öncülü-
ğünde yapõlan çalõşmalar neticesinde D-8 
Ziraat Uçağõnõn prototipi üretilmiş durum-
dadõr. Deneme uçuşu yapõlmõş olan zirai 
uçağõn ticari üretimi için çalõşmalar sürdü-
rülmektedir. Söz konusu uçağõn yangõn
söndürme vs. gibi işlerde de kullanõlabile-
cek çok-amaçlõ bir uçağa dönüştürülmesi
de düşünülmektedir. Ziraat Uçağõ pazarõn-
daki sõnõrlõlõk ve daha güvenli yeni ilaçlama
yöntemlerinin gelişmiş olmasõ göz önüne
alõnõnca, çok amaçlõ bir uçağõn tasarlanõp
üretilmesi daha makul görünmektedir.

Dördüncü Zirve�nin, 2003 yõlõnda En-
donezya�nõn başkenti Jakarta�da yapõlma-
sõna karar verilmiştir. 

Değerlendirme ve Öneriler 

D-8, Ülkemiz için yeni işbirliği imkan-
larõ sunan ve küresel bir nitelik de taşõyan 
önemli bir girişimdir. D-8, G-20 ve benzeri 
zeminlerle birlikte Türk Ekonomisinin dün-
ya ekonomisiyle bütünleşme ve dünya 
ekonomisini yönlendirme imkanlarõnõ artõr-
manõn yanõsõra, faaliyet alanlarõ boyutunda 
somut işbirliği projeleriyle ilave imkanlar 
sunmaktadõr.  

D-8 ismi ve ortaya konan bazõ hedef-
ler, Girişimin, gelişmekte olan ülkelerin 

küresel zeminlerde temsilcisi olmasõ hare-
ketinin başlatõlabileceğini göstermektedir. 
D-8'in küresel özelliğinin ve istişari ve
yönlendirme işlevlerinin güçlendirilmesi
Girişimin başarõsõna önemli bir katkõ sağla-
yacaktõr. Bu çerçevede, Girişimin üye ül-
keler arasõ işbirliğinin yanõ sõra gelişmekte
olan ülkelerin ortak sorunlarõ ve çözüm
yollarõyla ilgili çalõşmalar yapmasõ da düşü-
nülmelidir.

25 Şubat 2001�de Üçüncü Zirve�de 
Cumhurbaşkanõmõzõn sunduğu bildiride, 
aşağõda sunulan hedeflere ulaşõlmasõnda 
uygulanacak politikalara Türkiye�nin destek 
verdiği belirtilmiştir: 

• Önümüzdeki 5 yõl içinde D-8 içi ticare-
tin ikiye katlanmasõ;

• Mõsõr tarafõndan Uluslararasõ Pazar-
lama ve Ticaret Şirketi�nin kurulmasõ
sürecinin, İKB�nin mali katkõlarõyla
sürdürülmesi;

• İşadamlarõ için D-8 üyesi ülkelerde
vize işlemlerinin kolaylaştõrõlmasõ;

• İş çevreleri, gemicilik şirketleri ve Ar-
matörler Birliği arasõnda yapõcõ ilişkile-
rin sürdürülmesi;

• Bankacõlõk işlemlerinin basitleştirilmesi
ve uyumlaştõrõlmasõ amacõyla merkez
bankalarõ/maliye bakanlarõ ya da ilgili
makamlarõn temsilcilerinden oluşacak
bir komitenin oluşturulmasõ;

• Ticaret verileriyle ilgili çalõşmanõn so-
nuçlandõrõlabilmesi amacõyla üye ül-
kelerin, ticaret bilgilerini düzenli bi-
çimde sunmalarõ;

• Gümrük/ticaret işlemleriyle ilgili çalõş-
malarõn yoğunlaştõrõlmasõ ve ticaret
tercihleri ile engellerinin incelenerek,
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üye devletlerin uluslararasõ yüküm-
lülüklerine uygun bölgesel bir düzen-
lemenin gerçekleştirilmesi; 

• Tarõmsal amaçlõ uçağõn, ticarî bakõm-
dan yapõlabilirliğinin, üye ülkelerin ih-
tiyaçlarõnõn, bu projenin finansmanõna
her birinin muhtemel katkõsõnõn belir-
lenmesi;

• İran tarafõndan oluşturulan Sõnaî ve
Teknik Veri Bankasõ Ağõ�nõn, üye ül-
kelerce düzenli olarak beslenmesi ve
ardõndan bölgesel bir hizmet sunucu
üzerinden, elektronik ticaret projesi-
nin hayata geçirilmesi.

SONUÇ

İSEDAK , ECO/EİT, KEİ ve D-8�in bu
değerlendirmesinden de görülebileceği 
gibi, ilişkiler ağõ ve artan Türkiye�nin faali-
yetini ve faydalõ sonuçlarõ artõrmasõ bakõ-
mõndan elverişlidir.  

Türkiye�nin çok yönlü dõş ekonomik 
ilişkiler hedefi çerçevesinde birçok ulusla-
rarasõ bölgesel girişimde öncü rol oyna-

masõ, Ülkemize gerek ekonomik, gerek si-
yasal, gerekse sosyal ve kültürel birçok 
fayda sağlamaktadõr. Bu faydalarõn en yük-
sek düzeye çõkarõlmasõ açõsõndan, Tür-
kiye�nin dõş ekonomik ilişkilere bölgesel ve 
alt bölgesel ölçeklerde hedeflerle başta 
Türkiye�nin ihracatõnõ artõrma, Türk ürün ve 
hizmetlerine kalõcõ pazarlar sağlama strate-
jisiyle bir ana plan çerçevesinde yaklaş-
masõ faydalõ olacaktõr. Bu planda, uygun 
ürün profilimiz, coğrafi konumumuz ve 
ortak kültürel değerlerimiz göz önüne alõ-
narak, Ülkemizin özellikle  üstünlüğü bulu-
nan konularda komşu ülkeler, Ortadoğu 
bölgesi, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Bal-
kanlarla ilişkilere özel önem verilmelidir. 
Türkiye�nin gerekli tedbirlerle önemli bir 
bölgesel ticaret, yatõrõm ve re-eksport 
merkezi olabileceği ve Ülkemizin öncülük 
ettiği ekonomik işbirliği girişimlerinin bu 
açõdan etkin bir şekilde değerlendirilebil-
mesi mümkündür. Bunda, özel kesimin 
ilgili tüm ortak kuruluşlarõyla yer almasõ, 
hatta başõ çekmesi, uygulamanõn başarõya 
ulaşmasõ bakõmõndan elzemdir.  
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AVRUPA  TOPLULUĞU'NUN  MÜNHASIR 
YETKİSİNİN  KAPSAMI  ve  SONUÇLARI 

M. Emin ZARARSIZ (*) 

Özet: Belirli alanlarda sõnõrlõ düzen-
leme yapma yetkisi bulunan uluslararasõ 
kuruluşlarõn aksine, Avrupa Topluluklarõ, 
kuruluşu, hukuki statüsü ve amaçlarõ ba-
kõmõndan ne bu gibi uluslararasõ 
(international) kuruluşlara ne de federal 
veya konfederal yapõya benzemektedir. 
Avrupa Birliği, yapmõş olduğu bütün dü-
zenlemeleri ve uluslararasõ ilişkileri ile üye 
devletlerini doğrudan etkileyebilme, üye 
devletlerinin hukuk düzeninde doğrudan 
değişiklikler gerçekleştirebilme yetkisine 
sahip ulusal-üstü (supranational) bir kuru-
luştur. Avrupa Topluluklarõnõn, kendine 
özgü kişiliği, organlarõ, yasama yetkisi, üye 
devletlerin hukukunu denetleme yetkisi de 
bulunan yargõ organõ ve üye devletlerin 
hukuk sisteminin ayrõlmaz parçasõ olan 
kendi hukuk sistemi bulunmaktadõr. Top-
luluk hukukunun önemli özelliklerinden 
birisi, Topluluk hukukunu oluşturan dü-
zenlemelerin üye devletler ve vatandaşlarõ 
üzerinde doğrudan etkili (direct effect) ol-
masõ, diğeri ise bu hukukun ulusal hukuk-
lar üzerinde üstünlüğü (supremacy of 
Community law over national law) ilkesinin 
geçerli olmasõdõr. 

Avrupa Birliği, sadece ekonomik ve 
siyasi bütünleşmeyi değil, aynõ zamanda 
bunlarõn temelini oluşturan hukuki bütün-
leşmeyi de amaçlamõştõr. Bu nedenle, sõnõr-
sõz bir süre için ekonomik, siyasi ve hukuki 
bütünleşmeyi kapsayacak ulusalüstü bir 
kuruluş oluşturmak, bu kuruluşun egemen- 

 
 

lik hakkõndan kaynaklanan bir güce sahip 
olmasõnõ da gerektirir. Diğer bir ifade ile, 
bu kuruluşa üye olacak devletlerin ege-
menlik hakklarõnõn bir kõsmõnõn üye devlet-
lerden Topluluğa aktarõlmasõ ve üye dev-
letlerin güçlerinin ve egemenlik haklarõnõn 
sõnõrlandõrõlmasõ gerekir. Bir devletin ege-
menlik hakkõnõn bir Topluluğa aktarõlmasõ 
ise, bu zamana kadar sadece o devletin 
imtiyazõnda olan bazõ konularõn bundan 
böyle kendi yetkilerinden ve denetiminden 
çõkmasõ anlamõna gelmektedir. 

Bütün bu hususlarõn gerçekleştirile-
bilmesi için yukarõda sözü edilen iki temel 
ilkenin yanõnda, Topluluğun yetkilerinin 
bazõ alanlarda münhasõr (exclusive 
competence) olmasõ büyük önem taşõ-
maktadõr. 

Bazõ durumlarda yasama ve eylem-
lerde bulunma yetkisi hem Topluluk hem 
de üye devletler tarafõndan muhafaza 
edilmektedir. Bu durumlarda Topluluğun 
yetkisi, Topluluk ile üye devletler arasõnda 
paylaşõlmõş yetkidir (shared competence). 
Buna karşõlõk, eğer bu yetki üye devletler-
den Topluluğa tamamen devredilmiş ve 
teorik olarak üye devletlerin yetkisi devam 
etmiyorsa, bu durumda Topluluğun mün-
hasõr yetkisinden (exclusive competence) 
söz edilecektir 

Topluluk hukukunun oluşumunda ve 
Topluluğun dõş dünya ile ilişkilerinde çok 
büyük önemi olan münhasõr yetkinin 
önemli sonuçlarõndan birisi, oluşumunda 
herhangi bir katkõsõ olmayan üye devletle-(*) DPT, Planlama Uzmanõ, Dr. 
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rin bu yetki kapsamõnda oluşan düzenleme 
ve ilişkilere taraf olmak zorunda olmalarõ-
dõr. Diğer bir sonuç ise, üye devletler bu 
alanlarda kendilerinin de yetkili olduklarõ 
iddiasõnda bulunamazlar. Diğer bir ifade 
ile, Topluluğun münhasõr yetkisi bütün ve 
kesindir. Bu alanlarda üye devletlerin tek 
başlarõna veya birlikte dahili veya harici 
eylemlerde bulunmalarõ hukuk dõşõdõr. 

Avrupa Birliği, altõlar olarak bilinen 
Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, 
Lüksemburg ve Hollanda arasõnda 1951 
yõlõnda Paris Antlaşmasõ ile kurulan Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT/ECSC), 
1957 yõlõnda Roma Antlaşmasõ ile kurulan 
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu 
(AAET/Euratom) ve yine 1957 yõlõnda im-
zalanan ikinci bir Roma Antlaşmasõ ile ku-
rulan Avrupa Ekonomik Topluluğu�ndan 
(AET/EEC) oluşmaktadõr. Böylece, Av-
rupa�da yeni bir savaşõ önlemek amacõyla 
harp sanayiinin en önemli girdileri olan çe-
lik, kömür ve atom enerjisi ortak bir yöne-
time kavuşturularak, sanayinin emrine ve-
rilmiştir. Daha sonraki yõllarda bu antlaş-
malarda önemli değişiklikler yapan yeni 
antlaşmalar akdedilmiştir. Bu süreçte yola 
çõkõş amacõ ekonomik ortaklõğõ, ekonomik 
amaçlõ sosyal düzenlemeleri, hukuki ve 
siyasal bütünleşmeyi kapsayacak şekilde 
genişlemeye devam etmiştir. Üye sayõsõ 
altõdan 15'e yükselmiş ve halen 13 devlet 
aday ülke statüsünde bulunmaktadõr. 

Belirli alanlarla sõnõrlõ düzenleme 
(kural koyma) yetkisi bulunan uluslararasõ 
organizasyonlarõn (mesela Avrupa Konseyi, 
Uluslararasõ Çalõşma Teşkilatõ vb.) yapmõş 
olduklarõ düzenlemeler, genelde sözleş-
meler şeklinde olmakta ve bu organizas-
yonlara üye devletlerde bu düzenlemelerin 
hüküm ifade edebilmesi için devletlerin 
bazõ ek tasarruflarda bulunmasõ, diğer bir 
deyişle bu sözleşmeleri iç hukuklarõnõn par-
çasõ haline getirmeleri (onama, düzenle-
me kanunu çõkarma vb.) gerekmektedir. 

Avrupa Topluluklarõ ise kuruluşu, hukuki 
statüsü ve amaçlarõ bakõmõndan ne sözü 
edilen uluslararasõ (international) organi-
zasyonlara ne de federal veya konfederal 
yapõya benzemektedir. Hukuki statüsü iti-
bariyle ulusalüstü (supranational) bir orga-
nizasyon olup, gerek organizasyonu oluş-
turan antlaşmalar, gerekse yetkili organlar 
aracõlõğõ ile yapõlan daha alt düzeydeki hu-
kuki tasarruflarõn üye devletler üzerindeki 
etkisi, uluslararasõ organizasyonlara göre 
farklõlõklar ve özellikler arzetmektedir. 

Bilinen uluslararasõ antlaşmalarõn ak-
sine, Topluluklarõ kuran antlaşmalar, Top-
luluğun kendi kişiliğini, organlarõnõ, yasama 
yetkisini ve üye devletlerin hukuk sistemi-
nin de ayrõlmaz parçasõ olarak addedilen 
kendi hukuk sistemini oluşturmaktadõr. 
Topluluk hukukunun önemli bir özelliği bu 
hukuku oluşturan düzenlemelerin çoğunun 
üye devletler ve vatandaşlarõ üzerinde 
doğrudan etkili (direct effect) olmasõ ve 
Avrupa Topluluğu hukukunun ulusal hu-
kuklar üzerinde üstünlüğü (supremacy of 
Community law over national law) ilkeleri-
nin bulunmasõ gelmektedir. 

Ulusalüstü bir kuruluş olan Avrupa 
Birliği, sadece ekonomik ve siyasi bütün-
leşmeyi değil, aynõ zamanda bunlarõn te-
melini oluşturan hukuki bütünleşmeyi de 
amaçlamõştõr. Topluluğun temel amaçlarõn-
dan birinin, üye devletlerin hukuku ile 
Topluluk hukukunu bütünleştirmek olduğu 
söylenebilir. Bu amacõn gerçekleştirilme-
sinde, kuşkusuz, Topluluk hukukunun 
doğrudan etkisi(1) ve Topluluk hukukunun
ulusal hukuk üzerindeki üstünlüğü pren-
sipleri, özellikle Topluluk hukuku ile ulusal 
hukukun entegrasyonunu sağlamada başat 

(1) Topluluk hukukunda doğrudan etki ilkesi ve bunun Türk
hukukunda muhtemel sonuçlarõ konusunda bkz.
ZARARSIZ, M. Emin,  �Avrupa   Topluluğu Hukukunun
�Doğrudan Etkisi� Prensibi ve Türk Hukukunda
Muhtemel Sonuçlarõ�, YENİ TÜRKİYE, Yõl 6, Sayõ 35, 
Eylül-Ekim 2000, Avrupa Birliği Özel Sayõsõ I, s. 713-
731.
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rol oynamaktadõr.(2) Aynõ şekilde, Toplulu-
ğun bazõ alanlarda münhasõr yetkiye sahip 
olmasõ da bu iki ilke ile birlikte üye devlet-
lerin hukuk sisteminin Topluluk hukukuna 
yakõnlaştõrõlmasõnda önemli bir görev ifa 
etmektedir. 

Sõnõrsõz bir süre için ekonomik, siyasi 
ve hukuki bütünleşmeyi de kapsayacak 
ulusalüstü bir topluluk oluşturmak, ege-
menlik hakkõndan kaynaklanan bir güce 
sahip olmayõ gerektirmektedir. Diğer bir 
deyişle, yukarõda belirtilen amaçlarõn ger-
çekleştirilmesi bakõmõndan böyle bir Top-
luluğa üye devlet olmak, bazõ güçle-
rin/erklerin (özellikle egemenlik hakkõnõn 
bir kõsmõnõn) üye devletlerden Topluluğa 
transfer edilmesini ve üye olan devletlerin 
güçlerinin ve egemenlik hakkõnõn sõnõrlan-
dõrõlmasõnõ gerektirmektedir. Topluluğa 
egemenlik hakkõnõn transfer edilmesi, bu 
zamana kadar sadece üye devletin imtiya-
zõnda olan bazõ konularõn, bundan böyle 
kendi denetiminde olmamasõ anlamõna 
gelmektedir. Bu anlamda, üye devletler 
sõnõrlandõrõlmõş bir egemenlik hakkõna sa-
hiptirler. 

Topluluğun hukuki bir kişiliğe sahip 
olmasõ, onun üçüncü devletler ve ulusla-
rarasõ organizasyonlarla akdî ilişkiler kurma 
kapasitesine sahip olmasõnõ da gerektirir. 
Yaygõn bir şekilde kabul edildiği gibi, Top-
luluk yasama gücüne ve uluslararasõ ant-
laşmalar yapma ve yapõlmõş antlaşmalara 
katõlma yetkisine sahiptir. Antlaşmalarõn 
niteliğine göre, Topluluğun bu yetkisi, bazõ 
durumlarda münhasõr, bazõ durumlarda ise 
üyeleri ile paylaşõlmõştõr. Bazõ durumlarda 
yasama ve bazõ eylemlerde bulunma yet-
kisi hem Topluluk hem de üye devletler 
tarafõndan muhafaza edilmektedir. Bu gibi 
durumlarda Topluluğun yetkisi, Topluluk 
ile üye devletler arasõnda paylaşõlmõş yetki 
(shared competence) olarak tanõmlan-

(2) SHAW, Jo, Law of the European Union, 2nd edn.,
Macmillan, 1996, s. 252.

maktadõr. Buna karşõlõk, eğer bu yetki üye 
devletten Topluluğa tamamen transfer 
edilmiş ve teorik olarak üye devletlerin 
yetkisi devam etmiyorsa, bu zaman Top-
luluğun münhasõr yetkisinden (exclusive 
competence) söz edilmektedir. 

Topluluğun münhasõr yetkisi, özellikle 
Topluluk hukukunun oluşumunda ve Top-
luluğun dõş dünya ile (üçüncü devletler ve 
uluslararasõ organizasyonlarla) ilişkilerinde 
büyük önem arzetmektedir. Üye devletler, 
Topluluğun, münhasõr yetki kapsamõnda 
oluşturduğu hukuk ve ilişkilere, oluşu-
munda bir katkõlarõ bulunmaksõzõn taraf 
olmak durumundadõrlar. 

Türkiye ile AB arasõndaki ilişkilerinin 
tarihi 1950�li yõllarõn ikinci yarõsõna kadar 
geriye gitmektedir. Bu ilişkiler sonucunda 
12 Eylül 1963 tarihinde Ankara (Ortaklõk) 
Antlaşmasõ akdedilmiş, 1970 yõlõnda Katma 
Protokol (Additional Protocol) imzalanmõş, 
14 Nisan 1987 tarihinde tam üyelik müra-
caatõnda bulunulmuş, 1 Ocak 1996 tari-
hinde Gümrük Birliği yürürlüğe girmiş ve 
nihayet 12-13 Aralõk 1999 Helsinki zirve-
sinde Türkiye�nin aday üyelik statüsü kabul 
edilmiştir. Türkiye, üyelik için öngörülen 
şartlarõ (özellikle Aralõk 1997 Lüksemburg 
zirvesi ile Türkiye açõsõndan daha da 
önemli hale gelen ve Haziran 1993'te ya-
põlan AB Konseyi Kopenhag zirvesi sonuç 
bildirisinde kabul edilen ve literatüre Ko-
penhag kriterleri olarak geçen şartlarõ) 
yerine getirebilirse, Avrupa Birliği�nin bir 
üye devleti olacaktõr. 

Üyelik sadece ekonomik ve siyasi 
bütünleşmeyi değil, aynõ zamanda hukuki 
bütünleşmeyi de gerektirdiğinden, Toplu-
luk hukuku üyelik sonrasõ dönemde 
Türkiye açõsõndan daha önemli hale gele-
cektir. Topluluğun kabul etmiş olduğu dü-
zenlemelerin bazõlarõ, ülkemizde de her-
hangi bir onama işlemine gerek olmaksõzõn 
doğrudan yürürlüğe girecek ve Topluluk 
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vatandaşlarõ bu düzenlemelere dayanarak 
haklar iddia edebileceklerdir.(3) Ayrõca, 
üyeliğin gerçekleşmesi halinde, Türkiye, 
bağõmsõz bir devlet olmaktan kaynaklanan 
bazõ konulardaki yetki ve güçlerinin bir 
kõsmõnõ Topluluğa devretmek durumunda 
olacaktõr. Diğer bir deyişle, egemenlik hak-
kõndan doğan yetkilerin bazõlarõnõn tamamõ, 
bazõlarõnõn ise bir kõsmõ Topluluğa devredi-
lecek, düzenin oluşumunda Türkiye�nin 
herhangi bir katkõsõ olmayan hukuk sistemi 
ve uluslararasõ ilişkilerin Türkiye tarafõ 
haline gelecektir. Dolayõsõyla Topluluğun 
münhasõr yetkisinin kapsamõ ve sonuçlarõ, 
"aday ülke" statüsü kazanõldõktan sonra 
Türkiye için daha da aktüel hale gelmiştir. 
Yetki ve güçlerin hangi alanlarda sadece 
Topluluğa, hangi alanlarda hem Topluluğa 
hem de üye devletlere ait olduğunun 
bilinmesi, Türkiye için de önemli bir sorun 
haline gelmiştir. 

Bu çalõşma da ise Topluluğun münha-
sõr yetkisinin kapsam ve sonuçlarõnõn kõsa 
bir analizinin yapõlmasõ amaçlanmaktadõr. 
Bir sonuca ulaşabilmek için öncelikle, 
Topluluğun yetkisinin kapsamõ teorik ve 
içtihat hukuku açõsõndan analiz edilmelidir. 
Bu çerçevede, Topluluğun yetkisinin türleri 
kõsaca belirlenecek, bundan sonra Toplulu-
ğun münhasõr yetkisinin hukuki temelleri, 
Topluluk Adalet Divanõ (TAD) içtihat hu-
kuku õşõğõnda değerlendirilecektir. Bu yapõ-
lõyorken, münhasõr yetkinin anlamõ ve kay-
nağõ, bu yetkinin kapsamõ ve sonuçlarõ kõ-
saca değerlendirilecektir.

I. TOPLULUK YETKİLERİNİN
KAPSAMI

Konu ayrõntõlõ bir şekilde incelenme-
den önce, Topluluğun dõş ilişkiler (external 
relations) bakõmõndan yetkisi konusuyla 
ilgili hukukun daha iyi anlaşõlabilmesi için 

(3) Türkiye'nin üyeliğinin gerçekleşmesi halinde Topluluk
hukukunun Türk hukukundaki muhtemel sonuçlarõ için
bkz. ZARARSIZ, s. 724 vd.

bazõ temel noktalarõn hatõrlatõlmasõ yararlõ 
olacaktõr. 

Başlangõç olarak belirtelim ki, Top-
luluk, uluslararasõ hukuk bakõmõndan ulus-
lararasõ antlaşma niteliğindeki antlaşma-
larla �üç sütun� (three pillars) üzerine inşa 
edilmiştir: Topluluklar (AKÇT, AAET ve 
AT), Müşterek Dõşilişkiler ve Güvenlik Poli-
tikasõ (MDGP) (Common Foreign and 
Security Policy -CFSP-) ve Adalet ve İçişleri 
Alanõnda İşbirliği (AİAİ) (Co-operation on 
Justice and Home Affairs -CJHA-). Bu ant-
laşmalar, sadece Topluluklarõn organlarõnõ 
değil, aynõ zamanda gücünü (yetkisini) ve 
prosedürlerin de temelini dizayn etmekte-
dir. Bilindiği gibi, Topluluğun yapõsõ, üye 
devletler ile Topluluk organlarõ arasõnda 
gücün (yetkinin) özenli bir şekilde dağõlõmõ 
üzerine kurulmuştur.(4) Topluluğu kuran 
antlaşmalarõn, Topluluk hukukunun esas 
kaynağõ olarak, diğer bir deyişle Toplulu-
ğun �anayasasõ� olarak değerlendirilme-
sinde bir kuşku bulunmamaktadõr. 

EC Antlaşmasõnõn 210, 228 ve 238'inci 
maddeleri, Euratom Antlaşmasõnõn 
184'üncü maddesi ve ECSC Antlaşmasõnõn 
6'ncõ maddesine göre, Topluluk hukuki 
anlamda kişiliğe (tüzel kişilik) sahip olup, 
üçüncü devletler ve uluslararasõ organizas-
yonlarla uluslararasõ antlaşmalar akdet-
meye yetkilidir.(5) Bunun doğal sonucu 
olarak, Divan, dõş ilişkiler bağlamõnda, 
Topluluğun, EC Antlaşmasõnõn birinci bö-
lümünde tanõmlanan konularõn tamamõ
üzerinde üçüncü devletlerle akdî bağlar
kurma kapasitesine sahip olduğunu kabul
etmektedir.

(4) PESCATORE, Pierre, "External Relations in the Case-
Law of the Court of Justice of the European
Communities", (1979) 16 CMLRev. 615, s. 622.

(5) Dava/Case 22/70, Commission v. Council (the AETR or
ERTA case), [1971] ECR 263, para. 13-14.
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İkinci husus, Adalet Divanõna 
göre,(6) 

[s]õnõrsõz bir süre için bir topluluk
oluşturmak, egemenliğin sõnõrlarõn-
dan kaynaklanan bir güce � sahip
olmayõ veya devletten Topluluğa bir 
güç transfer etmeyi gerektirmekte-
dir. Üye devletlerin, sõnõrlanmõş
(belirli) alanlarda(7) da olsa, ege-
menlik haklarõ sõnõrlandõrõlmõştõr.
(italikler eklenmiştir)

Sõradan uluslararasõ antlaşmalarõn ak-
sine, Topluluk antlaşmalarõ, bir yandan 
Topluluğun kişiliğini, organlarõnõ, yasama 
yetkisini ve üye devletlerin hukuk sistem-
lerinin ayrõlmaz bir parçasõ haline gelen ve 
ulusal mahkemelerin uygulama konusunda 
bağlõ olduğu hukuk sistemini oluşturmak-
tadõr.(8) Diğer taraftan, üye devletten Top-
luluğa egemenliğin transferi demek, sa-
dece üye devletin imtiyazõnda olan bazõ 
meselelerin, bundan böyle onun kontro-
lünde olmayacağõ demektir. Üye devletin 
egemenlik hakkõnõn sõnõrlandõrõlmasõ ise ge-
çici bir süre için değildir.(9) EC Antlaşmasõ, 
bir uluslararasõ antlaşma formunda akde-
dilmiş olmasõna rağmen, hukuk devleti 
anlayõşõ üzerine oluşturulan Topluluğun 
Anayasal Şartõ'nõ oluşturmaktadõr.(10) 

Üçüncü nokta, Topluluğun tüzel ki-
şiliğe ve yetkilere (güc'e) sahip olduğu ko-
nusunda bir şüphe bulunmamaktadõr. Ger-
çekte, Topluluğun yetkileri antlaşmalar 
aracõlõğõ ile üye devletlerden zõmnî olarak 
doğmaktadõr. Diğer bir deyişle, bu yetkiler 

(6) Dava/Case 6/64, Flamino Costa v. ENEL, [1964] ECR
585, s. 593, [1964} CMLR 425.

(7) Kanaat/Opinion 1/91'e göre ise "� geniş bir alanda �",
Kanaat/Opinion 1/91 (First EEA Agreement Opinion),
[1991] ECR 6079, para. 21.

(8) Dava/Case 6/64; Case 26/62, Van Gend and Loos v.
Nederlandse Administratie der Belastingen, [1963] ECR
1, [1963] CMLR 105; Kanaat/Opinion 1/91.

(9) Dava/Case 6/64, s. 594.

(10) Kanaat/Opinion 1/91, para. 21.

üye devletler tarafõndan Topluluğa atfedil-
miş olup, yetkilerin kaynağõ esasta üye 
devletlerdir. Topluluğun yetkileri sadece 
antlaşmalarõn açõkça bahşetmesinden de-
ğil, aynõ zamanda diğer hükümlerden de 
zõmnî olarak doğmaktadõr.(11) İç ilişkilerde 
Topluluğun yetkisinin uygulanmasõ, ço-
ğunlukla Topluluğun yetkili organlarõ tara-
fõndan yasa şeklinde yerine getirilmektedir. 
Dõş ilişkiler alanõnda ise genel olarak ulus-
lararasõ antlaşmalarõn akdedilmesi veya bu 
antlaşmalara girilmesi şeklinde görülmek-
tedir. 

Bilindiği gibi, Topluluğun uluslararasõ 
antlaşmalar akdetme ve bu anlaşmalara 
girme yetkisi sõnõrlõdõr.(12) EC Antlaşmasõ, 
sadece üçüncü devletlerle veya uluslara-
rasõ organizasyonlarla tarife ve ticaret an-
laşmalarõ (m. 113) veya ortaklõk anlaşma-
larõ (m. 238) akdetme gibi bir kaç tür ant-
laşmayõ saymaktadõr. Bu durumda, Toplu-
luğun yetkisinin birer birer sayõlmõş 
(tadadî/tüketilmiş) yetkiler olup olmadõğõ 
sorusu doğmaktadõr. Diğer bir deyişle, 
Topluluk, bu anlamda açõkça bir hüküm 
olmamasõna rağmen, Antlaşmada belirtil-
meyen diğer konular hakkõnda uluslararasõ 
antlaşmalar akdetme yetkisine sahip midir? 
Bu konu uzmanlar arasõnda tartõşmalõdõr. 
Bununla birlikte, Adalet Divanõ, konuyla 
ilgili ilk belirleyici kararõ olan ERTA dava-
sõnda,(13)  Topluluğun sõnõrlandõrõlmõş yetki- 

(11) Dava/Case 22/70, para. 16; Kanaat/Opinion 2/91 (Re
ILO Convention 170), [1993] ECR I-1061, para. 7.

(12) EMILIOU, Nicholas, "Towards a Clearer Demarcation
Line? The Division of External Relations Power between
the Community and Member States", (1994) 19 ELRev.
76, s. 78.

(13) Dava/Case 22/70, s. 274-276. Divanõn bu kararõ
üzerine sayõsõz yorumlar yapõlmõştõr. Mesela bkz.
EMILIOU, Towards, (1994) 19 ELRev. 76; PESCATORE,
(1979) 16 CMLRev. 615; MACLEOD, I., I. D. HENDRY &
Stephen HYETT, The External Relations of the
European Communities: A Manual of Law and Practice,
Oxford: Clarendon Press, 1996, özellikle 3. Bölüm;
HARTLEY, T. C., The Foundations of European
Community Law: An Introduction to the Constitutional
and Administrative Law of the European Community,
3rd edn., Oxford: Clarendon Press, 1994, 6. Bölüm.



Planlama Dergisi Özel Sayõ � DPT�nin Kuruluşunun 42. Yõlõ 

  282

sini reddetmiştir. Divan, ERTA davasõn-
da,(14) Topluluğun yetkisi ile ilgili dört 
önemli prensibi; �genel yetki�, �zõmnî yetki�, 
�münhasõr yetki� ve �paralellik/koşutluk� il-
kelerini oluşturmuş ve sonraki kararlarõnda 
ise bunlarõ detaylandõrmõş ve genişletmiş-
tir.(15) 

Bu çalõşmada sadece Topluluğun 
münhasõr yetkisi ile uğraşõlacağõndan, ge-
nel olarak Topluluğun yetkisinin kapsamõ 
hakkõndaki detaylar ve tartõşmalar diğer 
yazarlara bõrakõlacaktõr.(16) Bununla bir-
likte, genel olarak söylenebilir ki, Topluluk, 
dõş ilişkileri anlamõnda üçüncü devletlerle 
veya uluslararasõ organizasyonlarla akdî 
bağlar kurma kapasitesine sahiptir.(17) Bu 
yetki sadece Antlaşmalarõn açõkça düzen-
lemesinden (açõk yetki/expressed powers) 
değil, �buna denk olarak Antlaşmalarõn di-
ğer hükümlerinden ve bu hükümler çerçe-
vesinde Topluluk organlarõnõn kabul ettiği 
tedbirlerden de� doğmaktadõr (zõmnî 
yetki/implied powers).(18) 

Topluluğun yetkisi bazõ konularda 
münhasõr (exclusive) nitelikte, bazõ konu-
larda ise paylaşõlmõş (shared) nitelikte ola-
bilir. Eğer yetki üye devletlerden Topluluğa 
tamamen transfer edilmişse, teoride, üye 
devletler için devam eden bir yetkiden söz 
edilemez ve burada Topluluğun münhasõr 
yetkisi vardõr.(19) Buna karşõlõk, bazõ konu-

(14) Dava/Case 22/70.

(15) Mesela bkz. Birleştirilmiş Davalar/Joined Cases 3, 4 and
6/76, Cornelis Kramer and Others, [1976] ECR 1279,
para. 19-20; Dava/Case 41/76, Donckerwolke and
Schou v. Procureur de la Republique, [1976] ECR 1921,
para. 32; Dava/Case 804/79, Commission v. UK, [1981]
ECR 1045, para. 17-18; Kanaat/Opinion 1/75, (Re
OECD Local Cost Standard) [1975] ECR 1355;
Kanaat/Opinion 1/76 (Re the Draft Agreement for a
Laying-up Fund for Inland Waterway Vessels) (Rhine
Navigation Case), [1977] ECR 741, [1977] 14 CMLR
561, para. 3.

(16) Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. dn. 13�de belirtilen
yazarlar.

(17) Dava/Case 22/70, para. 14.

(18) Dava/Case 22/70, para. 16.

(19) MACLEOD/HENDRY/HYETT, s. 56.

larda Topluluk ve üye devletler yetkiyi bir-
likte elinde bulundurmaktadõrlar. Bu du-
rumda Topluluğun yetkisi Topluluk ile üye 
devletler arasõnda paylaştõrõlmõş olarak 
tanõmanmaktadõr.(20) Diğer bir deyişle, ne 
zaman ki sorun konusu kõsmen Topluluğun 
yetki alanõnda, kõsmen de üye devletin 
yetki alanõnda olursa, bu durumda Toplu-
luk ile üye devlet arasõnda bölüşülmüş 
yetki vardõr ve Topluluk yetkisini üye dev-
let ile paylaşmõştõr. 

Bu genel bilgilerden sonra, Toplulu-
ğun hangi alanlarda münhasõr yetkiye sa-
hip olduğu ve bunun sonuçlarõnõn neler 
olabileceği konusuna daha detaylõ bir şe-
kilde girilebilir. 

II. MÜNHASIR  YETKİNİN
HUKUKİ  TEMELLERİ

1. Münhasõr  Yetkinin  Anlamõ  ve
Kaynaklarõ

KAPTEYN/van THEMAAT�õn da belirt-
tiği gibi, münhasõr yetki demek, dõş dünya 
ile ilişkilerde, üye devletler istisna tutularak 
yetkiyi kullanma hakkõnõn sadece Toplu-
lukta olmasõ demektir.(21) NEUWAHL ise 
Topluluğun münhasõr yetkisinin öneminin 
altõnõ şu şekilde çizmektedir: �münhasõrlaş-
tõrmak, Topluluk hukuk düzeninin doğru-
dan etki prensibi ve ulusal hukukla çatõşma 
halinde Topluluk hukukunun üstünlüğü 
prensipleri kadar önemli temel direklerin-
den biridir�.(22) 

Topluluğun, bütün diğer yetkileri gibi, 
münhasõr yetkisi de esas olarak üye dev-

(20) Ibid.

(21) KAPTEYN, P. J. & Verloren van THEMAAT, Introduction
to the Law of European Communities after the Coming
into Force of the Single European Act, 2nd edn.,
Laurence W. GORMLEY (ed.), Deventer: Kluwer Law
and Taxation Publishers, 1989, s. 773.

(22) NEUWAHL, Nanette A., �Shared Powers or Combined
Incompetence? More on Mixty�, (1996) 33 CMLRev.
667, s. 669.
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letlerden kaynaklanmaktadõr. Topluluk ve 
onun organlarõ, üye devletlerin Antlaşmalar 
ile bahşettiği güç veya yetkilere sahiptir. 
Bu nedenle, Topluluk, atfedilmiş güç ilkesi 
üzerinde işlemektedir.(23) Dahasõ, müşte-
rek ticaret politikasõ veya müşterek balõkçõ-
lõk politikasõ gibi belirlenmiş alanlarda üye
devletler antlaşma yapma yetkilerini ta-
mamen Topluluğa devretmişlerdir.(24)

Topluluğun münhasõr yetkisi, mantõki 
olarak Antlaşma hükümlerinden doğmakla 
birlikte, EC Antlaşmasõnda yer almamakta 
olup, Divanõn oluşturduğu bir durum-
dur.(25) Topluluğun münhasõr yetkisi ilk 
olarak Adalet Divanõ tarafõndan ERTA da-
vasõnda(26) oluşturulmuştur. Divanõn ERTA 
davasõnda kararlaştõrdõğõ gibi: 

Özellikle, Topluluk her zaman, Ant-
laşma tarafõndan tasavvur edilen bir 
müşterek politikanõn uygulanmasõ 
görüşü ile birlikte, müşterek kurallar 
bulunan hükümler kabul eder. Bunlar 
kabul edilmekle, üye devletlerin bun-
dan böyle bireysel veya toplu olarak 
davranmak, bu kurallarõ etkileyecek 
şekilde üçüncü ülkelerle yükümlülük-
ler altõna girmek haklarõ bulunma-
maktadõr. 

Bu gibi müşterek kurallar yürürlüğe 
girdiğinde, Topluluk tek başõna bütün 
Topluluk hukuk sistemini etkileyecek 
şekilde üçüncü devletlerle akdî yü-
kümlülükleri üzerine alõr ve yerine ge-
tirir. 

Bu hükme göre, sorun konusu müş-
terek politikalar alanõnda olduğunda, Top-

(23) Gücün atfedilmesi ilkesi, ulusal gücün kural, Topluluk
gücünün istisna olduğunu ifade etmektedir. Ayrõca,
yetkinin kesin olmadõğõ alanlarda yetkinin üye
devletlerde olduğunu da kapsamaktadõr.

(24) NEUWAHL, Shared, s. 670.

(25) Ibid.

(26) Dava/Case 22/70.

luluk üçüncü devletlerle ve uluslararasõ or-
ganizasyonlarla antlaşma akdetmek ve yö-
netmek münhasõr yetkisine sahip olur. 

Münhasõr Yetkinin Kapsamõ 

Adalet Divanõ kararlarõ õşõğõnda, Top-
luluğun yetkisi, aşağõda belirtilen alanlarda 
münhasõr niteliktedir. 

Topluluğun yetkisi, müşterek ticaret 
politikasõ (common commercial policy) ve 
müşterek balõkçõlõk politikasõ (common 
fisheries policy) alanlarõnda münhasõrdõr. 
Diğer bir deyişle, Topluluğun bu alanlar-
daki yetkisinin münhasõr niteliği, Divan ta-
rafõndan EC Antlaşmasõnõn 113 ve Katõlõm 
Antlaşmasõ (Act of Accession) 102�nci 
maddelerine dayanõlarak tanõnmõştõr. 

Kanaat/Opinion 1/75�de(27) Divana 
göre, ortak ticaret politikasõ 113�üncü 
maddede Ortak Pazar�õn yürütülmesi kap-
samõnda değerlendirilmiş, üye devletlerin 
özel çõkarlarõ ile birlikte Topluluğun müş-
terek çõkarlarõnõn savunulmasõ için her biri-
nin diğerini kabul etmesi için çalõşõlmasõ 
gerektiği belirtilmiştir. Divana göre: 

Gayet açõktõr ki, bu kavram, dõş ilişki-
ler alanõnda kendi çõkarlarõnõn ayrõ ayrõ 
tatmin edilmesini sağlayacak şekilde 
ve Topluluğun ortak çõkarlarõnõ etkili 
bir şekilde savunmaktan fedakârlõkta 
bulunarak üye ülkelerin birlikte yetki 
iddiasõnõ ileri sürmeleri özgürlüğü ile 
bağdaşmamaktadõr. 

Üye devletlerin yetkilerini hem Top-
luluk kapsamõnda hem de uluslararasõ 
kapsamda Toplulukla birlikte kullana-
bilecekleri kabul edilemez. 113 ve 
114�üncü madde hükümleri ... açõkça 
göstermektedir ki, yetkinin üye dev-

(27) Kanaat/Opinion 1/75.
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letler ve Topluluk tarafõndan birlikte 
kullanõlmasõ ... mümkün değildir. 

... 

... Ortak ticaret politikasõ alanõnda 
Topluluk tarafõndan kabul edilen �da-
hili� ve �harici� tedbirler ... 

Adalet Divanõ, ortak ticaret politikasõ 
ile ilgili 113 ve 114�üncü maddeler bakõ-
mõndan Topluluğun münhasõr yetkisi oldu-
ğunu açõkça kabul etmektedir.(28) Diğer bir 
deyişle, Divan, içtihat hukuku yoluyla, 
Topluluğun ortak ticaret politikasõ alanõnda 
münhasõr yetkiye sahip olduğunu oluştur-
muştur. Divanõn bu kararõ, daha sonraki 
kararlarõnda da teyit edilmiştir.(29) Sonuç 
olarak, 1975 yõlõndan bu yana, ortak ticaret 
politikalarõnõn uygulanmasõ konusunda 
Topluluğun yetkisi münhasõrdõr ve bu an-
lamda üye devletler �birlikte yetkiye� 
(concurrent power) sahip değillerdir.(30) 

Adalet Divanõ, benzer bir sonucu 
müşterek balõkçõlõk politikasõ alanõnda da 
kabul etmiştir. Divan, Topluluğun hem iç 
hem de dõş ilişkiler bakõmõndan balõkçõlõk 
politikalarõ üzerinde münhasõr yetkiye sahip 
olduğuna karar vermiştir. Ancak bu sonuç 
EC Antlaşmasõndan değil, Katõlõm Antlaş-

(28) Müşterek ticaret politikasõnõn kapsamõ hakkõnda bkz.
KAPTEYN/van THEMAAT, s. 788-828;
MACLEOD/HENDRY/HYETT, s. 266-295.

(29) Mesela bkz. Kanaat/Opinion 1/94 (Re WTO
Agreement), [1994] ECR I-5267, [1995] 1 CMLR 205,
para. 22-34; Kanaat/Opinion 1/78 (Re Draft 
International Agreement on Natural Rubber), [1979] 
ECR 2871; Dava/Case 41/76, para. 32; Dava/Case 
174/84, Bulk Oil v. Sun International Trading, [1986] 
ECR 559, [1986] 2 CMLR 732; Birleştirilmiş 
Davalar/Joined Cases 21-24/72, International Fruit, 
[1972] ECR 1219. Ayrõca belirtelim ki, ortak ticaret 
politikasõnõn kapsamõ Divan tarafõndan Kanaat/Opinion 
1/94�de genişletilmiştir.

(30) CREMONA, Marise, �The Common Foreign and Security
Policy of the European Union and the External
Relations Powers of the European Community� in David
O�KEEFFE (ed.), Legal Issues of the Maastricht Treaty,
London: Wiley Chancery Law, 1994, s. 247-258, s. 249.

masõ�ndan (Act of Accession) kaynaklan-
maktadõr.(31) 

Topluluğun müşterek balõkçõlõk politi-
kasõ alanõndaki yetki sorunu, ilk olarak 
Kramer Davasõnda Divan�õn önüne gelmiş-
tir.(32) Adalet Divanõ, Kramer Davasõnda, 
üye devletlerin dõş balõkçõlõk sorunlarõ ala-
nõndaki yetkisinin Katõlõm Antlaşmasõ tara-
fõndan belirlenen geçiş süresince geçici 
olduğunu kararlaştõrmõştõr.(33) Bu demektir 
ki, üye devletlerin yetkisi, en geç Katõlõm 
Antlaşmasõndan (Act of Accession) sonraki 
altõ yõl sonunda sona erecektir. Geçiş dö-
neminden sonra ise Topluluk bu alanda 
münhasõr yetkiye sahip olacaktõr.(34) 

 Adalet Divanõ Dava/Case 804/79�da(35) 
geçiş süreci dolduğu için ortak balõkçõlõk 
politikasõnõn bir parçasõ olan deniz kaynak-
larõnõn korunmasõ ile ilgili tedbirleri alma 
yetkisinin tamamen ve kesinlikle Topluluğa 
ait olduğunu vurgulamõştõr. Topluluğa yetki 
devrinin bütün ve kesin olduğunu ve Top-

(31) Topluluğun balõkçõlõk politikalarõ alanõndaki yetkisi ile
ilgili geniş bilgi için bkz. KAPTEYN/van THEMAAT, s.
701-705, MACLEOD/HENDRY/HYETT, s. 241-252 ve
buralarda zikredilen literatür.

(32) Birleştirilmiş Davalar/Joined Cases 3, 4 and 6/76.

(33) Ibid, para. 40-45.

(34) Ibid, para. 41. Bu dava göstermektedir ki, �Act of
Accession� tarafõndan belirlenmiş olan geçiş sürecinde
üye devletler uluslararasõ yükümlülüklere girme
yetkisine sahip olup, Topluluk kendi dõş ilişkiler yetkisini
kullanamaz, bkz. para. 34-39; TIMMERMANS, C. W. A.,
�Division of External Powers between Community and 
Member States in the Field of Harmonization of
National Law � A Case Study� in C. W. A.
TIMMERMANS & E. L. M. VOLKER (eds.), Division of
Powers between the European Communities and their
Member States in the Field of External Relations,
Deventer: Kluwer, 1981, s. 15-28, s. 19. Üye
devletlerin balõkçõlõkla ilgili geçici yetkisi ile ilgili Divan
tarafõndan verilmiş çeşitli kararlar bulunmaktadõr,
mesela bkz. Birleştirilmiş Davalar/Joined Cases 185-
204/78, Firma J. Van Dam en Zonen and others, [1979]
ECR 2345, [1980] 1 CMLR 350; Dava/Case 141/78,
France v. UK, [1979] ECR 2923, [1980] 1 CMLR 6;
Dava/Case 32/79, Commission v. UK, [1980] ECR 2403,
[1981] 1 CMLR 219.

(35) Dava/Case 804/79.
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luluğun yetkisinin münhasõr olduğunu da 
belirtmiştir. Bu davada Divana göre, 

... Katõlõm Antlaşmasõ�nõn 102�nci 
maddesinde belirtilen geçiş süreci 1 
Ocak 1979�da dolduğu için ortak ba-
lõkçõlõk politikasõnõn bir parçasõ olan 
deniz kaynaklarõnõn korunmasõ ile ilgili 
tedbirleri alma yetkisi tamamen ve 
kesinlikle Topluluğa aittir. 

Bu sebeple, üye devletler kendi hukuk 
sistemlerine göre su sahalarõnda kendi 
koruyucu tedbirleri ile ilgili sorunlarda 
yetki kullanmaya bundan böyle yetkili 
değillerdir. Bu gibi tedbirleri almak, ba-
lõkçõlõk faaliyetlerini de kapsayan sõnõr-
lamalarla birlikte belirtilen tarihten iti-
baren Topluluk hukukunun bir sorunu-
dur. ... Üye devlet balõkçõlarõ kaynak-
larda eşit haklara sahiptir ve bundan 
böyle Topluluk hukukunun kurallarõna 
tabidirler. 

Bu konuda öncelikle belirtmek gerekir 
ki, yetkinin Topluluğa devri bu sorun 
alanõnda bütün ve kesindir. Dava ko-
nusu olayda olduğu gibi Topluluğun 
eylemde bulunmamasõ, üye devletlerin 
yetki ve hürriyetini bu alanda tek ba-
şõna kullanmalarõnõ yeniden doğurmaz. 

Topluluk, AT/EC Antlaşmasõnõn 238�inci 
maddesine göre ortaklõk antlaşmalarõnõ 
yürürlüğe koyma konusunda da münhasõr 
yetkiye sahiptir.(36) Bu anlamda sadece 
Topluluk üçüncü devletlerle ve uluslararasõ 
kuruluşlarla ortaklõk anlaşmalarõ akdedebi-
lir. Bununla birlikte, Topluluğun bu alan-
daki yetkisinin niteliği yazarlar arasõnda 
tartõşmalõdõr. Mesela, MAC-LEOD/HANDRY/ 

(36) EC Antlaşmasõnõn 238�inci maddesi şu şekildedir:
Topluluk bir veya birden fazla devletle veya uluslararasõ
kuruluşlarla karşõlõklõ hak ve yükümlülükler, müşterek
eylemler ve özel prosedürler oluşturan ortaklõk
anlaşmalarõ akdedebilir. Benzer bir yetki Euratom
Antlaşmasõnõn 206�ncõ maddesi ile Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu�na da verilmiştir.

HYETT haklõ olarak Topluluğun ortaklõk 
anlaşmalarõ akdetmede münhasõr yetkiye 
sahip olduğunu belirttikten sonra çok 
önemli bir noktayõ eklemektedirler:(37) 

... bu demek değildir ki ortaklõk an-
laşmalarõ ile ilgili bütün meseleler 
Topluluğun münhasõr yetkisi alanõn-
dadõr. Sorunun konusuna göre farklõlõk 
gösterir. Bir taraftan, sorun konusu 
ortak ticaret politikasõ alanõna aitse, 
AETR ilkesine göre Topluluk bu alanda 
münhasõr yetkiye sahip olduğundan 
Topluluğun münhasõr yetkisi 
kapsamõna girer. Buna karşõlõk, sorun 
konusu, mesela işçilerin, teşebbüslerin 
ve hizmet sağlayõcõlarõn serbest 
dolaşõmõ ve ekonomik, sosyal ve kül-
türel işbirliği gibi alanlarla ilgili ise 
Topluluğun münhasõr yetkisi kapsamõ 
dõşõnda olur. 

Komisyon, Konsey ve üye devletler 
arasõnda rekabet politikalarõnõn ortak tica-
ret politikasõ kapsamõnda olup olmadõğõ 
konusunda anlaşmazlõk olmasõna rağmen 
ve bu sorunla doğrudan ilgili bir dava da 
bulunmamakla birlikte, Adalet Divanõ 
Opinion 1/92 ile (38) Topluluğun rekabet 
alanõnda münhasõr yetkiye sahip olduğunu 
ve bunun AT/EC Antlaşmasõndaki rekabet 
ile ilgili kurallardan çõktõğõnõ belirtmiştir.(39) 
Ulaştõrma alanõnda, genelde, eğer müşte-
rek kurallar dahilî olarak alõnmõşsa Toplu-
luğun münhasõr yetkiye sahip olduğu kabul 
edilmektedir.(40) Gerçekten, ERTA Dava-

(37) MACLEOD/HENDRY/HYETT, s. 371-372. Ayrõca bkz.
KAPTEYN/van THEMAAT, s. 829-830.

(38) Kanaat/Opinion 1/92, (Second EEA Agreement),
[1992] ECR I-2821, para. 32-33.

(39) Geniş bilgi için bkz. KAPTEYN/van THEMAAT, s. 784-
785; MACLEOD/ HENDRY/HYETT, s. 271-273.

(40)   KAPTEYN/van THEMAAT, s. 785-786; 
MACLEOD/HENDRY/HYETT, s. 256. Ayrõca bkz. Case 
22/70; Opinion 1/94; Opinion 1/76; Opinion 2/92 (Re 
OECD National Treatment Instrument), [1995] ECR I-
521.
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sõna göre,(41) Antlaşmanõn ilgili maddeleri 
(m. 74 ve 75) açõkça Topluluğa bu an-
lamda yetki bahşetmemekle beraber, ulaş-
tõrma alanõndaki ortak politikalar için Top-
luluğun tartõşma konusu ile ilgili olarak 
üçüncü ülkelerle anlaşmalar yürürlüğe 
koyma yetkisinin olmasõnõ sağlamaktadõr. 

KAPTEYN/van THEMAAT�õn da belirttiği 
gibi, eğer harici anlaşmalar harmaniz-
asyon konularõnõn gerçekleştirilmesi için 
gerekli ise Topluluk, hukukun harmanizas-
yonu alanõnda da münhasõr yetkiye sahip-
tir. Eğer Topluluk harici ilişkileri harmaniz-
asyon yönergeleri aracõlõğõ ile düzenlemek 
için yetkili kõlõnmõş ise, üye devletler, 
üçüncü devletlerle harici alanlarda anlaş-
malar yürürlüğe koyma yetkisine sahip de-
ğillerdir.(42) 

Araştõrma ve teknolojik gelişme, çevre 
ve nükleer olmayan enerji alanlarõnda, 
kural olarak, Topluluk yetkisinin üye dev-
letlerle paylaşõlmõş olmasõna rağmen, bu 
kurala bazõ istisnalar da getirilmiştir. Me-
sela, ortak kural Topluluk tarafõndan kabul 
edilmişse, kuralõn kapsadõğõ alanlardaki 
Topluluk yetkisi münhasõrdõr.(43) 

Ruling 1/78(44) çerçevesinde Euratom 
Topluluğu nükleer materyal alanõnda hem 
dahili hem de harici ilişkilerde Euratom 
Antlaşmasõ�nõn 52-76�ncõ maddeleri õşõğõnda 
anlaşmalar yürürlüğe koyma münhasõr 
yetkisine sahiptir. Bununla beraber, 
LANG�in de belirttiği gibi,(45) Divanõn kara-

(41) Dava/Case 22/70.

(42) KAPTEYN/van THEMAAT, s. 784. Çevre hukukunun ve
şirketler hukukunun uyumlaştõrõlmasõ alanlarõ ile ilgili
bkz. TIMMERMANS, s. 15-26.

(43) Geniş bilgi için bkz. KAPTEYN/van THEMAAT, s. 780-
788; MACLEOD/ HENDRY/HYETT, s. 314-315, 326-327
ve 387.

(44) Ruling 1/78, (Re the Draft Convention on the Physical
Protection of Nuclear Materials, Facilities and
Transport), [1978] ECR 2151, para. 14, 18 ve 27.

(45) LANG, John Temple, �The ERTA Judgement and the
Court�s Case-Law on the Competence and Conflict�,
(1986) 6 YBEL 183, s. 189.

rõndan, en azõndan teoride Topluluğun, 
münhasõr yetkisinden bir kõsmõnõ üye dev-
letlere devredebileceği görülmektedir.(46) 

Münhasõr yetkinin kapsamõ konusunu 
kapatmadan önce ifade edelim ki, yetki 
sadece Antlaşmanõn açõkça bu konudaki 
düzenlemesinden veya Antlaşmanõn diğer 
hükümlerinden doğmamakta, ayrõca Top-
luluk organlarõnõn bu hükümleri uygulamak 
için kabul ettiği tedbirlerden de (ikincil/talî 
mevzuat) doğmaktadõr.(47) Eğer bir Toplu-
luk kuralõ Antlaşmanõn konularõna ulaşmak 
için yürürlüğe konulmuşsa, üye devletler, 
Topluluk organlarõnõn çerçevesinin dõşõnda, 
bu kuralõ etkileyecek veya kapsamõnõ de-
ğiştirecek yükümlülükler yüklenemez-
ler.(48) AT/EC Antlaşmasõnõn 5�inci madde-
sine göre, �üye devletler Antlaşmadan do-
ğan yükümlülüklerin veya Topluluk organ-
larõnõn almõş olduğu eylemlerden doğan 
sonuçlarõn yerine getirilmesini sağlamak 
için her türlü uygun tedbirleri alma yü-
kümlülüğü altõndadõr.� Üye devletler, aynõ 
zamanda Antlaşma konularõnõn yerine ge-
tirilmesini tehlikeye atõcõ her türlü tedbir-
den de kaçõnmak zorundadõrlar.(49) 

Adalet Divanõ, Kanaat/Opinion 2/91�de, 
ERTA hükmünde belirtildiği gibi, münhasõr 
yetkinin kapsamõnõ berraklaştõrmõştõr. Ka-
naat/Opinion 2/91�e göre, münhasõr harici 
yetki, Topluluğun müşterek politikalar kap-
samõnda kabul ettiği kurallarla sõnõrlanamaz 

(46) Bkz. Karar/Ruling 1/78, para. 34-36.

(47) Dava/Case 22/70, para. 16; Birleştirilmiş Dava/Joined
Case 3,4 ve 6/76, para. 19-20; Kanaat/Opinion 1/76,
para. 3; Kanaat/Opinion 2/91, para. 7 ve 9;
Kanaat/Opinion 1/94. ERTA ilkesi olarak bilinen bu ilke
tartõşma konusudur, bkz. LANG, s. 189-203;
MACLEOD/HENDRY/ HYETT, s. 58-61.

(48) Dava/Case 22/70, para. 22; Kanaat/Opinion 2/91, para.
9.

(49) Antlaşmanõn bu maddesi, harici yetki ile ilgili tüm
davalarda Divan tarafõndan daima hatõrlatõlmõştõr,
mesela bkz. Dava/Case 22/70, para. 21; Birleştirilmiş
Dava/Joined  Case 3, 4 ve 6/76, para. 42-43;
Dava/Case 804/79, para. 28; Kanaat/Opinion 2/91,
para. 10. Söz konusu madde ile benzer bkz. Eoratom
Antlaşmasõ m. 192 ve Ruling 1/78, para. 3.
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ve Antlaşma konularõna uygun olan bütün 
alanlarda uygulanabilir.(50) 

Divana göre, dahili tedbirlerin (ikincil 
mevzuatõn) tamam veya tüketilmiş olmasõ 
herhangi bir fark oluşturmaz. Topluluk, 
dahili tedbirler tamam olmasa veya tüke-
tilmemiş olsa da münhasõr yetkiye sahip-
tir.(51) Hatta, dahili kurallar henüz kabul 
edilmemiş olsa dahi, Topluğun yine de 
münhasõr yetkisi bulunmaktadõr.(52) 

Sonuç olarak, Divanõn içtihat hukuku 
çerçevesinde, Topluluğun harici yetkisi, 
kullanõlmõş olup olmadõğõna bakõlmaksõzõn, 
herhangi bir dahili topluluk tedbiri kabul 
edilip edilmese de münhasõrdõr.(53) Toplu-
luğun münhasõr yetkisi, önceden bir dahili 
yetkinin kullanõlmasõna ve üye devletlerin 
paralel/koşut yetkisinin hariç tutulmasõna 
bağlõ değildir.(54) KAPTEYN/van THE-
MAAT�õn da belirttiği gibi, müşterek kurallar 
konsepti, sadece tüzükleri değil, yönerge 
gibi diğer tedbirleri de kapsamaktadõr.(55) 

3. Münhasõr Yetkinin Sonuçlarõ

Topluluğun harici münhasõr yetkisi 
bulunmasõnõn çok önemli bazõ sonuçlarõ 
bulunmaktadõr. Birincisi ve en önemlisi, 
sorun konusu Topluluğun yetki alana giren 
bir konu olduğunda, üye devletler bu 
alanda kendilerinin de yetkileri olduğu 
veya herhangi bir birlikte yetki (concurrent 

(50) Kanaat/Opinion 2/91, para. 10.

(51) Kanaat/Opinion 2/91, para. 25. Ayrõca bkz. LANG, s.
190-194.

(52) Kanaat/Opinion 1/76; Kanaat/Opinion 1/94, para. 85.

(53) Kanaat/Opinion 1/75; Dava/Case 41/76, para. 11 ve
32; Dava/Case 174/84; LANG, s. 185.

(54) Kanaat/Opinion 1/75; MAAS, H. H., �Case Analysis of
the Opinion 1/75�, (1976) 13 CMLRev. 375, s. 379;
STEIN, Eric, �External Relations of the European
Community: Structure and Process� in Andrew
CLOPHAM (ed.), Collected Courses of the Academy of
European Law 1990, Vol. I, Book 1, Community Law,
Dordrecht: Martinus Hijhoff Publishers, 1991, s. 115-
188, s. 149.

(55) KAPTEYN/van THEMAAT, s. 774.

power) veya paralel/koşut yetkinin 
(parallel power)  önceden yerine getiril-
mesi gerektiği iddiasõnda bulunamazlar.(56) 
Diğer bir deyişle, Topluluğun münhasõr 
yetkisinin bulunduğu alanlarda, üye dev-
letler için herhangi bir hareket alanõ bu-
lunmamaktadõr. Bu sonuç, Divan tarafõn-
dan münhasõr yetki ile ilgili hemen bütün 
davalarda devamlõ bir şekilde tekrarlan-
mõştõr. 

Topluluğun münhasõr yetkisinin bu-
lunduğu alanlarda üye devletlerin yetkisi-
nin olamayacağõ veya Toplulukla birlikte 
yetki kullanamayacağõna ilişkin içtihat hu-
kukundan örnekler şu şekilde sõralanabilir: 

Üye devletler bundan böyle bireysel 
olarak, hatta toplu şekilde üçüncü ül-
kelerle yükümlülükler altõna girme 
hakkõna sahip değillerdir.(57) 

Üye devletlerin Toplulukla birlikte 
Topluluk çapõnda ve dahili alanda bir-
likte yetki kullanmalarõ ... kabul edi-
lemez. ... Üye devletler ve Topluluğun 
beraber yetki kullanmalarõ bu sorun-
larda imkansõzdõr.(58) 

Tedbirler ... kabul etme yetkisi ... ta-
mamen ve kesinlikle Topluluğa aittir. 
Üye devletler, bu nedenle, [bu sorunla 
ilgili olarak] kendilerine ait herhangi bir 
yetkiyi bundan böyle kullanma yetki-
sine sahip değillerdir.(59) 

(56) BARAV, Ami, �The Division of External Relations Power
between the European Economic Community and the
Member States in the Case-Law of the Court of Justice�
in C. W. A. TIMMERMANS & M. VOLKER (eds.), Division
of Powers between the European Communities and
their Member States in the Field of External Relations,
Deventer: Kluwer, 1981, s. 29-64, s. 46; MACLEOD/
HENDRY/HYETT, s. 61 ve 273.

(57) Dava/Case 22/70, para. 17.

(58) Kanaat/Opinion 1/75, s. 1364.

(59) Dava/Case 804/79, para. 17-18.
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Dava/Case 804/79�da belirtildiği gibi, 
Topluluğun münhasõr yetkisi, bütün ve ke-
sindir.(60) Bu demektir ki, Topluluğa yetki-
nin transferi bir bütündür ve üye devletler 
Topluluğun kabul ettiği tedbirleri etkileye-
cek veya bu tedbirlerin kapsamõnõ değişti-
recek uluslararasõ taahhütlere giremez-
ler.(61) 

Topluluk bir kez [tedbirleri] kabul et-
tiğinde, üye devletler bu tedbirleri za-
yõflatacak veya bu tedbirlere istisnalar 
getirecek herhangi bir tedbir almak-
tan sakõnma yükümlülüğü altõna gi-
rerler.(62) 

İkinci olarak, Topluluğun yetkisinin 
münhasõr olduğu yerlerde, prensip olarak 
üye devletlerin dahili veya harici tek taraflõ 
eylemlerde bulunmalarõ hukuk dõşõ-
dõr/hukuka aykõrõdõr.(63) Topluluk tarafõn-
dan bir uluslararasõ anlaşma akdedildi-
ğinde, Topluluk bu anlaşmanõn tarafõ olur. 
Üye devletler, bundan böyle Topluluğun 
görevlerinin başarõlmasõnõ kolaylaştõracak 
bütün uygun tedbirleri alma ve anlaşmanõn 
konusunun yerine getirilmesini tehlikeye 
düşürecek herhangi bir tedbirden de ka-
çõnmak yükümlülüğü altõndadõr (AT/EC 
Antlaşmasõ m. 5). Kuşkusuz, bu anlamda 
üye devletlerin tek taraflõ eylemleri, Top-
luluğun temel görevlerini etkileyecektir.(64) 
Üye devletler, bireysel veya toplu olarak, 
bundan böyle Topluluğa ait olan imtiyazla-
rõn yerine getirilmesi şartlarõnõ zora soka-
mazlar ve bunlarõn ulusal egemenlik ala-

(60) Ibid., para. 20.

(61) Dava/Case 22/70, para. 22,
MACLEOD/HENDRY/HYETT, s. 61.

(62) Dava/Case 237/79, Jongeneel Kaas v. Netherlands
[1984] ECR 483, para. 12-16; Dava/Case 72/79,
Commission v. Italy, [1980] ECR 1411, para. 17;
Dava/Case 10/79, Toffoli, [1979] ECR 3301, para. 11-
12; Dava/Case 166/82, Commission v. Italy, [1984]
ECR 459.

(63) MACLEOD/HENDRY/HYETT, s. 62 ve 232.

(64) Karar/Ruling 1/78, para. 33.

nõna girdiğini iddia edemezler.(65) Üye dev-
letler Topluluğun nüfuz alanõndaki yüküm-
lülüklerini zora sokamazlar.(66) 

Üçüncü olarak, bir kez münhasõr 
harici yetki oluşturulduğunda, zaman 
içerisinde bunun kapsamõ değişmez.(67) 
MACLEOD/HENDRY/ HYETT�in de belirttiği 
gibi,  

Topluluğun münhasõr yetkisi bir kez 
oluşturuldu mu, ister kullanõlsõn, ister 
kullanõlmasõn bu yetki hatõrda tutul-
malõ, üye devletlerin yetkisinin devam 
edip etmediği veya askõda olduğu dü-
şünülmemelidir. Sadece eğer Topluluk 
eylemde başarõsõz olursa yetki yeni-
den var olur. Topluluğun, müşterek 
kurallarõn alõndõğõ belirli alanlarda yet-
kisinin geri alõnmasõnõ, feshini sağla-
yacak bir merci bulunmamaktadõr.(68) 

Dava/Case 804/79�un da gösterdiği 
gibi, gücün Topluluğa devri bütündür ve 
kesindir, Topluluğun bu yetkisini herhangi 
bir olayda kullanmamasõ, üye devletin tek 
taraflõ eylemde bulunma yetki ve hürriye-
tini yeniden doğurmaz.(69) 

Son olarak, Topluluk, müşterek çõ-
karlarõn yed�i emini olarak, üye devletlerin 
bazõ belirli durumlarda Topluluk içerisinde 
yetki kullanmasõna izin verebilir. Diğer bir 
deyişle, Topluluk kendi münhasõr yetkisinin 
bir kõsmõnõ, tekrar üye devletlere devretme 
yetkisine sahiptir.(70) 

(65) Ibid., para. 32.

(66) LANG, s. 188.

(67) LANG, s. 186 ve 188; MACLEOD/HENDRY/HYETT, s. 62;
Kanaat/Opinion 1/78, Dava/Case 804/79.

(68) MACLEOD/HENDRY/HYETT, s. 62.

(69) Dava/Case 804/79, para. 20.

(70) LANG, s. 186 ve 189; MACLEOD/HENDRY/HYETT, s.
63; Karar/Ruling 1/78. �Üye devletler Topluluk hukuku
tarafõndan başka türlü açõkça belirtilmedikçe, bu alanda
yetki sahibi değillerdir�, Dava/Case 16/83, Prantl,
[1984] ECR 1299, [1985] 2 CMLR 238, para. 13.
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SONUÇ 

Bazõ egemenlik haklarõnõn sõnõrlanmasõ 
ile ilgili olan, AB�ne tam üyelik üzerinde 
süren tartõşmalara dayanak kazandõrmak 
üzere, yetki devri yoluyla sõnõrlanan veya 
tamamen devredilen haklarõn neler olduğu 
temel kaynaklarõna inilerek incelenmiş ve 
ortaya konulmuştur.  

Avrupa Topluluğu, yetkinin üye dev-
letler ile Topluluk organlarõ arasõnda dik-
katli bir şekilde dağõtõlmasõ üzerine kurulu-
dur. Ayrõca, Topluluk tüzel kişiliğe sahip 
olup, üçüncü devletler ve uluslararasõ ku-
ruluşlarla uluslararasõ anlaşmalar akdet-
meye muktedirdir. Diğer taraftan, Toplu-
luğa üye devlet olmak, egemenlik gücün-
den doğan bazõ yetkilerin üye devletten 
Topluluğa transferini gerektirir ve üye 
devletlerin egemenlik haklarõ sõnõrlanõr. 

Bütün üye devletler için Antlaşma eşit 
şekilde geçerlidir ve aynõ şekilde uygulanõr. 
Ülkelerin konumlarõ, özel şartlarõ v.b. ne-
deniyle bu uygulamayõ kabul etmekten 
ötürü bazõ farklõ etkilenmeler altõnda kal-
malarõ olağandõr. 

Topluluğun yetkisinin dõş ilişkiler ala-
nõnda kullanõlmasõ, genel olarak uluslara-
rasõ anlaşmalar akdetme ve bu anlaşma-
lara girme şeklinde görünmektedir. Divanõn 
içtihat hukukuna göre, Topluluğun ulusla-
rarasõ anlaşmalar yapma ve bu anlaşma-
lara girme yetkisi bulunmaktadõr. 

Topluluk, nitelikleri bakõmõndan, iki 
tür yetkiye sahiptir: paylaşõlmõş ve münha-
sõr yetkiler. Sorun konusu kõsmen Topluluk 

yetkisinde kõsmen de üye devletler yetki-
sinde olduğunda, Topluluk ile üye devletler 
arasõnda paylaşõlmõş bir yetki vardõr. Buna 
karşõlõk, sadece Topluluk dõş dünya ile iliş-
kilerde üye devletleri dõşta tutarak yetkisini 
kullanma hakkõna sahipse, Topluluğun 
münhasõr yetkisinden söz edilir. 

Gerçekte, Topluluğun bu yetkileri üye 
devletlerle yapõlan Antlaşmalar aracõlõğõ ile 
zõmnî olarak üye devletlerden doğmakta-
dõr. Bu yetki, sadece Antlaşmanõn açõkça 
bahşetmesinden değil, AT/EC Antlaşmasõ-
nõn diğer hükümlerinden zõmnî olarak ve 
Topluluk organlarõ tarafõndan bu hükümler 
çerçevesinde kabul edilen tedbirlerden de 
kaynaklanmaktadõr. 

Divanõn içtihat hukuku õşõğõnda, Top-
luluk, ortak ticaret politikasõ, ortak balõkçõ-
lõk politikasõ ve rekabet politikasõ alanla-
rõnda münhasõr yetkiye sahiptir. Toplulu-
ğun yetkisi, ortaklõk anlaşmalarõ akdetme
bakõmõndan da münhasõr niteliktedir.

Üye devletler, Topluluğun münhasõr 
yetkisi alanõnda tüm yetkilerini Topluluğa 
tamamen devretmişlerdir. Diğer bir de-
yişle, Topluluğun yetkisi bütün ve kesindir. 
Sorun konusu Topluluğun münhasõr yetkisi 
alanõnda ise üye devletler için bireysel 
olarak veya kollektif şekilde anlaşmalara 
girme veya eylemde bulunma hakkõ yok-
tur. Ayrõca, Topluluğun yetkisi münhasõr 
ise ilke olarak üye devletlerin tek taraflõ 
eylemleri hukuka aykõrõdõr. Bir kez münha-
sõr yetki oluşturulduğunda, bunun kapsamõ 
zaman içerisinde değişmez. 
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GÜNDEM  2000  ÇERÇEVESİNDE 
AB  ORTAK  TARIM  POLİTİKASININ  YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI  ve  TÜRKİYE

Cemil ERTUĞRUL(*) 

Özet: Türkiye-AB ilişkileri çerçeve-
sinde Türk tarõmõnõn AB tarõmõna uyumu 
öngörülmektedir. Söz konusu uyum AB�nin 
tarõm ile ilgili müktesebatõnõn edinilmesini 
gerektirmektedir. AB bütçesinin, mevzuatõ-
nõn ve bürokrasisinin yaklaşõk olarak yarõ-
sõnõ oluşturan ve yeniden yapõlandõrmalar 
ile sürekli bir değişim sürecinde bulunan 
AB tarõm müktesebatõ, çok ayrõntõlõ düzen-
lemeleri içermektedir. Benzer düzenleme-
lerin Türkiye tarafõndan da gerçekleştiril-
mesi gerekmektedir.  

Türkiye açõsõndan, söz konusu uyu-
mun gerçekleştirilmesinde asõl sorun, AB 
müktesebatõnõn edinilmesinin de ötesinde, 
Türk tarõmõnõn verimlilik ve rekabet gücü-
nün artõrõlmasõ olarak ortaya çõkmaktadõr. 
Özellikle, AB Ortak Tarõm Politikasõna 
(OTP) uyumda en önemli yere sahip olan 
ve AB tarõm işletmeleri ile serbest piyasa 
koşullarõnda rekabete girecek olan Türk 
tarõm işletmelerinin yapõsõnõn güçlendiril-
mesi, Türk tarõmõnõn OTP�ye uyumunda en 
önemli unsurdur. Tarõm işletmelerinin ya-
põsõnda ve kõrsal ve tarõmsal alt yapõda 
gerekli iyileştirilmeler gerçekleştirmeden, 
teknolojinin verimli bir şekilde kullanõmõ ve 
etkin bir tarõm politikasõ uygulanmasõ im-
kansõzdõr. Türk tarõmõ, gerek OTP�ye gerek 
serbest ticaretin giderek egemen olacağõ 
dünya tarõmõna uyum için bu yönde yapõla-
cak desteklemeler ile güçlendirilmeli ve 
kendi  ayaklarõ  üzerinde durabilecek bir ya 

põya kavuşturulmalõdõr. Aksi halde, Türk 
tarõmõ ve Türkiye gelecekte çok ciddi so-
runlar ile karşõlaşabilecektir. 

Türkiye, 01-24 fasõllar arasõnda yer 
alan tarõm ürünlerinin, yaklaşõk beşte birini 
AB�den ithal etmektedir. AB, Türkiye�nin 
tarõm ürünleri ihracatõnda ise, yaklaşõk 
beşte iki oranõ ile daha yüksek bir paya 
sahiptir. Tercihli rejim ve işlenmiş tarõm 
ürünleri alanlarõnda ortaya çõkan gelişmeler 
yanõnda, Türk tarõmõnõn AB Ortak Tarõm 
Politikasõna (OTP/CAP)(1) uyumu ile 
Türkiye ile AB arasõndaki ticaretin gelecek 
yõllarda daha da artmasõ beklenmektedir. 

Türkiye-AB ilişkilerinde Türk tarõmõ ile 
ilgili en önemli unsur Türk tarõmõnõn OTP�ye 
uyumudur. AB tarõmõnõ önemli ölçüde etki-
lemesi beklenen Türk tarõmõ, tam üyelik 
durumunda Türkiye-AB ilişkilerinde en bü-
yük sorunlardan biri ve üzerinde en fazla 
tartõşmalarõn yapõlacağõ konu olacaktõr.  

OTP, Türkiye-AB ilişkilerinde sağlana-
cak gelişmelere paralel olarak, gelecekte, 
Türk tarõmõnõ yönlendirmede temel unsur 
olabilecektir. Türkiye, dünya tarõmõnda or-
taya çõkan gelişmeler yanõnda, OTP�ye 
uyum zorunluluğu sonucu, OTP�de ortaya 
çõkan gelişmelerden de doğrudan etkilene-
cektir. 

(1) CAP: the Common Agricultural Policy(*) DPT, Planlama Uzmanõ, Doç. Dr. 
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OTP, AB bütçesinin ve mevzuatõnõn 
yarõsõna yakõn kõsmõnõ kapsamasõ yanõnda, 
AB bürokrasini en fazla meşgul eden ortak 
politikadõr(2). 

OTP, Topluluk çiftçisi için yararlõ ol-
makla beraber, Topluluk için maliyeti yük-
sek bir politika olmuştur. Topluluk tarafõn-
dan, tarõm kesimine yönelik harcamalarõ 
azaltma yönündeki bütün gayretlere rağ-
men, harcamalar yõllarca artmaya devam 
etmiştir. 

Büyük ölçüde fiyat ve pazar politikasõ 
yoluyla sağlanan gelir artõşlarõ daha çok 
büyük işletme sahipleri için yararlõ olmuş, 
OTP'nin temel amaçlarõndan bir sapma 
olarak, tarõmsal gelir dağõlõmõnda büyük ve 
küçük işletmeler arasõnda büyük farklõlõklar 
ortaya çõkmõştõr. Ürünlere göre farklõ dü-
zeyde desteklemeler gerçekleştirildiğinden, 
farklõ ürün yetiştiricileri arasõnda ve bölge-
ler arasõnda gelir farklõlõklarõ ortaya çõkmõş-
tõr. OTP'nin daha çok büyük üreticilere 
yaramõş olmasõ, üye ülkeler veya Toplulu-
ğun çeşitli bölgeleri arasõnda haksõz gelir 
aktarõmõna neden olmasõ ve üreticiler des-
teklenirken, tüketicilerin yüksek bir fiyat 
düzeyi ile karşõlaşmasõ söz konusu ortak 

(2) OTP ekonomik olmaktan çok, toplumsal ve siya-
sal yönü ağõrlõklõ olan bir tarõm politikasõdõr. AB,
sanayi ürünlerinde gümrük birliği yoluyla gerçek-
leştirdiği serbest dolaşõmõ, tarõm ürünlerinde OTP
ile gerçekleştirmiştir. Ancak OTP, sadece ticari de-
ğil, bazõ özel ekonomik ve toplumsal hedeflere de
yönelmiştir. OTP üç temel ilkeye dayanmaktadõr.
Bunlar, tek pazar, Topluluk tercihi ve mali
dayanõşma ilkeleridir. Tek pazar ilkesi, tarõm
ürünlerinin üye ülkelerde serbest dolaşõmõnõ
amaçlamaktadõr. Topluluk tercihi ilkesi, tek pa-
zarõn oluşturulabilmesi için gerekli olan bir ilkedir.
Bu ilkenin amacõ, Topluluk içi piyasalarda ve Top-
luluk sõnõrlarõnda, üye ülkeler tarafõndan üretilen
ürünlere öncelikli bir rejimin uygulanmasõdõr. Mali
dayanõşma ilkesi ise, tek pazar ve Topluluk ter-
cihi ilkeleri çerçevesinde uygulanacak ortak politi-
kanõn, ortak bir bütçeden ve bütün üye ülkelerin
katõlõmõ ile karşõlanmasõnõ amaçlamaktadõr.

politikanõn toplumsal amaçlarõnõ da tartõş-
malõ bir duruma getirmiştir. 

OTP, tarõm kesiminde istihdam edi-
lenlerin gelirinde belirli bir artõş sağlamakla 
beraber, bu artõş vergi mükellefleri ve tü-
keticilerden kaynak aktarõmõ yoluyla ger-
çekleştirilmektedir. Topluluk kaynaklarõnõn 
daha verimli iktisadi faaliyetler yerine, ta-
rõm kesiminde kullanõlmasõ, refah kaybõna 
neden olmaktadõr. 

OTP, uluslararasõ ilişkilerde de önemli 
sorunlarõn ortaya çõkmasõna neden olmuş-
tur. Topluluğun, tarõm ürünleri ithalatõnda 
koruyucu, ihracatõnda da destekleyici bir 
politika izlemesi, diğer tarõm ürünleri ihra-
catçõsõ ülkelerin, tarõmõnõ ve ekonomilerini 
olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu uy-
gulamadan tarõm ürünleri ithalatçõsõ ülkeler 
ise yararlõ çõkmaktadõrlar. 

Dünya piyasasõnda OTP'den en fazla 
etkilenen ABD ve Cairns Grubu ülkeler(3), 
dünya tarõm ürünleri ticaretinde, fiyatlar-
daki düşüş yanõnda, talepte ortaya çõkan 
yetersizliğin, büyük ölçüde OTP'den kay-
naklandõğõnõ ileri sürmekte ve gerek ikili 
ilişkiler gerek Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasõ (GATT) yoluyla, koru-
yucu-destekleyici politikalardan vazgeç-
mesi için, Topluluğa sürekli olarak baskõ 
yapmaktadõrlar. 

Topluluk tarafõndan tarõm ürünleri ih-
racatõna sağlanan destekler, tarõm ürünü 
ihracatçõsõ ülkeler tarafõndan, Topluluğun 
dünya tarõm ürünleri ihracatõndan daha 
büyük pay almak için yaptõğõ bir destek-
leme politikasõ olarak görülürken, bu du-
rum, Topluluk tarafõndan, bir dõş ticaret 

(3) Cairns Grubu Ülkeler: Arjantin, Avustralya,
Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Macaristan,
Endonezya, Malezya, Filipinler, Yeni Zelanda,
Tayland ve Uruguay.
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politikasõ olmaktan çok, Topluluğun, çiftçi 
gelirini artõrmaya yönelik politikasõnõn bir 
yansõmasõ olarak tanõmlanmaktadõr. OTP 
ayrõca, tarõm ürünleri ihracatçõsõ ülkelerin 
Topluluğa ihracatõnõ da azaltmõştõr. Bu du-
rum, uluslararasõ piyasada tarõm ürünlerine 
duyulan talebin azalmasõ ve fiyat seviyesi-
nin düşmesi, dolayõsõyla, ticaret hadlerinin 
tarõm aleyhine gelişmesi üzerinde etkili ol-
muştur. 

Topluluğun tarõm kesimindeki nüfu-
sunun ve istihdamõnõn her geçen yõl azal-
masõ tarõm kesiminin siyasal önemini de 
azaltmakta ve tarõm lobisi uygulanmakta 
olan tarõm politikasõnõn devamõnõ sağlama-
daki gücünü kaybetmektedir. 

AB içi ve dõşõ çevrelerce çeşitli yönle-
riyle sürekli eleştirilen, bazõ çevrelerce 
AB�nin gelişim sürecinde en temel taşlar-
dan bir olarak tanõmlanan, bazõ çevrelerce 
de ekonomik mantõk dõşõ bir uygulama 
olarak tanõmlanan OTP sürekli bir yeniden 
yapõlandõrõlma süreci içerisinde olmuştur. 

GÜNDEM  2000  ÇERÇEVESİNDE  
OTP�NİN  YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI 

OTP'nin yeniden yapõlandõrõlmasõ tar-
tõşmalarõ, OTP'nin oluşumuyla birlikte baş-
lamõş, gerek Topluluk çevrelerince gerek 
Topluluk dõşõ çevrelerce farklõ yaklaşõmlarla 
sürekli gündemde tutulmuştur. Bunun ilk 
örneği Manshold Planõ olarak da adlan-
dõrõlan ve OTP�nin oluştuğu yõllarda (1967) 
yayõmlanan �Tarõmõn Yeniden Yapõlan-
dõrõlmasõ ile İlgili Bir Memorandum� 
başlõklõ bildiridir. Bu bildiri, fiyat destekle-
rinden çok, kõrsal ve tarõmsal alt yapõnõn ve 
tarõm işletmelerinin yapõsõnõn iyileştirilme-
sini amaçlamaktadõr. Ancak, uygulamada 
bu hedefin çok gerisinde kalõnmõştõr. 

OTP esasen, 50'li yõllarõn sonlarõndaki 
problemleri çözmek için oluşturulmuş bir 
politikadõr. Bu yõllarda, Avrupa tarõmõndaki 
yapõsal sorunlar ve çiftçi gelirlerinin dü-
şüklüğü yanõnda, savaş yõllarõnda ve savaş 
sonrasõnda son derece ciddi bir sorun ola-
rak ortaya çõkan gõda yetersizlikleri, Avrupa 
için stratejik bir düzenleme olarak OTP'nin 
oluşumunda etkili olmuştur. 

OTP�nin oluşumunda diğer önemli bir 
unsur, tarõm ürünlerinin fiyatlarõnõn yaşama 
standartlarõnda etkili olmasõ, bunun da 
ücretlere yansõmasõ, ücretlerin ise sanayi 
girdisi olarak karşõlaştõrmalõ üstünlükleri 
değiştirmesidir. Bu durum rekabet koşulla-
rõnda dengesizliklere yol açmaktadõr. OTP 
ile, tarõm ürünleri fiyatlarõ bütün üye ülke-
lerde eşitlenerek, önemli bir sanayi girdisi 
olan ücretlerin üye ülkeler arasõnda haksõz 
rekabete yol açmamasõ amaçlanmõştõr(4).  

OTP ile bu amaçlar büyük ölçüde ger-
çekleştirilmiştir, ancak, 80'li yõllarõn sonuna 
gelindiğinde, bu koşullar büyük ölçüde or-
tadan kalkmõş, OTP'nin kendisi önemli bir 
sorun olarak ortaya çõkmõştõr. 

Bu gelişmelere paralel olarak, 1985 
yõlõnda yayõmlanan ve tarõm politikalarõnda 
değişikliği öngören Yeşil Kitap esas alõ-
narak, OTP'nin yeniden yapõlandõrõlmasõ 
çerçevesinde çeşitli düzenlemeler öngö-
rülmüştür. Bu düzenlemeler büyük ölçüde 
üretimin ve tarõmsal harcamalarõn kõsõlma-
sõna yöneliktir. Ayrõca, ürün kalitesinin iyi-
leştirilmesi, kõrsal kalkõnma ve çevrenin 
korunmasõ ve geliştirilmesi konularõna da 
artan bir önem verilmektedir. 

OTP ile ilişkili diğer bir yeniden yapõ-
landõrõlma süreci GATT/Uruguay Görüş-

(4) DÜLGER, İlhan, Türkiye�nin AT�na Girişinin Gelir
Dağõlõmõ Üzerine Beklenen Etkileri, ATAUM,
Ankara, 1989.
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meleri (UG) ile aynõ dönemde gerçekleşen 
MacSharry düzenlemeleridir.  OTP, UG�de 
tarõm kesiminin GATT kapsamõna alõnmasõ 
ve tarõm ürünleri ticaretinin serbestleştiril-
mesi konusunda en önemli engel olarak 
ortaya çõkmõştõr. Görüşmeler başladõğõnda 
gerek ABD gerek Cairns Grubu ülkeler 
OTP�den memnun değillerdi ve daha ön-
ceki GATT görüşmelerinde başarõsõz ol-
duklarõ bu alanda aynõ hatayõ yapmak is-
temiyorlardõ. OTP�yi UG yoluyla değiştir-
mek için kararlõydõlar. Nitekim, UG sonu-
cunda OTP�de önemli değişiklikler ortaya 
çõkmõş, ancak, elde edilen sonuçlar ulaşõl-
mak istenenlerin çok gerisinde kalmõştõr. 
Diğer yandan, Topluluk, UG�nin tarõm ile 
ilgili konularõnõ kendi isteklerine göre yön-
lendirmede başarõlõ olmuş ve UG�de alõnan 
kararlara uyum için, OTP�de yapmasõ ge-
rekli düzenlemeleri, MacSharry düzenle-
meleri ile, büyük ölçüde, önceden gerçek-
leştirmiştir (1992). 

OTP�deki 1992 düzenlemeleri ve UG 
sonucunda çiftçiye sağlanan destekler, fi-
yat desteklerinden çok, çiftçinin mevcut 
gelir düzeyini sürdürmesine imkan sağla-
yacak şekilde doğrudan yardõmlar, çevre-
nin ve kõrsal peyzajõn korunmasõ ile ilgili 
ödemeler, kõrsal kalkõnma teşvikleri ve ge-
çiş dönemi düzenleme yardõmlarõ şeklinde 
gerçekleşmektedir. Tarõm politikalarõnda 
çevre ve kõrsal kalkõnma politikalarõ artan 
bir önem kazanmaktadõr. Nitekim, yeni 
devreye konulan programlarla CAP 
(Common Agricultural Policy) terimi bile 
değişerek, CARPE (Common Agricultural 
and Rural Policy for Europe) şeklini al-
maktadõr.  Diğer taraftan, yapõsal fonlarla, 
tarõm işletmelerinin yapõsõnõn iyileştirilmesi 
ile ilgili politikalara artan bir önem veril-
mektedir. 

OTP�nin yeniden yapõlandõrõlmalarõnõn 
önemli bir özelliği, düzenlemelerin çoğun-
lukla yeni üye katõlõmlarõnõn öncesinde ger-

çekleşmesi ve destekleme yoğunluğunun 
her yeniden yapõlandõrõlma sürecinde biraz 
daha azaltõlmasõdõr. AB gerçekte, bütçe 
disiplini çerçevesinde, tarõmsal harcamalarõ 
sõnõrlamayõ amaçlamakta, dolayõsõyla, yeni 
üye katõlõmlarõnda, tarõmsal harcamalar için 
öngörülen tutarõ, destekleme yoğunluğunu 
azaltarak gerçekleştirmektedir. Nitekim, 
Gündem 2000 çerçevesinde, OTP har-
camalarõ 2006 yõlõna kadar hemen hemen 
sabitleştirilmiştir. Benzer bir yeniden yapõ-
landõrõlma uygulamasõ, Türkiye�nin AB�ye 
katõlõmõ öncesinde de söz konusu olabile-
cektir. 

Topluluk Merkezi ve Doğu Avrupa Ül-
kelerine (MDAÜ) yönelik genişleme süre-
cine paralel olarak, Gündem 2000 çerçeve-
sinde, destekleme fiyat politikasõ yoluyla 
yapõlan tarõmsal harcamalarõ daha çok kõs-
mayõ amaçlayan bir yeniden yapõlandõrõlma 
sürecine girmiştir. 

Topluluk, bu düzenlemelerin gerekçe-
sini, MDAÜ�lere yönelik genişleme sürecin-
den çok, küreselleşme koşullarõnda,  tarõm-
sal faaliyetlerde verimlilik ve rekabet gü-
cünü artõrmak için böyle bir düzenlemeye 
gerek duyduğu şeklinde ifade etmektedir. 

Topluluk uzun dönemde, sadece 
OTP�de değil, bütün alanlarda  mali destek 
sağlamaktan çok, düzenleyici (mevzuat 
koyan) bir nitelik kazanma eğilimindedir. 
Dolayõsõyla, Gündem 2000 çerçevesinde 
önem kazanan, harcamalarõ kõsõcõ uygula-
malar, gelecekte daha yaygõn bir nitelik 
alabilecektir. 

Gündem 2000 ile öngörülen yeniden 
yapõlandõrõlma çerçevesinde, Topluluk ta-
rafõndan, tarõm ürünleri müdahale fiyatlarõ 
düşürülmekte ve fiyatõn serbest piyasada 
oluşumu hedeflenmektedir. Topluluk, mü-
dahale fiyatlarõ yanõnda, telafi edici öde-
melerle (doğrudan yardõmlarla) çiftçi geli-
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rini belirli ölçüde korumayõ amaçlamakta-
dõr. Gündem 2000 ayrõca, çevrenin ve kõr-
sal peyzajõn korunmasõ, kõrsal alanõn istih-
dam kapasitesini artõracak yönde ekonomik 
olarak güçlendirilmesi, gõda güvenirliliği, 
ürün kalitesinin iyileştirilmesi gibi amaçlarõ 
da kapsamaktadõr. Bu çerçevede şu dü-
zenlemeler öngörülmektedir. 

• Topluluk içi ve Topluluk dõşõ piya-
salarda rekabet gücünün gelişti-
rilmesi için daha düşük düzeyde
kurumsal fiyatlarõn uygulanmasõ:
Bu amaca uygun olarak destekleme fi-
yatlarõnõn 2001-2006 yõllarõnda, tahõlda
%15-20, sütte %15 oranõnda düşürül-
mesi öngörülmüştür.

• Tarõmsal nüfusa adil bir yaşam
standardõnõn sağlanmasõ: Destek-
leme fiyatlarõndaki azalma, doğrudan
yardõm ödemeleriyle dengelenecektir.
Destekleme fiyat sisteminden doğru-
dan gelir desteğine geçiş, gelir politika-
sõnõn tarõmsal üretimden daha bağõmsõz
olarak uygulanmasõ anlamõna gelmek-
tedir.

• AB�nin uluslararasõ ticaretteki ko-
numunun güçlendirilmesi: Serbest
rekabete uyumlu piyasa yapõsõnõn
oluşturulmasõ yeni üyelerin bütünleş-
mesini kolaylaştõracak ve AB�yi yakla-
şan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gö-
rüşmelerinde daha güçlü kõlacaktõr.

• Kalite için yoğunlaşma: Yeni düzen-
lemeler tüketicilerin ürün kalitesi ve
güvenirliği konusundaki artan ilgilerini
tamamen karşõlamayõ amaçlamaktadõr.
Piyasa desteklerinde ve yeni kõrsal kal-
kõnma politikalarõnda, çevre, sağlõk ve
hayvan sağlõğõ konularõnda standartlara
uyum sağlanacaktõr.

• Çevre ile ilgili hedeflerin OTP ile
bütünleştirilmesi: Üye ülkeler çevre
ile ilgili gerekli önlemleri almalõdõrlar.
Üye ülkeler bu önlemleri gerçekleştirir-
ken üç zorunluluğu da yerine getirme-
lidir. Birincisi, kõrsal kalkõnma prog-
ramlarõnda uyguladõklarõ tarõmsal çevre
önlemleri yeterli olmalõdõr. İkincisi,
doğrudan destek ödemeleri çevre poli-
tikalarõ ile uyumlu olmalõdõr. Üçüncüsü,
bu ödemelerin yapõlmasõnda çevre ile
ilgili özel yükümlülükler getirilebilir.

• OTP�nin ikinci ayağõ olan kõrsal
kalkõnmanõn yeni çerçevesi: Yeni
kõrsal kalkõnma politikasõ, Avrupa�nõn
kõrsal alanlarõnõn geleceği için tutarlõ ve
sürdürülebilir bir çerçeve oluşturmayõ
amaçlamaktadõr. Yeni kõrsal kalkõnma
politikasõ sorumluluklarõ paylaşmayõ ve
üye ülkelerin özel amaçlarõna göre uy-
gulamalarõnõ gerçekleştirilmesini ön-
görmektedir. Bu önlemler aşağõdaki üç
hedefi gerçekleştirmeyi amaçlamakta-
dõr;

• Güçlü bir tarõm ve ormancõlõk ke-
siminin oluşturulmasõ,

• Kõrsal alanlarõn rekabet gücünün
geliştirilmesi,

• Çevrenin ve Avrupa�nõn kõrsal
mirasõnõn korunmasõ.

Tarõmsal çevre programõ çiftçilerin çevre ve 
doğal kaynaklar  ile uyumlu tarõm teknikle-
rini uygulamasõnõ özendirecektir. 

• Merkeziyetçi olmayan yönetim:
Üreticilere yapõlan doğrudan ödemeler
1992 yõlõndaki uygulamadan farklõ ola-
caktõr. Dana eti ve sütçülük ile ilgili
doğrudan ödemelerin bir kõsmõ, Avrupa
Tarõmsal Garanti ve Yönlendirme Fonu
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(EAGGF)(5) kanalõyla, Topluluk ölçütle-
rine uygun ve rekabeti bozmayacak 
şekilde üye ülkelerce tahsis edilebile-
cektir. 

• Diğer basitleştirmeler: OTP yeniden
yapõlandõrõlmasõ bazõ basitleştirmeleri
öngörmektedir. Örneğin, şarap ile ilgili
23 tüzük, kõrsal kalkõnma ile ilgili 9 tü-
zük var iken, şimdi ikisi için de birer tü-
zük vardõr.

 Tarõm ürünlerine yüksek destekleme 
fiyatõ uygulamasõnõn ürün fazlalõklarõna, 
toplumsal refah kaybõna ve ortalama ve-
rimlilikte düşüşe yol açtõğõ bilinen bir ger-
çektir(6).  

Topluluk gerek OTP�den kaynaklanan 
ihtiyaçlardan, gerek küreselleşme çerçeve-
sinde DTÖ�den kaynaklanan ihtiyaçlardan, 
kurumsal fiyatlarõ düşük düzeyde tutmayõ 
amaçlamaktadõr.  

 Kurumsal fiyatlarõn düşük tutulmasõ 
verimliliğin ve Topluluğun Topluluk içi ve 

(5) EAGGF: European Guidance and Guarantee
Fund.

(6)Destekleme fiyat uygulamasõnda devlet
destekleme alõmlarõ ile önemli bir mali yükü
üstlenmektedir. Devlet destekleme alõmlarõ
yanõnda, bu ürünlerle ilgili yükleme, taşõma,
depolama, işleme ve pazarlama gibi çeşitli
harcamalarõ da üstlenmektedir. Bu durum, fiyat
yanõnda desteklemenin maliyetini artõran diğer
önemli bir unsur olarak ortaya çõkmaktadõr.

Diğer taraftan destekleme fiyat politikasõ ürün
fazlalõklarõna yol açabildiğinden, bu fazlalõk
devletin ihracat destekleri yoluyla ihracatõ teşvik
etmesi ve/veya tüketiciyi yardõmlarõ yoluyla
eritilebilir. Ancak, bu politikalar da bir takõm
harcamalarõ gerektirebilmektedir.

Destekleme fiyat politikasõ yoluyla tarõm kesimine
kaynak aktarõmõ, düşük verimlilikteki işletmelerin
varlõklarõnõ korumalarõna imkan sağladõğõndan,
ortalama verimlilik düşmektedir.

dõşõ piyasalarda rekabet gücünün arttõrõl-
masõna imkan vermektedir. Bu yolla ser-
best rekabete uyumlu piyasa yapõsõnõn 
oluşturulmasõ, Gündem 2000 çerçevesinde 
Topluluğa katõlacak olan yeni üyelerin bü-
tünleşmesini kolaylaştõrmasõ yanõnda, AB�yi 
yeni DTÖ görüşmelerinde daha güçlü kõla-
caktõr. 

OTP�nin yeniden yapõlandõrõlmasõ yo-
luyla, kurumsal fiyatlarõn düşük düzeyde 
tutulmasõ, OTP harcamalarõnõ kõsmayõ 
amaçlayan Topluluğun, özellikle, yeni 
üyelerin katõlõmõ nedeniyle doğabilecek 
harcamalarõn azaltmasõ bakõmõndan önem-
lidir.  

Topluluk, kurumsal fiyatlarõn düşük 
düzeyde tutulmasõ yoluyla serbest reka-
bete uyumlu piyasa yapõsõnõn oluşturulma-
sõnõ hedeflerken, üretici gelirlerinde ani 
düşüşlere yol açabilecek bir sonuçla karşõ-
laşmak istememektedir. Bu amaçla, doğ-
rudan yardõmlar yanõnda çevresel ve kõrsal 
amaçlõ politikalar çerçevesinde  belirli ilave 
destekler öngörülmüştür. Bu destekler, 
özellikle, DTÖ kurallarõna uygun olduğun-
dan ve tarõmsal üretimi artõrõcõ etkileri ol-
madõğõndan, Topluluğun bugünkü politika 
tercihleri ile uyum içerisindedir. 

 Doğrudan yardõmlar, Topluluk üretici-
sinin belirli bir gelir ve rekabet gücüne 
ulaşmasõ durumumda uzun dönemde kal-
dõrõlabilecektir.  

Verimlilik ve rekabet gücü bakõmõndan 
önemli yere sahip olan yapõsal destekler ile 
çağdaş gelişmeler çerçevesinde artan 
önem kazanan çevresel ve kõrsal amaçlõ 
desteklerin önümüzdeki yõllarda da artarak 
devam etmesi beklenmektedir. 

DTÖ çerçevesinde, tarõm ürünleri dõş 
ticaretinde korumacõ engellerin kaldõrõlma 
sürecine girilmesi nedeniyle, dõş ticarette 
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yeni bir engelleme şekli olarak, bitki ve 
hayvan sağlõğõ kurallarõ, bu kapsamda gõda 
güvenirliği artan bir önem kazanmaktadõr. 
Ülkeler artõk, kendi piyasalarõnõ dõş reka-
bete karşõ korumada bitki ve hayvan sağ-
lõğõ kurallarõnõ daha etkili bir şekilde kul-
lanmayõ amaçlamaktadõr. 

Topluluk, bu nedenle OTP�nin yeniden 
yapõlandõrõlmasõnda, gõda güvenirliliği ko-
nusuna büyük ağõrlõk vermektedir. Böyle 
bir tercih, hem bitki ve hayvan sağlõğõ ku-
rallarõnõn tarõm ürünleri dõş ticaretinde 
Topluluk piyasasõnõ koruyucu bir araç ola-
rak kullanõlmasõna hem de dünyanõn en 
büyük tarõm ürünleri ihracatçõsõ olan Top-
luluğun diğer ülkelerin uyguladõklarõ bitki 
ve hayvan sağlõğõ kurallarõna takõlmama-
sõna imkan sağlayacaktõr. 

 Diğer taraftan Topluluk tüketicisi, ge-
rek artan refah düzeyi gerek tarõm ürünle-
rinin miktar, çeşitlilik ve kalite bakõmõndan 
ulaştõğõ düzey nedeniyle tarõm ürünlerinin 
satõn alõnmasõnda son derece seçici dav-
ranmaktadõr. Tarõm ürünlerinin, kimyasal-
lar nedeniyle (gübre, ilaç, hormon gibi) 
insan sağlõğõnõ tehdit eder bir nitelik ka-
zanmasõ bu seçiciliği daha da önemli kõl-
mõştõr. Dolayõsõyla Topluluk, OTP�nin yeni-
den yapõlandõrõlmasõnda gõda güvenirliliği 
konusunu öne çõkararak, kendi tüketicisinin 
tercihlerine de uygun bir politika izlemek-
tedir. 

Topluluk OTP�nin yeniden yapõlandõrõl-
masõnda, kõrsal politikalara ve çevre politi-
kalarõna ağõrlõk veren bir yaklaşõm izle-
mektedir. Böyle bir yaklaşõm, OTP�den 
kaynaklanan ihtiyaçlar yanõnda, küresel-
leşme koşullarõnda DTÖ kurallarõna uyum 
için de uygun düşmektedir. 

 Bilindiği üzere, �kõrmõzõ kutu� kapsa-
mõnda olan fiyat destekleri yoluyla tarõm 
kesiminde kaynak aktarõmõ, UG sonrasõnda 

kõsmen sõnõrlandõrõlmõştõr. Seatle�de başla-
yan görüşmeler sonucunda, bu kõsõtlamalar 
daha da artõrõlabilir. Oysa, �yeşil kutu� kap-
samõna giren, kõrsal politikalar ve çevre 
politikalarõ yoluyla tarõm kesimine kaynak 
aktarõmõ DTÖ engeline takõlmamaktadõr. 
Dolayõsõyla, kõrsal ve çevresel politikalarla 
tarõm kesimine kaynak aktarõmõnõ, hem 
OTP�nin kendi gelişim süreci hem de DTÖ 
kurallarõna uyum bakõmõndan, Topluluk için 
son derece elverişli bir durum yaratmõştõr. 

 Topluluk, diğer taraftan, tarõmsal üre-
timi kõsmak için çevre ve kõrsal alan politi-
kalarõnõ bir araç olarak kullanmaktadõr. 

 Kõrsal politikalarda temel yaklaşõm, 
kõrsal alanda güçlü bir tarõm kesiminin 
oluşturulmasõ ve çevrenin ve kõrsal peyza-
jõn korunmasõdõr. Kõrsal alanda tarõm temel 
iktisadi faaliyet kolu olmakla beraber, diğer 
iktisadi faaliyetlerin de (tarõma dayalõ sa-
nayi, köy el sanatlarõ, turizm gibi) çevre ile 
uyumlu bir şekilde geliştirilmesi amaçlan-
maktadõr. Bu amaca yönelik yaygõn prog-
ramlar (LEADER: Links between actions for 
the development of the rural economy) 
geliştirilmektedir. 

 Topluluk tarafõndan, tarõm ürünlerine, 
yõllardõr uygulanmakta olan yüksek des-
tekleme fiyatlarõ nedeniyle, çevrenin tahrip 
edilmesi pahasõna tarõmsal üretim artõrõl-
mõştõr. Orman alanlarõ tarõma açõlmõş, yo-
ğun tarõmsal girdi kullanõmõ (özellikle gübre 
ve zirai mücadele ilaçlarõ) çevreyi tahrip 
etmektedir. Günümüzde, ürün fazlalõklarõ, 
AB için önemli bir sorun olarak ortaya çõk-
tõğõndan, orman alanlarõ yeniden kazanõl-
maya çalõşõlmakta, çevre dostu tarõmsal 
üretim teknikleri özendirilmektedir.  

 Topluluk, Beşinci Çevre Eylem Prog-
ramõ çerçevesinde, 1995 yõlõnda yapõlan bir 
değişiklikle çevre konularõnõ OTP�nin kap-
samõna almõştõr. Amsterdam Anlaşmasõ ile 
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�sürdürülebilir kalkõnma� Topluluğun temel 
hedefleri arasõnda sayõlmõştõr. Avrupa Kon-
seyinin 1998 yõlõndaki Cardiff Zirvesinde, 
bu eğilim daha da güçlenerek benimsen-
miştir. Aynõ yõlda Viyana�da yapõlan zirvede 
ise çevre konularõnõn Gündem 2000 kap-
samõna alõnmasõ öngörülmüştür. 

Topluluk, gerek OTP ile ilgili olarak 
gerek diğer alanlarda harcamalarõ kõsma 
yanõnda, mevzuat ve bürokrasiyi de azaltõcõ 
bir yaklaşõm içerisindedir. Mevzuatlarla ilgili 
olarak basitleştirmeler ve birleştirmeler 
yapõlarak, sayõ ve sayfa olarak daha az bir 
mevzuat hedeflenmektedir. Bürokrasi ile 
ilgili olarak da, bazõ bürokratik işlemlerin 
üye ülkelerce yerine getirilmesi öngörül-
müştür. Böyle bir uygulama OTP�nin mev-
cut yükünün azaltõlmasõ yanõnda, Gündem 
2000 çerçevesinde yeni üyelerin katõlõmõnõ 
da kolaylaştõracaktõr. 

YENİ  KATILACAK  ÜYELER  VE 
GÜNDEM 2000 

Topluluk, Gündem 2000 çerçeve-
sinde, tarõm kesimi ile ilgili olarak, bir ta-
raftan OTP�nin yeniden yapõlandõrõlmasõnõ 
gerçekleştirirken, diğer taraftan yeni katõ-
lacak ülkeler ile ilgili özel programlar geliş-
tirmiştir. 

AB, MDAÜ�lerin Birliğe katõlmalarõ sü-
recinde, söz konusu ülkelerin tarõmõnõn 
Topluluk tarõmõna uyumunu kolaylaştõrmak 
amacõyla 2000-2006 yõllarõnõ kapsamak 
üzere, EAGGF kanalõyla yõlda 520 milyon 
EURO tutarõnda, Tarõm ve Kõrsal Ge-
lişme İçin Özel Katõlma Programõ 
(SAPARD) olarak tanõmlanan bir mali 
destek programõ geliştirmiştir. 

SAPARD şu öncelik ve amaçlara yö-
nelmiştir; 

• Tarõm işletmelerinde yatõrõm,

• Tarõm ve balõkçõlõk ürünlerinin iş-
lenme ve pazarlamasõnõn geliştiril-
mesi,

• Ürünlerde kalite yanõnda, bitki ve
hayvan sağlõğõ koşullarõnõn iyileşti-
rilmesi,

• Çevreyi korumayõ amaçlayan tarõm-
sal üretim yöntemlerinin özendiril-
mesi,

• Kõrsal alanlardaki ekonomik faaliyet
kollarõnõn farklõlaştõrõlmasõ,

• Tarõm işletmeleri için yönetim ve
acil yardõm hizmetlerinin oluşturul-
masõ,

• Üretici gruplarõnõn oluşturulmasõ,

• Köylerin onarõmõ ve kõrsal mirasõn
korunmasõ,

• Arazi parselasyonunun iyileştiril-
mesi,

• Arazi kayõt sisteminin kurulmasõ ve
güncelleştirilmesi,

• Mesleki eğitimin geliştirilmesi,

• Kõrsal alt yapõnõn geliştirilmesi,

• Su kaynaklarõnõn yönetimi,

• Ağaçlandõrma, kişisel mülkiyet al-
tõndaki işletmelerde yatõrõm ve
orman ürünlerinin işlenme ve
pazarlanmasõ dahil olmak üzere,
ormancõlõğõn geliştirilmesi,

• Araştõrmalar dahil olmak üzere,
teknik yardõmlar için mali kaynak
sağlanmasõ.
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Aday ülkeler yukarõdaki öncelik ve 
amaçlarõ göz önünde bulundurarak, ken-
dilerine ayrõlan kota çerçevesinde birer 
kalkõnma programõ hazõrlayacaklar ve bu 
program çerçevesinde mali yardõm alacak-
lardõr. 

AB Komisyonu, 26 Ocak 2000�de 
SAPARD�õn mali yönetimi ile ilgili yeni bir 
karar almõştõr. Bu karara göre, her bir aday 
ülke, katõlõm öncesi bir araç olarak, 
EAGGF�nin Garanti Bölümü  kurallarõ çerçe-
vesinde, ödeme ve uygulama örgütü ola-
rak faaliyette bulunabilecek bir SAPARD 
oluşturabilecek ve AB�nin fiyat ve pazar 
sistemine de dahil olabilecekdir. 

Bu uygulamanõn finansmanõ, Ulusal 
Fon (üye ülkelerin Maliye Bakanlõklarõnda 
PHARE programõnõn yönetimi için oluştu-
rulan fon) aracõlõğõyla AB tarafõndan sağla-
nacaktõr. Bu örgüt katõlõm sonrasõnda da, 
AB yardõmõnõ yönetmek için aday ülkelerin 
hazõrlõklõ olmalarõna imkan sağlayacaktõr. 

TARIM  ÜRÜNLERİNİN  SERBEST  
DOLAŞIMI:  TÜRK  TARIMININ 
OTP�YE UYUMU 

Tarõm alanõnda Türkiye-AT ilişkileri 
büyük ölçüde, Ankara Anlaşmasõ (AA), 
Katma Protokol (KP), 1/80 sayõlõ Ortaklõk 
Konseyi Kararõ (1/80 sayõlõ OKK), 1/95 sa-
yõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõ (1/95 sayõlõ 
OKK), 1/98 sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõ 
(1/98 sayõlõ OKK) ve 8 Kasõm 2000 tarihli 
Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi (KOB) ve 24 Mart 
2001 tarih ve 24352 (mükerrer) sayõlõ 
Resmi Gazetede yayõmlanan (6 Nisan 2001 
tarih ve 24365 sayõlõ Resmi Gazete düzelt-
meleri yapõlan) Avrupa Birliği Müktesebatõ-
nõn Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal 
Programõ (Ulusal Program:UP) çerçeve-
sinde yürütülmektedir. Anõlan mevzuat 
çerçevesinde tarõm alanõnda Türkiye-AT 
ilişkileri; (1) tarõm ürünlerinin serbest dola-

şõmõ: Türk tarõmõnõn OTP�ye uyumu, (2) 
tarõm ürünleri ticaretinde karşõlõklõ olarak 
tercihli bir rejim uygulanmasõ (tarõm taviz-
leri) ve (3) işlenmiş tarõm ürünleri, konularõ 
olmak üzere üç yönlü bir gelişme göster-
mektedir.  

Tarõm alanõnda Türkiye-AT ilişkilerinde 
en önemli konu Türk tarõmõnõn OTP�ye 
uyumudur. Türk tarõmõnõn OTP�ye uyumu 
gerçekleştirildiğinde, Türkiye ile Topluluk 
arasõnda tarõm ürünlerinin serbest dolaşõmõ 
sağlanacak, dolayõsõyla, işlenmiş tarõm 
ürünleri (tarõm unsuru bakõmõndan) ve kar-
şõlõklõ tarõm tavizleri ile ilgili rejim OTP kap-
samõna girerek sona erecektir. 

KP�de, 22 yõllõk dönem sonunda 
(1995), Türk tarõmõnõn OTP�ye uyumunun 
sağlanmasõ için, Türkiye�nin gerekli OTP 
tedbirlerini almasõ öngörülmüştür 
(KP:32(1)). Bu dönem içerisinde Topluluk, 
tarõm politikasõnõn tespiti ve gelişmesi sõra-
sõnda Türk tarõmõnõn çõkarlarõnõ göz önünde 
tutacak ve Türkiye bu amaca yararlõ bütün 
unsurlarõ Topluluğa bildirecektir (KP:32 
(2)). Topluluk ayrõca, OTP�nin tespit edil-
mesi ve gelişmesi ile ilgili Komisyon teklif-
lerini, bu tekliflere ilişkin görüşleri ve alõ-
nan kararlarõ Türkiye�ye bildirecektir 
(KP:32(3)). Ortaklõk Konseyi, Türkiye�nin 
yirmi iki yõllõk dönem sonunda (1995 yõlõ 
sonunda), OTP tedbirlerini aldõğõnõ belirle-
mesini takiben tarõm ürünlerinin serbest 
dolaşõmõ ile ilgili hükümleri tespit edecektir 
(KP:34(1)). Ortaklõk Konseyi uyum için ön-
görülen tarihi değiştirebilecektir (KP:34 
(3)).  

Nitekim, Türkiye ile Topluluk arasõnda 
Gümrük Birliğini öngören 1/95 sayõlõ OKK 
(Madde 24) ile, bu sürenin, her hangi bir 
tarih belirtilmeden uzatõlmasõ öngörül-
müştür. Ortaklõk Konseyinin İlke Kararõnõn 
tarõmsal işbirliği ile ilgili hükümleri, tarafla-
rõn uyguladõklarõ tarõm politikalarõ konu-
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sunda düzenli danõşmalarda bulunmasõnõ 
ve Türkiye�nin Ortak Tarõm Politikasõna 
daha iyi bir şekilde uyum sağlanmasõnõ 
teminen, AB�nin teknik yardõmda bulunma-
sõnõ öngörmektedir.  

Türk tarõmõnõn OTP�ye uyumu ile ilgili 
son ve en önemli gelişme KOB ile ortaya 
çõkmõştõr. Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi, bilindiği 
üzere Türkiye�nin AB�ye üyeliğinin yol ha-
ritasõnõ ve tam üyeliğin gerçekleşebilmesi 
için Türkiye tarafõndan yerine getirilmesi 
gerekli asgari koşullarõn AB tarafõndan be-
lirlendiği bir belgedir. 

Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi, diğer konu-
larda olduğu gibi tarõm alanõnda da Kõsa 
Dönem (2001) ve Orta Dönem (2001-
2003) olarak iki dönem belirlemiştir. 

Katõlõm Ortaklõğõ Belgesine göre 
Türkiye Kõsa Dönemde tarõm alanõnda şu 
hususlarõ yerine getirmelidir: 

• İşleyen bir arazi kayõt sistemi, hay-
van kimlikleri sistemi, bitki geçiş
izinleri sistemi oluşturulmasõ ve ta-
rõm piyasalarõnõn izlenmesi ve yapõ-
sal ve kõrsal kalkõnma önlemlerinin
uygulanmasõ için idari yapõnõn iyi-
leştirilmesi.

• Topluluğun veterinerlik ve bitki
sağlõğõ mevzuatõ için uygun bir
uyum stratejisinin oluşturulmasõ ve
laboratuar testleri, denetim düzen-
lemeleri ile kuruluşlarõ başta olmak
üzere uygulama yeteneğinin üst
düzeye çõkartõlmasõ.

Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi Kõsa Dö-
nemde balõkçõlõk ile ilgili olarak ise; denet-
leme önlemleri yoluyla balõkçõlõk piyasasõnõn 
yapõsal gelişmesini izleyecek idari yapõnõn 
kurulmasõnõ ve balõkçõlõk filosu kayõtlarõnõn 
iyileştirilmesini öngörmektedir. 

Katõlõm Ortaklõğõ Belgesine göre 
Türkiye Orta Dönemde tarõm alanõnda şu 
hususlarõ yerine getirmelidir: 

• Tarõmsal ve kõrsal kalkõnma politika-
larõ ile ilgili müktesebat için hazõr-
lõklarõn tamamlanmasõ.

• Gõda işleme kuruluşlarõnõn (et, süt
işleme tesisleri) AB sağlõk ve kamu
sağlõğõ standartlarõna göre
yenilenmesi ve test ve teşhis
imkanlarõnõn daha ileri düzeyde
tesis edilmesi.

Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi Orta Dö-
nemde balõkçõlõk ile ilgili olarak ise; Ortak 
Balõkçõlõk Politikasõnõn uygulanabilmesi için 
hazõrlõklarõn tamamlanmasõnõ ve balõkçõlõk 
ürünlerinin kalite standartlarõnõn ve güve-
nirliliğinin iyileştirilmesini öngörmektedir. 

Yukarõdaki açõklamalardan da görüle-
ceği üzere Türkiye, OTP�ye uyum süre-
cinde, kõsa dönemde veterinerlik ve bitki 
sağlõğõ koşullarõ başta olmak üzere gerekli 
yasal ve kurumsal düzenlemeleri yerine 
getirecek, orta dönemde ise uyum için 
gerekli bütün şartlarõ tamamlayacaktõr. Ba-
lõkçõlõk için de benzer bir süreç öngörül-
müştür. 

Türkiye, KOB ile öngörülen yol harita-
sõna uyum için gerekli düzenlemeleri UP ile 
belirlemiştir. Türkiye, UP ile diğer alanlar 
yanõnda tarõm alanõnda, KOB göz önünde 
bulundurularak, AB müktesebatõna nasõl bir 
uyum gerçekleştireceğini ortaya koymuş-
tur. UP tarõm sektörü ile ilgili olarak büyük 
ölçüde Türk tarõmõnõn OTP�ye uyumu ile 
ilgili konularõ içermektedir. Söz konusu 
uyum için gerekli politika değişiklikleri ile 
gerçekleştirilecek yasal ve kurumsal dü-
zenlemeler UP�de yer almaktadõr. 
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UP�de Türk tarõmõnõn temel özellikleri 
ile Türk tarõmõnõn OTP�ye uyumunun 
Türkiye ve AB�ye muhtemel etkileri özet-
lenmekte ve Türk tarõmõnõn bu uyumdan 
olumsuz bir şekilde etkilenmemesi için ve-
rimlilik ve rekabet gücünün artõrõlmasõ ge-
rekliliği vurgulanmaktadõr. UP�de ayrõca, 
Türk tarõmõnõn OTP�ye uyumu için ürün 
gruplarõna göre yapõlmasõ gerekli düzenle-
meler ile, bitki sağlõğõ, hayvan sağlõğõ, hay-
van kimlik sistemi, arazi kayõt sistemi ve 
kõrsal kalkõnma konusunda yapõlmasõ gere-
ken düzenlemeler farklõ başlõklar altõnda 
açõklanmaktadõr. 

11 Nisan 2000�de Lüksemburg�da top-
lanan AT-Türkiye Ortaklõk Konseyinde, 
Türkiye�nin AB adaylõğõ sürecinde mevzua-
tõn yakõnlaştõrõlmasõnda sağlanan gelişme-
lerin izlenmesi amacõyla, Tarõm ve Balõkçõlõk 
Komitesi de dahil olmak üzere sekiz alt 
komite oluşturulmuştur(7). 

Tarõm ve Balõkçõlõk Alt Komitesi kendi 
faaliyetlerini yürütebilmek amacõyla sekiz 
Çalõşma Grubu kurmuştur(8). 

UP Cilt II, AB Müktesebat Listesinde 
yer alan ve yakõnlaşma sağlanacak mev-
zuat sayõsõ toplam 5367 kadardõr. Söz ko-
nusu mevzuatõn 2251 kadarõ Tarõm ve Ba-
lõkçõlõk Alt Komitesinin sorumluluğundadõr. 

(7) 1. Tarõm ve Balõkçõlõk, 2. İç Pazar ve Rekabet, 3.
Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri, 4. Ekonomik ve
Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatis-
tikler, 5. Yenilikçilik, 6. Ulaşõm, Çevre ve Enerji
(Avrupa Ötesi Ağlar), 7. Bölgesel Politika, İstih-
dam ve Sosyal Politika, 8. Gümrükler, Vergileme,
Uyuşturucu Trafiği ve Para Aklama.

(8) 1. Veterinerlik Çalõşma Grubu, 2. Hayvan Kimlik
Sistemi Çalõşma Grubu, 3. Bitki Sağlõğõ Çalõşma
Grubu, 4, Kontrol Çalõşma Grubu, 5. Balõkçõlõk Ça-
lõşma Grubu, 6. Arazi Kayõt ve Çiftçi Kayõt Çalõşma
Grubu, 7. Ortak Piyasa Düzenlerine Uyum Ça-
lõşma Grubu ve 8. Oluşturulmasõ Gereken Başlõca
Sistemler ve Kõrsal Kalkõnma Çalõşma Grubu.

Bunlarõn 1967�si OTP, 284�ü ise balõkçõlõk 
konularõ ile ilgilidir. 

 Topluluğun teknik yardõm programõ 
çerçevesinde, veterinerlik, bitki sağlõğõ, 
gõda kontrol, arazi kayõt ve çiftçi kayõt, or-
tak piyasa düzenlerine uyum ve kõrsal kal-
kõnma konularõ öncelikli olmak üzere, 
Topluluk müktesebatõnõn edinilmesine yö-
nelik olarak, Tarõm ve Hayvancõlõk Komi-
tesi�nin ilgi alanõna giren bütün konularõ 
kapsayacak şekilde, ilgili kamu ve sivil 
toplum kuruluşlarõnõn katõlõmõ ile çeşitli eği-
tim programlarõ başlatõlmõştõr. Bu prog-
ramlarõn aşama aşama önümüzdeki dö-
nemlerde de devam etmesi beklenmekte-
dir. 

AB, Türkiye ile işbirliği içerisinde her 
yõl Türkiye�nin Katõlõm Yönünde İlerlemesi 
Üzerine Düzenli Rapor yayõmlamaktadõr. 
Düzenli Raporda diğer alanlar yanõnda ta-
rõm alanõnda katõlõm yönünde gelişmeler, 
Türkiye-AB ilişkilerinde gelişmeler ve ya-
põlmasõ gereken düzenlemeler ile ilgili hu-
suslar yer almaktadõr. 

 Türk tarõmõnõn OTP�ye uyumu muhte-
melen 2003 yõlõ sonrasõnda, tam üyelik 
çerçevesinde uyum veya tam üyeliğin 
hemen gerçekleşememesi durumunda 
ortaklõk ilişkisi çerçevesinde uyum 
olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilir. 

 Türk tarõmõnõn OTP'ye uyumu; Türk 
tarõmõ, Türk ekonomisi, toplumsal ve siya-
sal yaşamõ yanõnda, AB�yi de çeşitli yönleri 
ile önemli ölçüde etkileyebilecektir. 

Türkiye'nin büyük bir tarõm ülkesi ol-
masõ ve Türk tarõmõnõn AB tarõmõndan 
önemli farklõlõklar göstermesi nedeniyle, 
OTP'ye uyum önemli sorunlar yaratabile-
cektir. AB�ye daha önceki katõlmalarda ol-
duğu gibi, Türk tarõmõnõn OTP�ye uyumu-
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nun da, aşamalõ bir şekilde sonuçlandõrõl-
masõ beklenmektedir. 

Ortaklõk ilişkisi çerçevesinde ger-
çekleştirilecek bir uyumun kurallarõ bir ta-
kõm belirsizlikleri içermektedir. Ortaklõk iliş-
kisi çerçevesinde; bütün tarõmsal ürünlerde 
uyumun gerçekleştirilip gerçekleştirilmeye-
ceği, uyumun aşamalarõ, AB�nin ne ölçüde 
mali destek sağlayacağõ gibi konular belir-
sizdir.  Bu konular, ancak, uyum öncesinde 
taraflarõn yapacaklarõ görüşmelerle belirle-
nebilecektir. 

 Ortaklõk ilişkisi çerçevesinde gerçek-
leştirilecek bir uyum süreci AB�nin yapõsal 
fonlarõnõ kapsamayacağõndan veya Türk 
tarõmõnõn OTP�ye uyumu için AB�nin 
Türkiye�ye yeterli miktarda bir mali kaynak 
sağlamasõ beklenmediğinden, Türk tarõmõ-
nõn rekabet gücü sõnõrlõ olacaktõr. Ulusal 
kaynaklardan sağlanacak desteklerin AB 
destekleri düzeyinde olmasõ mali neden-
lerle son derece güçtür ve Türk tarõmõnõn 
rekabet gücünü yeterli düzeye yükseltebi-
lecek ölçüde olmasõ beklenemez. 

Ancak, AB tarafõndan, yeni genişleme 
sürecinde, aday ülkeler için henüz gerçek-
leştirilmekte olan SAPARD kapsamõna 
Türkiye�nin de alõnmasõ veya SAPARD ben-
zeri bir uygulamanõn Türkiye için de geliş-
tirilmesi durumunda Ortaklõk koşullarõnda 
uyum için elverişli bir ortam oluşturabilir. 
Bu uyumun koşullarõ da, büyük ölçüde 
Türkiye�ye sağlanacak mali desteğin özel-
liklerine bağlõ olacak ve yapõlacak görüş-
melerle belirlenebilecektir. 

SAPARD veya benzeri bir uygulama 
çerçevesinde elverişli uyum imkanlarõ sağ-
lanamadõğõ takdirde, Türkiye için OTP�ye 
uyum, en elverişli şekilde, AB imkanlarõnõn 
en etkili şekilde kullanõlmasõnõ mümkün 
kõlacak tam üyelik koşullarõnda olabilecek-
tir. 

Tam üyelik çerçevesinde gerçek-
leştirilecek uyum koşullarõnda, Türkiye ile 
Topluluk arasõnda yapõlacak Katõlõm Anlaş-
masõ ile uyumun bütün kurallarõ belirlene-
cektir. Ancak, Topluluğa sonradan katõlan 
ülkelerin Katõlõm Anlaşmalarõ göz önüne 
alõndõğõnda, Türkiye�nin OTP�ye uyumu 
durumunda Topluluk mevzuatõnõ benim-
semesi beklenmektedir. Başka bir ifade ile, 
tam üyelik koşullarõnda uyumun kurallarõ 
büyük ölçüde bellidir. 

Türk tarõmõnõn OTP'ye uyumunda en 
önemli sorunlardan biri mali konulardõr. 
Türkiye, OTP'ye uyum ile Türk tarõmõna AB 
kaynaklarõndan yeterli desteği sağlayõp 
sağlayamayacağõ endişesi içerisindeyken, 
AB, bu uyumun kendine nasõl bir mali yük 
getireceği hesabõ içerisindedir. Türk tarõ-
mõnõn OTP'ye uyumunun, desteklemenin 
azaldõğõ bir dönemde gerçekleşmesi duru-
munda, AB�nin bütçesine büyük bir yük 
getireceği söylenemez. OTP'nin yeniden 
yapõlandõrõlmasõna ve yapõsal fonlarla ilgili 
ortaya çõkabilecek gelişmelere bağlõ olarak, 
uzun dönemde, Türk tarõmõ için, EAGGF'nin 
Garanti Bölümünden çok Yönlendirme Bö-
lümü önem kazanabilecektir.

Nitekim Gündem 2000 çerçevesinde, 
yeni genişleme sürecinde destekleme fiyat 
politikasõ yoluyla gerçekleştirilen destekle-
rin azaltõlmasõ, kõrsal, yapõsal ve çevre so-
runlarõ ile ilgili desteklerin artõrõlmasõ ön-
görülmektedir. 

Türk tarõmõnõn OTP'ye uyumu Türkiye 
ve Toplulukta; genel ekonomik ve toplum-
sal yapõ yanõnda, tarõm ile doğrudan ilgili 
olarak işletme yapõsõ, üretim, tüketim, fiyat 
ve pazar politikasõ, dõş ticaret, tarõma bağlõ 
ve dayalõ sanayiler, rekabet politikasõ, tek-
noloji kullanõmõ, verimlilik, üretici gelirleri, 
kendine yeterlilik, mali politikalar, bölgesel 
ve sosyal politikalar, mevzuat ve kurumsal 
yapõ olmak üzere pek çok konu üzerine 
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etkili olacaktõr. Ancak, bu uyum en çok, tek 
pazar ilkesi (mallarõn serbest dolaşõmõ) çer-
çevesinde, Topluluk tarõm işletmeleri ile 
serbest piyasa koşullarõnda rekabete gire-
cek olan Türk tarõm işletmeleri üzerinde 
etkili olacaktõr. 

Türk tarõmõ, Topluluk tarõmõ ve dünya 
tarõmõ hõzlõ ve sürekli bir değişim içerisin-
dedir. Bu nedenle, muhtemel bir uyumun 
sonuçlarõ, büyük ölçüde uyumun ne zaman 
gerçekleşeceğine de bağlõdõr. Destekleme-
nin yoğun bir şekilde uygulandõğõ bir dö-
nemde uyumun gerçekleşmesi ile, destek-
lemenin azaltõldõğõ veya tamamen kaldõrõl-
dõğõ bir dönemde uyumun gerçekleştiril-
mesi Türk tarõmõ için çok farklõ sonuçlar 
doğurabilecektir. Topluluğun bugünkü 
destekleme düzeyinde Türk tarõmõnõn 
OTP'ye uyumu, Türk tarõmõna bazõ imkan-
lar sağlayabilecektir. Ancak, OTP'nin yeni-
den yapõlandõrõlmasõ çerçevesinde önü-
müzdeki yõllarda tarõma sağlanan destekle-
rin azaltõlmasõ nedeniyle, OTP Türk tarõmõ 
için yeterli ölçüde destekleyici-koruyucu 
olmayacaktõr. 

 Bilindiği üzere, AB, bütçe disiplini çer-
çevesinde, üye olacak ülkelerin tarõmsal 
potansiyelini göz önünde bulundurarak, 
her yeni üyenin kabulünden önce tarõmsal 
harcamalarõ kõsma yoluna gitmektedir. 
Böyle bir uygulama Türkiye�nin tam üyeliği 
öncesinde de ortaya çõkabilecektir.  Top-
luluk ayrõca, son yõllarda tarõm da dahil ol-
mak üzere, bütün alanlarda, mali destek 
sağlamaktan çok düzenleyici bir rol alma 
yoluna girmektedir. DTÖ çerçevesinde or-
taya çõkan gelişmeler tarõmsal harcamala-
rõn kõsõlmasõ yönündeki süreci daha da 
hõzlandõrmaktadõr. 

 Bu gelişmeler göz önüne alõndõğõnda 
Türkiye�nin OTP çerçevesinde AB�den sağ-
layacağõ mali destek çok sõnõrlõ bir düzeyde 
olabilecektir. 

Türkiye; tarõm işletmelerinin yapõsõn-
daki bozukluk, teknoloji kullanõmõndaki 
yetersizlik, düşük verimlilik gibi sorunlara 
bağlõ olarak doğal kaynaklarõ nedeniyle 
üstün durumda olduğu ve meyve-sebze, 
tütün, pamuk gibi, Topluluk tarõmõnõ ta-
mamlayõcõ nitelikte olabilecek ürünler dõ-
şõnda, çoğu tarõm ürününde, özellikle bü-
yükbaş hayvancõlõkta Topluluk ile rekabet 
edemeyecektir. Tarõmsal üretimde ve üre-
tici gelirlerinde beklenen artõş sağlanama-
yacak, hatta azalmalar ortaya çõkabilecek-
tir. Ayrõca Türkiye çoğu stratejik tarõm ürü-
nünde dõşa bağõmlõ bir hale gelecektir. 

Bu nedenle Türkiye, özellikle verimlilik 
ve rekabet gücünün artmasõna imkan ve-
recek, etkin teknoloji kullanõmõ, kõrsal ve 
tarõmsal alt yapõnõn ve tarõm işletmelerinin 
yapõsõnõn iyileştirilmesi gibi tarõm ürünleri 
fiyatlarõnõn-maliyetlerinin Topluluk fiyatla-
rõna yaklaştõrõlmasõna imkan verecek politi-
kalarõna ağõrlõk vermelidir. Bu durum sa-
dece Topluluk tarõmõna uyum için değil, 
küreselleşme çerçevesinde, serbest ticare-
tin giderek daha egemen olacağõ dünya 
tarõmõna uyum için de zorunludur. Aksi 
takdirde, Türk tarõmõ, gerek AB gerek 
dünya tarõmõ karşõsõnda ciddi bir rekabet 
sorunu yaşayacak, tarõm kesimi kõsa dö-
nemde telafisi imkansõz yaralar alacaktõr. 
Türk tarõmõ, uzun dönemde, yukarõda be-
lirtilen iyileştirmelerin sağlanmasõ ile an-
cak, AB ve dünya tarõmõ ile belirli bir reka-
bet gücüne ulaşabilecektir. 

 Topluluğa aday diğer ülkeler için oluş-
turulan SAPARD benzeri bir uygulamanõn, 
Türkiye için de hõzla gerçekleştirilmesi, 
Türk tarõmõnõn OTP�ye uyumunu kolaylaştõ-
rõcõ bir unsur olabilecektir. Ancak, Türkiye 
ile AB tarõmõ arasõndaki önemli yapõsal 
farklõlõklar nedeniyle kapsamlõ bir uyumu 
gerçekleştirmenin güçlüğü bilinmektedir. 
Ayrõca, Türkiye ile AB arasõndaki ilişkilerin, 
özellikle AB�nin mali yardõmõnõ öngören iliş-
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kilerin, sürekli aksamasõ bu konuda fazla 
iyimser olmayõ güçleştirmektedir. 

Türk tarõmõ ve Tarõm alanõnda 
Türkiye-AB ilişkileri bakõmõndan önemli bir 
gelişme, Türkiye�nin IMF ve Dünya Bankasõ 
ile son yõllardaki ilişkileri çerçevesinde or-
taya çõkmõştõr. IMF ile yapõlan �2000 Yõlõ 
Enflasyonla Mücadele Programõ� ve Kasõm 
2000 ve Şubat 2001�de ortaya çõkan eko-
nomik kriz  nedeniyle, IMF ve Dünya Ban-
kasõ ile belirlenen istikrar programlarõ ile 
ekonomi politikalarõ yanõnda, tarõm politi-
kalarõnda da liberalleşme yönünde köklü 
değişiklikler ortaya çõkmõştõr. Bunun tarõm 
sektörü bakõmõndan anlamõ, tarõmsal 
KİT�lerin tamamen özelleştirilmesi ve ta-
rõmsal desteklerin, özellikle fiyat ve girdi 
desteklerinin azaltõlmasõ, hatta tamamen 
ortadan kaldõrõlmasõdõr. Tarõm sektöründeki 
liberalleşme sürecinde, bir geçiş dönemi 
destekleme aracõ olarak Doğrudan Gelir 
Desteği (DGD) başlatõlmõştõr. 

IMF ve Dünya Bankasõ ile birlikte 
yapõlan tarõmda yeniden yapõlanma dü-
zenlemelerinde, Türk tarõmõnõn sorunlarõ ve 
çözüm yollarõ doğru algõlanamamõştõr. Ör-
neğin, söz konusu yeniden yapõlanma dü-
zenlemeleri, Türk tarõmõnõn gelişmesini 
amaçlamaktan çok, ulusal düzeyde mali 
dengenin sağlanmasõna yöneliktir. Tarõm 
politikalarõ, mali politikanõn bir aracõ olarak 
kullanõlmõştõr. Burada, tarõm desteklerinin 
azaltõlmasõ ile tarõmõn kamu maliyesine yü-
künün hafifletilmesine  öncelik verilmiştir. 
Oysa, verimliliğin ve ürün kalitesinin artõ-
rõlmasõ, üretici gelirlerinde istikrar sağlan-
masõ, gõda güvenliğinin korunmasõ, kõrsal 
ve tarõmsal gelişmenin hõzlandõrõlmasõ ve 
ihracatõn artõrõlmasõ gibi amaçlar, tarõm po-
litikalarõmõzõn öncelikli amaçlarõ olmalõdõr. 
Bu amaçlara ulaşmada başarõ sağlanõrsa, 
sektörün desteklemelere gereksinimi ken-
diliğinden azalacaktõr. Destekleme fiyatla-
rõnõn azaltõlmasõ (veya kaldõrõlmasõ) ve 

özelleştirme tarõmda yeniden yapõlanmada 
çõkõş noktasõ değil, diğer kõrsal ve tarõmsal 
iyileştirmelerden sonra ulaşõlabilecek son 
nokta olarak görülseydi daha doğru bir 
yaklaşõm olacaktõ. Nitekim, AB ve ABD 
böyle bir yaklaşõmõ benimsemişlerdir. Dola-
yõsõyla, IMF ve Dünya Bankasõ ile birlikte 
yapõlan tarõmda yeniden yapõlanma dü-
zenlemelerinde işe tersinden başlandõğõ 
söylenebilir. 

Söz konusu düzenlemelerde OTP�ye 
uyum yükümlülüklerimiz de dikkate alõn-
mamõştõr. Örneğin, IMF�ye verilen niyet 
mektuplarõnda, tarõm ürünleri fiyat des-
teklerinin kaldõrõlmasõ ve özelleştirme prog-
ramõ çerçevesinde, TMO�da dahil olmak 
üzere bütün destekleme kuruluşlarõnõn 
özelleştirilmesi öngörülmüştür. Oysa AB ile 
ilişkilerimiz çerçevesinde Türk tarõmõnõn 
OTP�ye uyumu gerçekleştirildiğinde, TMO 
gibi bir köklü bir kamu destekleme kurulu-
şuna ihtiyaç duyulabilir. Diğer taraftan, 
Türkiye�de uygulanan DGD, AB�de ve diğer 
bazõ ülkelerdeki başarõlõ örneklerinden 
farklõdõr ve Türk tarõmõnõn özellik ve ihti-
yaçlarõna cevap vermekten çok uzaktõr. 
Hatta, Türk tarõmõ üzerine olumsuz etkileri 
bile söz konusudur. 

ÖNERİLER 

Türk tarõmõn OTP�ye uyumunun başa-
rõlõ bir şekilde gerçekleşmesi için, şu dü-
zenlemeler yapõlmalõdõr: 

• Bir proje çerçevesinde, Topluluk ta-
rõm mevzuatõ ve Türk tarõm mevzu-
atõ derlenmeli ve Türk tarõm mev-
zuatõnõn Topluluk tarõm mevzuatõna
uyumu için gerekli hazõrlõklar ta-
mamlanmalõdõr.

• Kurumsal yapõ OTP�ye uyumu sağ-
layacak ve uygulayabilecek şekilde
güçlendirilmelidir. Bu kapsamda;
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• Devletin sorumluluğunda olan kõrsal
ve tarõmsal faaliyetler, OTP göz
önünde bulundurularak tek ve
merkezi bir kuruluş (Tarõm ve
Köyişleri Bakanlõğõ) tarafõndan ye-
rine getirilmelidir. Tarõm ve
Köyişleri Bakanlõğõ çalõşanlarõna
OTP�ye uyum konusunda özel eği-
tim imkanlarõ sağlanmalõ ve Bakan-
lõk yetişmiş işgücü ile güçlendiril-
melidir. Çalõşanlarõn, zamanõn bü-
yük kõsmõnõ uygulamaya yönelik
olarak sahada kullanmalarõ sağlan-
malõdõr.

• Kõrsal ve tarõmsal sivil örgütlenme
(kooperatifler, birlikler, meslek ku-
ruluşlarõ, şirketler vb.) OTP yü-
kümlülüklerini yerine getirebilecek
şekilde güçlendirilmelidir. Bu kuru-
luşlar, yönetim ve finansman bakõ-
mõndan daha bağõmsõz bir yapõya
kavuşturulmalõ ve devletin bu alan-
daki müdahaleci rolü azaltõlmalõdõr.
Halen kamu kuruluşlarõ tarafõndan
gerçekleştirilen bazõ hizmetlerin
(girdi temini, kredi temini, işleme,
pazarlama, yayõm gibi) yerine geti-
rilmesinde ve tarõm politikalarõnõn
oluşturulmasõnda sivil örgütlerin
(şirketler de dahil olmak üzere)
katkõsõ artõrõlmalõdõr.

• Tarõm işletmelerinin yapõsõ ve kõrsal
ve tarõmsal alt yapõ iyileştirilmesi,
DPT, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ
ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
başta olmak üzere ilgili kamu ku-
ruluşlarõn ve sivil örgütlerin ortak
çalõşmasõyla yeni bir programa
bağlanmalõdõr. Bu programõn hedefi
tarõmsal verimlilik ve rekabet gücü-
nün artõrõlmasõ olmalõdõr.

• Tarõmsal üretim yanõnda, tarõma
dayalõ sanayiler ve pazarlama ka-

nallarõ, özellikle, tarõm borsalarõ 
sistemi ve haller geliştirilmeli, ulu-
sal pazarlarda ve Topluluk pazarla-
rõnda rekabet gücü artõrõlmalõdõr. 
Tarõm ürünlerinin işlenmesi ve 
pazarlanmasõnda, Topluluk kural ve 
standartlarõna uygun bir yapõ oluş-
turulmalõdõr.  

• Doğal kaynaklar ile çevre ve kõrsal
peyzaj, Gündem 2000 göz önünde
bulundurularak ülke, bölge ve
havza ölçeğinde, korunmalõ ve ge-
liştirilmelidir. Kõrsal alanda tarõma
dayalõ sanayiler ve tarõm dõşõ eko-
nomik faaliyetler desteklenmelidir.

• Tarõm kesiminin bütün özellikleri
hakkõnda doğru ve yeterli bilgi edi-
nilmesine imkan sağlayacak bir
�Bilgi Bankasõ�,  �Kayõt Düzeni�ne
geçişi de sağlayacak şekilde oluş-
turulmalõdõr. Piyasa bilgi sistemi,
daimi bitkilerin kayõt ve kadastro
kayõtlarõ ve hayvan kimlikleri ve ka-
yõtlarõnõ da kapsamak üzere, Bilgi
Bankasõna geçişte, Topluluğun Ta-
rõmsal Bilgi Sistemine (Bütünleşmiş
Yönetim ve Denetim Düzeni:
Integrated Administrative Control
System - IACS) uyum için gerekli
yasal ve kurumsal düzenlemeler
gerçekleştirilmelidir.

• Gõda güvenirliliği, bitki ve hayvan
sağlõğõ ve kalite denetimi konula-
rõnda Topluluk sistemine  uyum
hõzla sağlanmalõdõr.

• Ciddi verimlilik ve rekabet sorunlarõ
içerisinde bulunan hayvancõlõk, özel
projelerle güçlendirilmelidir.

• Çay, tiftik keçisi gibi OTP�ye uyum-
dan son derece olumsuz etkilene-
cek ürünler için Toplulukla yapõla-
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cak işbirliği ile özel destekleme ve 
koruma sistemleri geliştirilmelidir.  

• Tam üyelik gerçekleştiğinde, taze
ve işlenmiş meyvelerde hemen, di-
ğer bitkisel ürünlerde 1-5 yõl, hay-
vansal ürünlerde de 5-10 yõl içeri-
sinde uyumu gerçekleştirecek bir
strateji izlenmelidir.

• Yukarõdaki hususlar çerçevesinde,
Türk tarõmõnõn OTP�ye uyumu için
gerekli mali ve teknik desteğin,
Topluluk tarafõndan, Türkiye�ye
sağlanmasõ imkanlarõ aranmalõdõr.
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DEPREM  YÖNETİMİNDE  
ARAZİ  KULLANIM  PLANLAMASININ  ÖNEMİ 

Nihal  ATUK (*) 

Özet: Türkiye�nin coğrafi konumu, 
hidrojeolojik ve jeolojik özellikleri, engebeli 
yapõsõ ve benzeri özelliklerinden dolayõ 
deprem, heyelan, toprak aşõnmasõ (eroz-
yon), su baskõnlarõ, çõğ düşmesi gibi doğal 
afetlere sõk sõk rastlanmaktadõr. 

Depremler, arz kabuğunun zayõf böl-
gelerinde, dengenin birdenbire bozulmasõ 
sonucu oluşurlar. Deprem dalgalarõnõn şid-
deti, hõzõ ve dalga uzunluklarõ arz kabuğu-
nun o bölgedeki stratigrafik, tektonik, lito-
lojik ve hidrojeolojik özelliklerine bağlõ 
olarak değişiklik göstermektedir. 

Depremlerin oluşumuna; Yerkürenin 
katmanlarõ, plaka tektoniği ve arz kabuğu-
nun jeolojik ve hidrojeolojik özellikleri ne-
den olmaktadõr. 

Türkiye�nin zemin etüdleri mevzii 
alanlara inhisar etmiş, değişik ölçekte ze-
min haritalarõ hazõrlanmamõş, normal, sõcak 
ve mineralli su kaynaklarõnõn fay kõrõklarõyla 
ilişkileri büyük oranda etüd edilmemiş, fi-
ziksel ve kimyasal özellikleri henüz tesbit 
edilmemiştir. 

Arazi kullanõm kararlarõnõ belirleyen 
Arazi Kullanõm Planlamasõ (Çevre Düzeni 
Planlarõ); Türkiye çapõnda sanayi ve yerle-
şim alanlarõ, tarõm ve ağaçlandõrma bölge-
leri, dinlenme ve turizm sahalarõ, maden 
ve diğer tabii kaynaklarõn değerlendirilmesi 
ile ilgili faaliyet alanlarõnõn tesbitinde, bü-
yük bir önem taşõmaktadõr. 

 

Arazi Kullanõm Planlarõnõn hazõrlan-
masõ; önşart olarak Türkiye�nin jeolojik ve 
hidrojeolojik şartlarõnõn iyi bilinmesini, di-
siplinler arasõ çalõşmayõ, bilgi ve belgelerin 
çok iyi değerlendirilmesini, mevcut uygu-
lamalarõn dikkate alõnmasõnõ arazi çalõşma-
larõna önem verilmesini, kurum ve kuru-
luşlar arasõnda koordinasyonun sağlanma-
sõnõ gerekli kõlmaktadõr. 

Türkiye�nin genel coğrafi konumu, 
hidrojeolojik ve jeolojik özellikleri, engebeli 
yapõsõ ve benzeri özelliklerinden dolayõ 
deprem, heyelan, toprak aşõnmasõ (eroz-
yon), su baskõnlarõ, çõğ düşmesi gibi doğal 
afetlere sõk sõk rastlanmaktadõr. 

Doğal afetlerden korunmak için, doğal 
afetlere neden olan sebeplerin iyi bilinmesi 
zorunlu olmaktadõr. Doğal afetlerin sebep-
lerinin bilinmesi; bu alanda alõnacak ted-
birlerin daha sağlõklõ olmasõnõ, mal ve can 
kaybõnõn önlenmesini, yatõrõmlarõn isabetli 
yapõlmasõnõ ve ülkeye büyük ekonomik ka-
zanç sağlanmasõnõ mümkün kõlmaktadõr. 
Yanlõş arazi kullanõmõ, bugün ve yarõn için 
telafisi imkansõz zararlara neden olan se-
beplerin başõnda gelmektedir. 

Bu makalenin amacõ, doğal afetler 
arasõnda yer alan ve ülkemizin %96�sõnõn 
deprem kuşağõnda bulunmasõ sebebiyle 
depremleri hidrojeolojik ve jeolojik bakõm-
dan incelemek ve �Deprem Afeti Yöneti-
minde Arazi Kullanõm Planlamasõ�nõn öne-
mini ortaya koyarak Türkiye için öneriler 
geliştirmektir. 

(*) DPT, Planlama Uzmanõ, Dr. 
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Arazi kullanõm kararlarõnõ belirleyen 
Arazi Kullanõm Planlamasõ (Çevre Düzeni 
Planlarõ); Türkiye çapõnda sanayi ve yerle-
şim alanlarõ, tarõm ve ağaçlandõrma bölge-
leri, dinlenme ve turizm sahalarõ, maden 
ve diğer tabii kaynaklarõn değerlendirilmesi 
ile ilgili faaliyet alanlarõnõn tesbitinde, bü-
yük bir önem taşõmaktadõr. 

Arazi Kullanõm Planlarõnõn hazõrlan-
masõ, önşart olarak Türkiye�nin jeolojik ve 
hidrojeolojik şartlarõnõn iyi bilinmesini, di-
siplinler arasõ çalõşmayõ, bilgi ve belgelerin 
çok iyi değerlendirilmesini, mevcut uygu-
lamalarõn dikkate alõnmasõnõ gerekli kõl-
maktadõr. 

DEPREMLERİN GENEL 
ÖZELLİKLERİ 

Depremler, arz  kabuğunun zayõf  böl- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gelerinde, dengenin  birdenbire  bozulmasõ 
sonucu oluşurlar. Deprem dalgalarõnõn şid-
deti, hõzõ ve dalga uzunluklarõ arz kabuğu-
nun o bölgedeki stratigrafik, tektonik, lito-
lojik ve hidrojeolojik özelliklerine bağlõ 
olarak değişiklik göstermektedir. 

Depremlerin oluşumu, muhtemel yer-
leri ve özellikleri jeoloji bilimiyle, deprem 
sõrasõnda açõğa çõkan enerji ve dalga 
özellikleri ise fizik kanunlarõ ile açõklan-
maktadõr. 

Oluşumlardaki (formasyonlar) kõrõl-
malar, genellikle fay düzleminin bir kena-
rõna yakõn noktada başlar. Buna �Odak 
Noktasõ�, Hiposantr veya İç Merkez de-
nilmektedir. Bu noktadan çõkan dalgalar 
fay düzlemi boyunca ortalama 3 km/sn.lik 
bir hõzla yayõlõrlar.  Odak Noktasõ�nõn yeryü- 
züne  dik  olarak  çõkan  izdüşüm noktasõna 

Şekil 1-Fay  Düzlemi  Boyunca  Deprem  Dõş  Merkezi  ve  Odak Noktasõ 
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�Dõş Merkez�, Episantr veya Merkez Üssü 
denilmektedir. (Şekil-1) 

Sõğ depremlerde odak derinliği 0-70 
km, orta depremlerde 71-300 km, derin 
depremlerde 301-700 km olarak sõnõflandõ-
rõlmaktadõr. Türkiye�de depremler genel-
likle sõğ odaklõ depremler olup, derinlikleri 
0-30 km.dir. Antalya, Ege, Bodrum, Mar-
maris arasõnda ise odak derinlikleri 100
km.yi bulabilmektedir.

Depremin büyüklüğü, deprem sõra-
sõnda açõğa çõkan enerji ile ilişkili bir de-
ğerdir ve aletsel olarak ölçülür. Ölçümler 
Richter ölçeği ile yapõlmaktadõr. (Richter 
ölçeği Charles Richter�in geliştirdiği bir 
yöntemdir). 

Deprem şiddeti, deprem kayõt alet-
lerinin mevcut olmadõğõ bir dönemde geliş-
tirilen ve deprem bölgesindeki hasara göre 
belirlenen bir değerdir. Ülkemizde Mercalli 
şiddet cetveli kullanõlmaktadõr. Bu ölçeğe 
göre şiddet I ila XII arasõnda değişmekte-
dir. I şiddetindeki deprem ancak duyarlõ 
sismograflar tarafõndan kaydedilebilmekte-
dir. XII şiddetindeki deprem yok edici ola-
rak kabul edilmektedir. İnsanlar ancak 3.5 
(kadõnlar) � 4.0 (erkekler) şiddetindeki 
depremleri hissetmektedirler. 

DEPREMLERİN OLUŞUMU 

Depremlerin oluşumuna, Yerkürenin 
katmanlarõ, plaka tektoniği ve arz kabuğu-
nun jeolojik ve hidrojeolojik özellikleri ne-
den olmaktadõr. 

Bilim adamlarõ arz kabuğunun deprem 
kuşaklarõnõ üç büyük grupta toplamõşlardõr. 

• Büyük Okyanus�u çevreleyen plakalarõn
sõnõr bölümleri boyunca uzanan ve sis-
mik açõndan son derece etkin olan And

Dağlarõ ve San Andreas fayõnõ (kõrõk 
hattõ) içeren Büyük Okyanus Deprem 
Kuşağõ, 

• Akdeniz�in Cebelütarõk Boğazõndan baş-
layan, Cezayir, İtalya, Yunanistan,
Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan ve
Hindistan�dan Büyük Okyanus�a uzanan
Alp-Himalaya veya Avrasya Deprem
Kuşağõ,

• Dünya çapõnda kesintisiz bir çöküntü
sistemi oluşturan Orta Okyanus Sõrtlarõ
Deprem Kuşağõ.

Bugün depremlerin nerelerde olacağõ 
%90 bilinmektedir. Ancak depremlerin ne 
zaman olacağõ hususunda yoğun araştõr-
malar yapõlmasõna rağmen halen kesin bir 
sonuç alõnamamõştõr. 

DÜNYA�NIN KATMANLARI 

Dünya�nõn katmanlarõ İç ve Dõş Çe-
kirdek, Manto ve Arz Kabuğu�ndan 
ibarettir. İç Çekirdeğin yoğunluğu 17-18 
gr/cm3 olup katõ özelliğe sahiptir. Dõş Çe-
kirdeğin yoğunluğu 7-8 gr/cm3 olup sõvõ 
haldedir. Manto�nun yoğunluğu 3.3 gr/cm3 
olup sõvõ haldedir ve Dõş Çekirdeği sar-
maktadõr. Manto�nun Arz Kabuğu sõnõrõna 
yaklaştõğõ yerin yapõşkan bir özelliğe sahip 
olduğu belirtilmektedir. Arz Kabuğu�da 
Manto�yu sarmaktadõr (Şekil:2). Arz 
Kabuğu 5-60 km.lik bir kalõnlõğa sahiptir ve 
yoğunluk farkõndan dolayõ Manto üzerinde 
yüzmektedir. Arz Kabuğu kalõnlõğõ okyanus 
tabanlarõnda incelmektedir. 

Arz kabuğunun Manto�ya yakõn ke-
simlerinde sõcaklõk ve basõncõn artmasõ so-
nucu meydana gelen õsõ akõmlarõ Arz Kabu-
ğunu meydana getiren Plakalarõn hareke-
tine neden olmaktadõr. Arz Kabuğundan 
derine inildikçe, yaklaşõk her 100 metrede 
sõcaklõk 3oC, her 4 metrede ise atmosfer 
basõncõ 1 atmosfer artmaktadõr. 



Planlama Dergisi Özel Sayõ � DPT�nin Kuruluşunun 42. Yõlõ 

  314

 Şekil 2-Dünya�nõn  Katmanlarõ 
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PLAKA TEKTONİĞİ 

Deniz jeologlarõ tarafõndan 1960�lõ yõl-
larda ortaya atõlan Plaka Tektoniği Teori-
sine göre, Arz Kabuğunun 7 adet ana pla-
kadan oluştuğu, bu plakalarõn birbirlerine 
bağlõ olarak yõlda 1-15 cm.lik hõzlarla 
Manto üzerinde hareket ettikleri kabul 
edilmektedir. Yine bu teoriye göre, yakla-
şõk 200 milyon yõl önce Arz Kabuğunun 
farklõ bir durum gösterdiği, mesela Ural, 
Alp ve Himalaya dağlarõnõn bulunduğu 
alanlarõn evvelce okyanuslarla kaplõ ol-
duğu, halen Arz Kabuğunda plaka hare-
ketlerinin devam ettiği, bu hareketler so-
nucu depremlerin ve volkanik faaliyetlerin 
meydana geldiği bilinmektedir (Şekil:3). 

Plakalar sõnõr bölgelerinde birbirlerini 
etkilemektedirler. Bazen birbirlerinden 
uzaklaşmakta, bazen yaklaşmakta, bazen 
birbirleri üzerine sürüklenmekte, bazen de 
çarpõşmakta veya sürtünen yanal hareket-
ler içinde olmaktadõrlar. 

Plakalarõn birbirlerinden uzaklaşmalarõ 
durumunda, okyanus tabanlarõnda açõlan 
faylar, Manto�dan gelen mağma ile dol-
makta ve okyanus sõrtlarõ meydana gel-
mektedir. Deniz tabanlarõndaki faylarõn 
yarattõğõ deprem enerjisinin, su kütlesine 
yansõmasõ ile etkinliği azalmaktadõr. Ancak 
okyanus ve deniz tabanlarõnda meydana 
gelen bu faylarõn kõtalara uzanmasõ duru-
munda, depremin şiddeti karalarda hisse-
dilmektedir. 

• Tsunami (Okyanus Dalgalarõ): Deniz tabanõnda mey-
dana gelen farklõ doğal afetlerin denizde oluşturduğu
büyük su dalgalarõnõn kõyõlarda yarattõğõ tahribata de-
nilmektedir.

• Deprem Magnitüdü: Deprem sonucu açõğa çõkan veya
harcanan toplam enerji miktarõ olup, çoğunlukla
Richter ölçeğine göre belirlenmektedir.

• Sismik Dalga: Deprem, Patlama veya benzeri etkiler
sonucu oluşan ve Arz Kabuğunun iç kesimlerinde veya
yüzeyde yayõlan titreşimdir. Bu titreşimleri ölçen ci-
hazlara Sismograf denilmektedir.

Plakalarõn birbirine yaklaşmasõ duru-
munda, bazen bir plaka öbürünün üzerine 
sürüklenmektedir. Bu takdirde şartlara 
bağlõ olarak bazen sõradağlar oluşmakta, 
Alp ve Himalaya dağlarõ gibi, bazen de Fili-
pin ve Endonezya�daki gibi yanardağlar 
meydana gelmektedir. 

Plakalarõn yanal yönde hareket etme-
leri durumunda, sürtünme sonucu sür-
tünme kuvvetleri meydana gelmektedir; 
sürtünmeyi yenecek miktarda biriken 
enerjinin boşalmasõ durumunda depremler 
meydana gelmektedir. 

TÜRKİYE�DE TEKTONİK OLAYLAR 

Türkiye�de ilk jeolojik çalõşmalar 1839 
yõlõnda Hamilton ve Ainsworth tarafõndan 
yapõlmõştõr. 1896 yõlõnda E.Nauman tekto-
nik kuşaklarõn sõnõflandõrõlmasõ çalõşmalarõnõ 
başlatmõştõr. Daha sonraki yõllarda tektonik 
sõnõflandõrmalar Türk ve yabancõ jeologlar 
tarafõndan birlikte geliştirilmiştir. 1923 yõ-
lõna kadar münferit etüdler şeklinde yürü-
tülen çalõşmalar daha sonra sistematik ça-
lõşmalara dönüşmüştür.

Türkiye Alp deprem kuşağõ üzerinde 
bulunmaktadõr. Genel anlamda iki dağ sil-
silesi Anadolu�ya hakim olmuştur. Bunlar-
dan biri Kuzey Anadolu�da Karadeniz�e 
paralel olarak, diğeri Güney Doğu Ana-
dolu�da yer almõştõr. İki dağ silsilesi ara-
sõnda da yüksekliği ortalama 1000 m. Olan 
Anadolu Platosu yer almõştõr. Bu iki dağ 
silsilesinin oluşumu Kretase devrinde (Y. 
165-65 milyon yõl önce) başlamõş ve Eosen
devrinde (Y.54-38 milyon yõl önce) devam
etmiştir.

Karadeniz sõradağlarõ Oligon-Miyosen 
döneminde, Toroslar Eosen sonunda, İç 
Anadolu platosu üst Kretase-Paleosen dö-
neminde bugünkü şekillerini almõşlardõr. 
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 Şekil 3- Arz  Kabuğu  Plakalarõ 
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Dağlarõn oluşumundaki hareketler ku-
zeyde, kuzeyden güneye, güneyde güney-
den kuzeye doğru olmuştur. Bu iki kuvvetli 
ve tesirli orojenik hareket (dağ oluşumu), 
önce kuzeyde başlamõş, bilahare Ana-
dolu�ya ve oradan da güneye yayõlmõştõr. 
Anadolu�da en şiddetli kõvrõlmalar ve bin-
dirmeler Miyosen (Y.26-7 milyon yõl önce), 
devri sonunda meydana gelmiştir. Bu tek-
tonik hareketler sonucu Anadolu�da birçok 
fay ve bindirmeler meydana gelmiş, bunun 
sonucu Anadolu�da iki büyük fay grubu 
oluşmuştur. Bunlardan biri Kuzey Ana-
dolu Fay grubu, diğeri Doğu Anadolu 
Fay grubudur. 

Türkiye hidrojeolojik haritasõ üzerine, 
bugüne kadar yapõlan jeolojik, jeofizik ve 
hidrojeolojik etütler ve sondajlarla satõhta 
ve gömülü olarak tesbit edilen bütün faylar 
uzay görüntülerinin yorumu da dikkate alõ-
narak tarafõmõzdan işaretlenmişlerdir 
(Şekil:4). 

Genellikle bazalt, andezit ve ikisinin 
karõşõmõ tüflerle örtülü olan kuzeydoğu, 
Doğu Anadolu�da mevcut faylarõ sõhhatli 
olarak tesbit etmek mümkün olamamakta-
dõr. Doğu Anadolu�da deprem geçirmeyen 
hemen hemen yok gibidir. 

Doğu Anadolu�nun Ağrõ ve Van Gölü 
çevresinde Kaledoniyen (Alt Paleozoik), 
Hersiniyen (Üst Paleozoik) ve Alp (Kretase 
sonu) dönemlerinde büyük tektonik olaylar 
meydana gelmiştir. Alp döneminin Miyosen 
devrinde bölgede büyük volkanik püskür-
meler sonucu Ağrõ, Süphan, Nemrut gibi 
büyük ve tali volkanlar meydana gelmiştir. 

Tersiyer�de (Y.65-2.5 milyon yõl) Van 
ve Muş arasõnda mevcut olan büyük çö-
küntü, lav püskürmeleri sonucu çõkan lav-
lar Muş ve Van çöküntüsünü ikiye ayõrmõş-
tõr. Ayrõca Van Gölü�nün doğu yarõsõ 50 m. 
Derinliğinde bir sağlõğa, batõ yarõsõ 450 m. 

Derinliğe (Anlat-Adilcevaz arasõnda) ulaş-
mõştõr. 

Dõşa akõşõ olmayan Van Gölü�nün su-
larõ sodalõ olup yüksek oranda NaCl ihtiva 
etmektedir. 

Horasan, Pasinler ve Erzurum civarõn-
daki faylarõn düşey hareketleri bazen 1000 
metreyi bulmaktadõr. 

Oligo-Miyosen yaşlõ Karadeniz sõra 
dağlarõ arasõnda yeralan Rize Dağlarõ (So-
ğanlõ Dağõ) granit ve granadiyoritlerden 
ibaret olup bölgede sağlam zeminleri 
oluşturmaktadõrlar. 

Doğu ve güneydoğu Anadolu�da 
yeralan ve doğu formasyonlarõnõ devamlõ 
kuzey yöne doğru iten Arap Plakasõ, Rize 
Dağlarõ güneyindeki formasyonlarda birçok 
antiklinal, senklinal ve faylarõn meydana 
gelmesine neden olmuştur. 

Sözkonusu tektonik hareketler dep-
rem yönünden büyük bir mahzur teşkil 
etmekle birlikte, petrol, maden, mineralli 
sõcak su ve benzeri oluşumlarda önem 
arzetmektedirler. 

Miyosen öncesi bölgede son bulan 
büyük tektonik olaylarla Horasan, Erzu-
rum, Pülümür, Erzincan, Suşehri istikame-
tinde batõya yönelen Kuzey Anadolu Fay 
grubu içinde yeralan 130 km.lik Kelkit fa-
yõnda depremler hemen hemen hiç eksik 
olmamaktadõr. 

1939 Erzincan depreminde meydana 
gelen yarõk Kelkit fayõnõ takip etmiş, 1942 
depreminde yarõk Niksar ovasõnõn güney 
ucundan Kelkit fayõnõ takip ederek Deliçay 
vadisine ve bilahare Erbaa ovasõna geç-
miştir (Şekil:5). 
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 Şekil 4- Türkiye  Hidrojeoloji  Haritasõ  Üzerinde Gösterilen Ana Faylar 
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1943 Ladik depreminde meydana ge-
len yarõk, Vezirköprü üzerinden bütün Ku-
zey Anadolu Fay Grubunu keserek Gemlik 
ve İzmit Körfezlerinden Marmara Denizine 
ulaşmõştõr. 

Erzurum bölgesinde ve Kelkit vadisi 
boyunca çok sayõda mineralli sõcak su kay-
naklarõna rastlanmaktadõr. Kuzey Anadolu 
Fay grubu Niksar, Erbaa, Amasya, Ladik, 
Kargõ, Ilgaz, Gerede, Bolu, İzmit körfezi ve 
İznik gölü üzerinden Marmara denizine 
ulaşmaktadõr. 

Batõ Anadolu�ya doğru ve Karadeniz 
sõradağlarõna az çok paralel olarak devam 
eden  Kuzey Anadolu Fay grubunun bir  

 
 

kolu Malazgirt, Varto, Bingöl, Elazõğ istika-
metinde yine faylar grubu olarak Ha-
tay�dan sonra Akabe körfezine kadar 
uzanmaktadõr. Bu fay grubu da Doğu 
Anadolu Fay grubu olarak adlandõrõl-
maktadõr. 

İç Anadolu Platosu, bu iki büyük 
fay grubunu birbirinden ayõrmaktadõr. 

Batõ Anadolu, Ege Adalarõ ve Yuna-
nistan üst Tersiyer�e kadar jeolojik evrimler 
geçirmiştir. Bu sõrada birtakõm yükselmeler 
ve çökmeler (horst, graben) oluşmuştur. 

Jeolojik, Petrografik ve jeofizik araş-
tõrmalar  Batõ  Anadolu  ve  Ege Adalarõnõn,  

Şekil 5- Kuzey Anadolu Fayõ-Kelkit Vadisi, 
Landsat Görüntüsü, Arazi Karla Örtülü 
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Yunanistan ile birlikte Üst Tersiyer�e kadar 
jeolojik evrimler geçirmiş olduğunu ve bu-
nun sonucu olarak Batõ Anadolu�da bir ta-
kõm horst ve greaben (çökme ve yük-
selme) lerin meydana geldiğini göster-
mektedir. 

Kerme, Büyük Menderes, Küçük Men-
deres, Gediz, Bakõrçay, Simav Çayõ, Edre-
mit grabenleri Batõ Anadolu�yu kaplamõş 
durumdadõrlar. Menderes grabeni ve Men-
deres Masifinde meydana gelen faylar ve 
bu faylarõn sõcak mineralli sular ile ilişkiler 
bölgede önem arzetmektedir. 

Menderes Masifi Mezozoik döneminde 
metamerfize olmuş ve bilahare Alp hare-
ketlerine maruz kalmõştõr. 

Masifin çekirdeğini guays, mikaşist ve 
mermerler teşkil etmektedir. Graben Mio-
Pliosen yaşlõ kalõnlõklarõ 1100 metreye ula-
şan göl sedimanlarõ ile örtülmüştür. 

Menderes grabeninde en önemli ter-
mal alanõ, Denizli-Sarayköy ve Çubukdağ 
arasõ teşkil etmektedir. Bu alandaki meta-
morfik seriler sõcak yeraltõsuyu taşõmakta, 
faylarla bu sõcak yeraltõsularõ açõğa çõk-
maktadõrlar. Ancak bu sõcak sulardan son-
daj kuyularõ ile de faydalanõlabilmektedir. 

Kõzõldere�de 438 metre derine inilen 
sondajlarda 185 0C�lik sõcak suya rastlan-
mõştõr. Sõcak su 32-375 ton/saat kapasiteli 
ve 6 Atmosfer basõncõna sahip bulunmak-
tadõr. 

Teke Hamamõ grabeninde açõğa çõkan 
sõcak su kaynaklarõ bol miktarda traverten 
ve Sülfüf çökerten bol gazlõ sulardõr. 

MARMARA BÖLGESİNDE FAYLAR 
VE DEPREMLER 

17 Ağustos 1999 Büyük Marmara 
Depremi, 12 Kasõm 1999 Düzce Depremi, 
Marmara Bölgesinde büyük can ve mal 
kaybõna neden olduklarõndan, Marmara 
bölgesi faylarõndan ve depremlerden kõ-
saca bahsedilmelidir. 

Marmara Bölgesi, denizi, körfezleri, 
boğazlarõ, gölleri, ovalarõ, kaplõcalarõ, iklimi 
ve tarihi özellikleri ile dünyanõn sayõlõ gü-
zelliklerine sahiptir. Bunun sebebi, topog-
rafyaya bu hareketliliği bahşeden tektonik 
olaylardõr. 

Marmara Bölgesi; Kaledoniyen, 
Hersiniyen ve Alp Orojenizinin etkisinde 
kaldõğõndan başta Kuzey Anadolu Fay Hattõ 
olmak üzere değişik boy ve istikametlerde 
kõrõlmõştõr. Bunun sonucu olarak Marmara 
Bölgesinde üç büyük Çöküntü (Graben) 
teşekkül etmiştir. Bunlar; Bursa Grabeni, 
Gemlik Grabeni, Marmara Denizi 
Grabeni�dir. 

Marmara Denizi Grabeni ile birlikte, 
Çõnarcõk, Yalova, Gölcük, İzmit Körfezi, Sa-
panca Gölü, Adapazarõ, Hendek, Düzce ve 
Bolu, 

Gemlik Grabeni ile birlikte; Gemlik 
Körfezi, İznik Gölü ve Kaynarca, 

Bursa Grabeni ile birlikte; Gönen, 
Karacabey, İnegöl, Manyas Gölü, Apolyont 
Gölü, Bursa tali çöküntüleri meydana gel-
miştir. 

Bölgede volkanik kayaçlarõn yayõlõmõ 
ve mevcut fay sistemleri bu alanlarda bü-
yük sõcak mineralli kaynaklarõn (Kaplõcalar) 
açõğa çõkmasõna neden olmuştur. Bunlarõn 
başlõcalarõ; Yalova fayõnda Yalova Kaplõcasõ,  
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Gönen Fayõnda Gönen Kaplõcasõ, Apolyon 
Bursa Fayõnda Bursa Kaplõcasõ, Çan-Biga 
Fayõnda Tepeköy Kaplõcasõ�dõr. 

İstanbul Boğazõ�nõn iki tarafõnda yer 
alan oluşumlar yaş, litoloji ve faylanmalar 
yönünden, Marmara Bölgesindeki oluşum-
lara benzememektedir. 

Muhtelif tarihlerde meydana gelen ve 
muhtemelen denizde olduklarõ için büyük-
lükleri ve merkez üsleri belli olmayan 
depremler; İstanbul�un çukur bölgeleri 
olan Yeşilköy, Bakõrköy, Üsküdar ve Kadõ-
köy bölgelerinde etkili olmuşlardõr. 17 
Ağustos 1999 tarihli ve merkez üssü Göl-
cük, büyüklüğü 7.4 olan Büyük Marmara 
Depremi yine İstanbul�un çukur ve sahile 
yakõn Avcõlar bölgesini etkilemiştir. 
Çünkü; 

• Marmara Bölgesinin kuzeybatõ kesi-
minde yeralan granit, granadiorit ve
gnayslarlan müteşekkil Istranca Masifi
ve çevresinde yer alan metamorfik se-
riler, Çatalca, Gebze, Balçõk, Beykoz,
Alemdağ granitleri, İstanbul Boğazõnõn
iki yakasõnda geniş alanlara yayõlan
Paleozoik yaşlõ formasyonlar ile Kuzey
Anadolu Fay Grubunun İzmit Körfezi
istikametinde uzanmasõ, İstanbul Bo-
ğazõ iki yakasõnõn olabilecek deprem
tahribatlarõndan korunmasõna,

• Marmara bölgesinin güneydoğusunda
yeralan Uludağ Masifinin sağlam ze-
minleri oluşturan granit, granadiorit ve
Paleozoik yaşlõ metamorfik serilerden
meydana gelmesi ve Kuzey Anadolu
fay Grubunun Uludağ ile İzmit Körfezi
arasõna kanalize olmasõ, faylarõn İzmit
Körfezi ve İznik Gölü güney sõnõrõndan
doğu-batõ istikametinde Marmara Deni-
zine uzanmasõ, farklõ özellikler ve farklõ
istikametlere sahip Trakya, Çekmece,
Şarköy ve Gönen faylarõnõn Marmara

Denizine uzanmasõ sonucu derinliği 
1000 metreyi geçen Marmara Denizi 
Grabeninin tabanõnda tali çöküntülerin 
meydana gelmesine, 

• Muhtemelen büyük bir kalõnlõğa sahip
olan Marmara Denizi Grabeni taban
sedimanlarõ, 1000 metreyi geçen deniz
suyu kalõnlõğõ ve deniz tabanõndaki
faylarõn kõsa, birden fazla ve irtibatsõz
olmalarõna neden olmuştur. Bu ne-
denle, Marmara Denizinde meydana
gelecek depremlerin İstanbul ve çevre-
sinde etkinliğini azaltmaktadõr.

Kuzey Anadolu Fay Grubu ve tali
faylarla çevrelenen Düzce, Adapazarõ, İz-
mit, Yalova, Gölcük, Çõnarcõk, Bolu çöküntü 
ovalarõnõn yeraltõsularõ ile doygun, formas-
yonlarõn çok gevşek ve taneli olmasõ dep-
rem tahribatõnõn bu alanlarda artmasõna 
neden olmaktadõr (Şekil:6). 

DENİZ  ALTI  ARAŞTIRMALARI 

Karadeniz�de bilimsel araştõrmalarõn 
büyük bir kõsmõ SSCB tarafõndan, jeolojik, 
jeokimyasal ve biyolojik araştõrmalar ABD 
tarafõndan, Doğu Akdeniz ve Güney Ege 
denizi bilimsel araştõrmalar İngiltere; Ege 
Denizi denizaltõ jeolojik araştõrmalarõ Al-
manya ve Fransa tarafõndan yapõlmõştõr. 
Türkiye çevre denizlerinin oşinografik 
araştõrmalarõ ise Türkiye�nin Seyir, Hid-
rografi ve Oşinografi Dairesi tarafõndan 
yapõlmõştõr. 

MTA Sismik-I Gemisi ve yabancõ pet-
rol şirketleri Türkiye çevre denizlerinde 
hidrokarbon potansiyelini tesbit amacõyla 
sismik, gravite ve manyetik araştõrmalar 
yapmõşlardõr. Bu amaçla, Karadeniz, Mar-
mara, Ege ve Akdeniz�de petrol sondajlarõ 
yapõlmõştõr. Denizaltõ jeolojik harita örneği 
(Şekil: 7)�de verilmiştir. 
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 Şekil 6- Türkiye  Hidrojeoloji  Haritasõ 
(İstanbul,  Zonguldak) 
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DEPREM  AFET  YÖNETİMİNDE 
KARŞILAŞILAN  ANA  SORUNLAR 

1987 ve öncesi yõllarda hazõrlanan 
1/500000 ölçekli jeolojik haritalar ve bir 
kõsmõna ait izahnameler güncelleştirilme-
miş ve tamamlanmamõşlardõr. Bu nedenle 
Türkiye�yi kapsayan 1/500000 ölçekli hid-
rojeolojik haritalardan yeterince faydala-
nõlmamaktadõr. 

1/100000 ölçekte birçok ova ve havza için 
hazõrlanan rapor ve haritalar Türkiye�nin 
büyük bir bölümünün ova ve havzalarõnõ 
kapsamakla birlikte zaman zaman ilave 
çalõşmalar ve teknolojik gelişmeler dikkate 
alõnmak suretiyle gözden geçirilmeleri 
gerekmektedir. Büyük ölçekli Türkiye 
Tektonik Haritalarõ hazõrlanmamõştõr. 

 

Halen hazõrlanmakta olan 1/25000 öl-
çekli jeolojik haritalarla ilgili çalõşmalar ise 
henüz tamamlanmamõştõr. 

Türkiye�nin zemin etüdleri mevzii 
alanlara inhisar etmiş, değişik ölçekte ze-
min haritalarõ hazõrlanmamõş, normal, sõcak 
ve mineralli su kaynaklarõnõn fay kõrõklarõyla 
ilişkileri büyük oranda etüd edilmemiş, fi-
ziksel ve kimyasal özellikleri henüz tesbit 
edilmemiştir. 

Bu bilgiler yetersiz olduğu ve bilinen-
lerde dikkate alõnmadõğõ için, genellikle faal 
fay hatlarõ, tarõm alanlarõ ve kõrõklarla çevrili 
çöküntü alanlar, yerleşim ve sanayi alanõ 
olarak kullanõlmõştõr. Ağaçlandõrma alanõ 
olmasõ gereken alanlar tarõma açõlmõştõr.  

Şekil 7- Japonya�ya  Ait  Denizaltõ  Jeolojik  Haritasõ 
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Genelde, arazinin tektonik yapõsõ 
(faylar, bindirmeler v.b.) dikkate 
alõnmadan, inşaatlar için zemin etütleri 
yapõlmaktadõr. Bu tip etütler ise yetersiz 
olmakta ve deprem anõnda tehlikeli 
durumlar yaratmaktadõr. 

ÖNERİLER 

1. Türkiye�nin %96 sõnõn deprem riskiyle
karşõ karşõya kaldõğõ ülkemizde, bütün
bölgeleri riskli alan kabul etmek ye-
rine, büyük ölçekli haritalar üzerinde
kõrõk (fay) hatlarõ işlenmeli, kõrõklarõn
çevresindeki sağlam zeminler belirtil-
mek suretiyle arazilerden azami öl-
çüde faydalanõlmalõ, arazi kontrolleri
yapõlmalõdõr.

2. Çeşitli ölçeklerdeki haritalarõn hazõr-
lanmasõ bir bütünlük içinde belirlene-
cek bir program dahilinde yürütülme-
lidir. Disiplinlerarasõ çalõşmak duru-
munda olan DPT bunu bir uzman
grubu ve ilgili bir özel ihtisas komis-
yonu ile ele almalõdõr.

3. Uzaktan algõlama tekniklerinden fay-
dalanmalõ, arazi çalõşmalarõna ağõrlõk
verilmelidir.

4. Çevre denizlerimizin denizaltõ jeoloji-
sini belirlemek için, uluslararasõ kuru-
luşlarõn desteğini almak suretiyle kõsa
sürede modern araç ve gereçlerle do-
natõlmõş gemilerin kiralanmasõ yoluna
gidilmelidir.

5. Öncelikli alanlarda zemin etüdleri ya-
põlmalõ, büyük ölçekte zemin haritalarõ
hazõrlanmalõ, inşaatlarõn sağlamlõğõ bu
esaslar altõnda hesaplanmalõdõr.

6. Deprem Afet Yönetimi ile ilgili kararla-
rõn alõnmasõnda öncelikle; Bayõndõrlõk
Bakanlõğõ, Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürlüğü, Maden Tetkik Arama Ensti-
tüsü ve Belediyeler İşbirliği içinde ol-
malõ, bu kuruluşlardan biri aralarõn-
daki koordinasyon, işbölümü ve bilgi
akõşõnõ sağlamalõdõr.

7. Depremleri kaydetmek üzere yeterli
sayõda ve mümkün mertebe aktif fay
hatlarõ üzerinde sismografi ağõ kurul-
malõdõr.

8. Arazi kullanõm kararlarõnõ belirleyecek
olan Arazi Kullanõm Planlama çalõş-
malarõnda mevcut mevzuattaki aksak-
lõklarõ giderecek düzenlemeler yapõl-
malõdõr.

9. Arazi kullanõm planlama çalõşmalarõ
esas alõnmak kaydõyla İmar Planlarõ
hazõrlanmalõdõr.

10. Faal faylar boyunca oluşan sõcak, mi-
neralli kaynaklar ve gazlar etüd edil-
melidir.

11. Türkiye ve çevresine ait mevcut ulusal
ve uluslararasõ jeolojik ve hidrojeolojik
bilgi ve belgeler dikkate alõnmak su-
retiyle; arazi çalõşmalarõna gereken
önem verilmelidir.

12. Halkõn deprem konusunda bilinç-
lendirilmesine ve eğitimine önem ve-
rilmeli, deprem anõ ve sonrasõ için
şimdiden en uygun plan ve program-
lar hazõrlanmalõ, arazi kullanõm plan-
lamasõnõn her safhasõndaki uygula-
malarda denetime ağõrlõk verilmelidir.
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TÜRKİYE�DE  BÖLGELERARASI  İKTİSADİ  
GELİŞMİŞLİK  FARKLARININ  GSYİH  
(İLLER  ENDEKSİ)  ESAS  ALINARAK  
KARŞILAŞTIRILMASI

Lütfi  ELVAN (*) 

Özet: Bu çalõşmada, kişi başõ GSYİH 
değişim katsayõlarõ kullanõlarak, ülke gene-
linde, yedi coğrafi bölgemizin kendi arala-
rõndaki ve herhangi bir bölge içinde ise, 
illerin kendi aralarõndaki iktisadi gelişmişlik 
farklarõ belirlenmeye ve bu gelişmişlik 
farklarõnõn artma ve azalma eğilimleri ir-
delenmeye  çalõşõlmõştõr. Ayrõca bölgeler 
arasõ gelişmişlik farklarõnõn azaltõlabilmesi 
için bazõ öneriler geliştirilmiştir. 

Ülke, bölge, il, hatta ilçelere göre ge-
lişmişlik düzeyleri, seçilen tanõm ve kap-
sama göre farklõ yöntem ve değişkenler 
kullanõlarak belirlenebilmektedir. Gelişmiş-
lik düzeylerinin belirlenmesinde tek bir de-
ğişken kullanõlabildiği gibi birden fazla 
ekonomik ve sosyal gösterge birlikte kulla-
nõlabilmektedir. 

Ülkemizde bölge, il ve ilçelerin geliş-
mişlik düzeyleri, Devlet Planlama Teşkilatõ 
Müsteşarlõğõ tarafõndan Temel Bileşenler 
Analizi yöntemi ile farklõ sosyal ve ekono-
mik değişkenlerle bileşik endeks oluşturu-
larak tespit edilmektedir. Bu yöntemle be-
lirlenen illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik 
sõralamasõ Kalkõnmada Öncelikli Yörelerin 
belirlenmesinde bir ölçüt olarak kullanõl-
maktadõr.  

 

Avrupa Birliği ise gelişmişlik seviyele-
rini, GSYİH ve işsizlik oranlarõnõ esas alarak 
tespit etmekte ve elde edilen sonuçlara 
göre üye ülkelere yapõsal fonlardan gerekli 
tahsisat yapmaktadõr.  

İktisadi gelişmişlik farklarõnõn belirlen-
mesinde ise bölgeler ve alt bölgeler itiba-
rõyla GSYİH�nõn varyasyon katsayõlarõ yay-
gõn olarak kullanõlmaktadõr. Bu çalõşmada, 
bölgelerarasõ gelişmişlik farklarõ, bazõ temel 
veriler (GSYİH, kamu yatõrõm harcamalarõ, 
teşvik belgeli yatõrõmlar) kullanõlarak ince-
lenmiştir. Ayrõca bölgeler ve bölge içinde 
yer alan iller için kişi başõna GSYİH varyas-
yon katsayõlarõ kullanõlarak belirli bir dö-
nemde gelişmişlik farklarõnda bir düzelme 
olup olmadõğõ belirlenmeye çalõşõlmõştõr. 
Bunun için, önce bütün illerin GSYİH de-
ğerleri ve endeksleri üretilmiş, daha sonra 
varyasyon katsayõlarõ hesaplanmõştõr.  

Türkiye�de Bölgesel Gelişme 

Ülkemizde iller ve bölgeler arasõ ge-
lişmişlik farklarõ AB ve OECD ülkelerine 
göre çok daha fazladõr. Nitekim, kişi başõna 
GSYİH endeks değeri 1983-98 döneminde 
Türkiye ortalamasõ 100 iken; Marmara 
Bölgesi 156, Ege Bölgesi 125, Akdeniz 
Bölgesi 95, İç Anadolu Bölgesi 91, 
Karadeniz Bölgesi 68, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi 56 ve Doğu Anadolu Bölgesi 41 
olmuştur.(Şekil 1)  (*) DPT, Kalkõnmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanõ
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ŞEKİL 1: COĞRAFİ  BÖLGELERE  GÖRE  YILLIK 
ORTALAMA  KİŞİBAŞI  GSYİH  ENDEKSİ 

(1983-1998) 

1995-97 döneminde, Avrupa Birliği kişi 
başõ Gayri Safi Yurtiçi Hasõla endeks değeri 
100 kabul edildiğinde; ülkemizin en geliş-
miş bölgesi olan Marmara Bölgesi 49 ve en 
geri kalmõş bölgesi olan Doğu Anadolu 
Bölgesi 13 endeks değerine sahiptir. 

Kişi başõ Gayri Safi Yurtiçi Hasõla de-
ğeri en yüksek olan Marmara Bölgesi (49); 
Avrupa Birliği Bölgeleri içinde kişi başõ 
Gayri Safi Yurtiçi Hasõla endeks değeri ba-
kõmõndan son sõralarda bulunan Portekiz�in 
Acores (51) Bölgesi ile Yunanistan�õn 
İperios (43) Bölgesi arasõnda yer almakta-
dõr. 

1983-1999 döneminde Türkiye�de teş-
vik belgeli yatõrõmlarõn kişi başõna endeks 
değeri 100 iken; bu ortalamanõn üstünde 
olan Bölgeler, Marmara (182), Akdeniz 
(110) ve Güneydoğu Anadolu (101)dur. Bu
bölgelerinin dõşõnda diğer coğrafi bölgelerin
ortalamanõn altõnda kaldõğõ ve sõrasõyla;
Doğu Anadolu (31), Karadeniz (36) ve İç
Anadolu�nun (76) en düşük değerlere sa-
hip olduğu görülmektedir. Ege Bölgesi (95)
ise ortalamanõn biraz altõnda kalmaktadõr.
(Şekil 2)

ŞEKİL 2: COĞRAFİ  BÖLGELERE  GÖRE  YILLIK 
ORTALAMA  KİŞİBAŞI  TEŞVİK  BELGELİ  YATIRIM 

ENDEKSİ  (1983-1999)

1983-1998 döneminde kamu yatõrõm 
harcamalarõnõn bölgesel dağõlõmõ incelemesi 
için, kişi başõna ortalama yatõrõm harcamasõ 
Türkiye için 100 olarak kabul edilirse; Ege 
(144) ve İç Anadolu�nun (112) yanõsõra
Güneydoğu Anadolu'nun da (108) endeks
değerinin Türkiye ortalamasõnõn üstünde
bulunduğu görülmektedir. (Şekil 3)

ŞEKİL 3: COĞRAFİ  BÖLGELERE  GÖRE  YILLIK 
ORTALAMA  KİŞİBAŞI  KAMU  YATIRIM 
HARCAMALARI  ENDEKSİ (1983-1998) 
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Kişi başõna kamu yatõrõm harcamasõ en 
düşük bölgelerimiz sõrasõyla Karadeniz (65) 
ve Doğu Anadolu (74)'dur. Akdeniz (94) ve 
Marmara'nõn (98) endeks değerleri de 
ortalamaya yakõn olmakla beraber bunun 
altõndadõr. 

Diğer taraftan, 1983-1997 dönemi için 
kişi başõna genel bütçe gelirlerinin 
bölgelerarasõ dağõlõmõna bakõldõğõnda, sa-
dece Marmara (238) ve İç Anadolu (104) 
bölgelerinin ortalamanõn üstünde olduğu, 
diğer bölgelerin ise ortalamanõn altõnda 
kaldõğõ görülmektedir. Ancak, Doğu (16) ve 
Güneydoğu Anadolunun (17) endeks de-
ğerleri çok daha belirgin bir şekilde düşük 
çõkmaktadõr. Ege, Akdeniz ve Karadeniz 
bölgelerinin endeks değerleri ise sõrasõyla 
82, 54 ve 34�tür. (Şekil 4) 

ŞEKİL 4: COĞRAFİ  BÖLGELERE  GÖRE  YILLIK 
ORTALAMA  KİŞİBAŞI  GENEL  BÜTÇE  GELİRİ 

ENDEKSLERİ  (1983-1997) 

Genel olarak bakõldõğõnda Marmara 
Bölgesi, kamudan aldõğõ yatõrõm harcama-
larõ hariç diğer göstergeler itibariyle 
Türkiye ortalamasõnõn üzerinde endeks de-
ğerlerine sahiptir. İç Anadolu, Ege ve 
Akdeniz Bölgeleri ise Türkiye ortalamalarõnõ 

en iyi temsil eden bölgelerimizdir. Karade-
niz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri ise Türkiye ortalamalarõnõn al-
tõnda endeks değerlerine sahiptir. Ancak, 
kamu yatõrõm harcamalarõ ve teşvik belgeli 
yatõrõmlar açõsõndan Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi�nin ülke ortalamalarõnõn üzerinde 
endeks değerlerine sahip olmasõ, terör dö-
nemine rağmen Hükümetlerin, bölgenin 
sosyo-ekonomik kalkõnmasõnõ sürdürmeye 
ve uzun vadede bölgeye katkõsõ fazla ola-
cak büyük yatõrõmlarõ devam ettirmeye dik-
kat ettiklerini göstermektedir. 

1983-1998 döneminde bölgelerin yõllõk 
ortalama büyüme hõzlarõ değerlendirildi-
ğinde; Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri 
Türkiye ortalamasõnõn üzerinde, İç Anadolu 
Bölgesinin  Türkiye ortalamasõna yakõn bir 
büyüme hõzõna sahip olduğu, Güney Doğu 
Anadolu Bölgesinin (GAP dahil) ise yõllõk 
ortalama % 6.9 ile en hõzlõ büyüyen bölge 
konumunda olduğu görülmektedir. Kara-
deniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ise 
Türkiye ortalamasõnõn oldukça altõnda bir 
büyüme hõzõna sahip olup, nüfus artõşõ 
gözönüne alõndõğõnda bu bölgelerin bü-
yüme hõzlarõnõn çok düşük olduğu söylene-
bilir. Dolayõsõyla, kamuoyunda mevcut, 
�Güneydoğu Anadolu Bölgesi�nde kalkõn-
manõn durakladõğõ� izleniminin yanlõş ol-
duğu, bunun bilgi eksikliğinden kaynak-
landõğõ düşünülmektedir. (Şekil 5) 

1983-1998 döneminde, yani GAP�õn 
uygulama döneminde Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi; katma değerin gerek bölgesel ar-
tõş oranõ, gerekse kişi başõ büyüme hõzõ ba-
kõmõndan, tüm bölgeler arasõnda en yüksek 
büyüme hõzõna sahip tek bölge olmuştur. 

Ancak bütün bu olumlu gelişmelere 
rağmen bu bölge; hala kişi başõna düşen 
GSYİH değeri bakõmõndan Türkiye ortala-
masõnõn oldukça altõnda ve Doğu Ana-
dolu�dan sonra son sõrada yer almaktadõr. 
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ŞEKİL 5: GSYİH  BÜYÜME  HIZLARI 
1983-1998 

GAP ile altyapõ yatõrõmlarõnda önemli 
gelişmenin sağlandõğõ ve özel kesim için 
uygun bir yatõrõm ikliminin oluşturulmakta 
olduğu bu bölge; özellikle terörün de son 
bulmasõyla birlikte yeni bir ekonomik ivme 
kazanarak, kişi başõ GSYİH değeri bakõ-
mõndan da, Türkiye ortalamalarõna ulaşa-
cak bir bir sürece girmiş bulunmaktadõr. 

Türkiye�de  Bölgeler  ve  İller 
Arasõ  Gelişmişlik  Farklarõ 

Ülke genelinde, yedi coğrafi bölgemi-
zin kendi aralarõndaki ve herhangi bir 
bölge içinde ise, illerin kendi aralarõndaki 
gelişmişlik farklarõnõn artõp artmadõğõnõn 
tespiti amacõyla bu çalõşmada, 1983-98 
dönemi kişi başõna GSYİH varyasyon kat-
sayõlarõ kullanõlmõştõr. Şekil 6�da görüldüğü 
gibi kişi başõna GSYİH varyasyon katsayõsõ 
Türkiye geneli için (yedi coğrafi bölgenin 
kendi arasõnda) 0,44  olup, oldukça yük-
sektir. 

ŞEKİL 6:VARYASYON  KATSAYILARI 
(1983-1998  ORTALAMA  KİŞİ  BAŞINA  GSYİH) 

Ülke genelinde bölgeler arasõ gelişmiş-
lik farklarõ oldukça yüksek olmasõna rağ-
men, her bir bölge kendi içinde iller itiba-
rõyla incelendiğinde, Doğu Anadolu bölgesi 
illerinin Türkiye ortalamasõnõn üzerinde ge-
lişmişlik farklarõna sahip olduğu görül-
mektedir. Nitekim, bu bölgede varyasyon 
katsayõsõ 0,54�tür. Bir diğer ifade ile, Doğu 
Anadolu bölgesinde yer alan iller arasõn-
daki gelişmişlik farklarõ, yedi coğrafi bölge 
arasõnda yer alan gelişmişlik farklarõndan 
daha yüksektir. Marmara (0,38) ve İç Ana-
dolu (0,37) bölgelerinin varyasyon katsa-
yõlarõ Türkiye ortalamasõna yakõndõr.  

İller arasõ gelişmişlik farklarõ en az 
olan bölgeler, Akdeniz (0,24) ve Güney-
doğu Anadolu (0,25) Bölgeleridir. Bu böl-
geleri sõrasõyla, Karadeniz (0,28) ve Ege 
(0,32) Bölgeleri takip etmektedir. 

1983-98 dönemi kişi başõna GSYİH 
varyasyon katsayõlarõ ülke geneli için ince-
lendiğinde (Şekil 7), özellikle 1983-86 dö-
neminde farklarõn oldukça yüksek olduğu, 
1987  yõlõnda  bir  azalma görülmesine rağ- 
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men 1987-98 döneminde bölgeler arasõ 
gelişmişlik farklarõnda bir iyileşme olmadõğõ 
görülmektedir. 

1983-87 döneminde Akdeniz Bölge-
sinde iller arasõ gelişmişlik farklarõnda 
Türkiye genelinin aksine bir azalma 
(düzelme) görülmüş, 1987-93 döneminde 
önemli bir değişiklik olmamõş, 1993 yõlõn-
dan itibaren ise farklar azalma eğilimine 
girmiştir. (Şekil 8) Akdeniz Bölgesi, Türkiye 
geneli ve diğer bölgelerle kõyaslandõğõnda 
kendi içinde  gelişmişlik farkõ en az olan 
bölgemizdir. Bu bölgenin varyasyon kat-
sayõsõ 0,24 olup, Türkiye geneli ve diğer 
bölgelerin varyasyon katsayõlarõndan dü-
şüktür. 

 
 

Doğu Anadolu Bölgesi tüm bölgeler 
içinde iller arasõndaki farklõlõk katsayõsõ 
(0,54) en yüksek olan bölgedir. Bir diğer 
ifade ile, bölgede yer alan iller arasõndaki 
gelişmişlik farkõ diğer bölgelerimize göre 
3oldukça yüksektir. 1983-98 döneminde 
de varyasyon katsayõsõnda bir azalma 
gözlenmemektedir. (Şekil 9) Katsayõ, 1983-
86 döneminde artõş eğilimine girmekte, 
1987 yõlõndan itibaren hemen hemen yatay 
bir seyir izlemektedir. 

1983-98 döneminde, Ege Bölgesinde 
yer alan illerin kendi aralarõndaki gelişmiş-
lik farklarõ incelendiğinde (Şekil 10), böl-
geler  arasõnda yer alan gelişmişlik  farklarõ  

ŞEKİL 7: KİŞİ  BAŞINA  GSYİH  VARYASYON  KATSAYILARI 
(TÜRKİYE)

ŞEKİL 8: KİŞİ  BAŞINA  GSYİH  VARYASYON  KATSAYILARI 
(AKDENİZ  BÖLGESİ)
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0,44) kadar yüksek olmamakla birlikte, bu 
bölgemizde de iller arasõnda gelişmişlik 
farklarõ oldukça yüksektir (0,32). Son 15 
yõllõk dönemde gelişmişlik farklarõnda yõllar 
itibariyle dalgalanmalar olmasõna rağmen 
bir iyileşme, yani varyasyon katsayõsõnda 
bir azalma görülmemektedir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde iller 
arasõ varyasyon katsayõsõ diğer bölgelere 
göre oldukça düşüktür (0,25). Bir diğer 
ifade ile, bölgede iller arasõ gelişmişlik 
farklarõ daha azdõr. 1985-92 döneminde 
iller arasõ gelişmişlik farklarõnda artõş göz-
lenirken, 1990-97 döneminde az da olsa 
bir düzelme gözlenmektedir. (Şekil 11) 

İç Anadolu Bölgesinde, Doğu Anadolu 
Bölgesinde  olduğu  gibi 1983-87 dönemin- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de iller arasõ gelişmişlik farklarõnõn arttõğõ 
ve 1987 yõllõndan itibaren var olan 
farklõlõğõn muhafaza edildiği görülmektedir. 
(Şekil 12). Kõsaca, bu bölgede iller arasõ 
gelişmişlik farklarõnda bir iyileşme olmamõş, 
bilakis artmõştõr. 

Karadeniz Bölgesi illeri arasõndaki var-
yasyon katsayõsõ Türkiye genelinde olduğu 
gibi 1983-86 yõllarõ arasõnda yüksek iken, 
1987 yõlõnda en düşük seviyesine inmiş 
(0,25), 1987 yõlõndan sonra ise dalgalõ bir 
seyir izlemiş, ancak varyasyon katsayõsõnda 
belirgin bir azalma gözlenmemiştir. Kara-
deniz Bölgesinin iller arasõ varyasyon kat-
sayõsõ, ülke geneli, Doğu Anadolu, İç Ana-
dolu, Marmara ve Ege Bölgelerinden daha 
iyi konumdadõr. (Şekil 13) 

ŞEKİL 9: KİŞİ  BAŞINA  GSYİH  VARYASYON  KATSAYILARI 
(DOĞU ANADOLU BÖLGESİ)

ŞEKİL 10: KİŞİ  BAŞINA  GSYİH  VARYASYON  KATSAYILARI 
(EGE  BÖLGESİ)
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ŞEKİL 11: KİŞİ  BAŞINA  GSYİH  VARYASYON  KATSAYILARI 
(GÜNEYDOĞU  ANADOLU  BÖLGESİ)

ŞEKİL 12: KİŞİ  BAŞINA  GSYİH  VARYASYON  KATSAYILARI 
(İÇ  ANADOLU  BÖLGESİ)
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Marmara Bölgesinde iller arasõ farklõ-
lõklar için 1983 yõlõnda varyasyon katsayõsõ
Türkiye geneli ve diğer bölgeler ile kõyas-
landõğõnda çok yüksek olmasõna rağmen,
katsayõ 1989 yõlõna kadar düşüş eğilimine
girerek 0,35 varyasyon katsayõsõna ulaş-
mõş, 1989-97 döneminde iller arasõ geliş-
mişlik farkõnda önemli bir değişiklik olma-
mõş, 1998 yõlõnda ise katsayõ 0,30�a düş-
müştür. (Şekil 14) 1983 yõlõnda bölgeler
arasõnda en kötü konumda olan Marmara
Bölgesi, 1998 yõlõnda Akdeniz ve Güney-
doğu Anadolu bölgelerinden sonra en iyi
konuma ulaşmõştõr.

Sonuç 

Türkiye�nin yedi coğrafi bölgesi ara-
sõnda Marmara Bölgesi hemen bütün gös-
tergeler itibarõyla Türkiye ortalamasõnõn 
üzerinde gelişmişlik düzeyine sahiptir. Bu 
bölgemizi, sõrasõyla Ege, Akdeniz ve İç 
Anadolu bölgeleri takip etmektedir.  

Güneydoğu Anadolu bölgesi için ise 
farklõ bir durum söz konusudur. Bu böl-
gemizin gelir düzeyi ülke ortalamasõnõn al-
tõnda olmasõna rağmen, GAP dolayõsõyla 
katma değer açõsõndan bölgenin büyüme 
hõzõ diğer bölgelere göre daha yüksektir. 
Önümüzdeki yõllar bu imkan halka yansõmõş 
olacaktõr. Diğer taraftan, kamu yatõmlarõna 
yapõlan  tahsisler  ve  öngörülen teşvik bel- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geli yatõrõmlar kişi başõna değerlendirildi-
ğinde bölgenin ülke ortalamasõnõn üzerinde 
olduğu görülmektedir. GAP ile altyapõ yatõ-
rõmlarõnda önemli gelişmenin sağlandõğõ ve 
özel kesim için uygun bir yatõrõm ikliminin 
oluşturulduğu bu bölgemizin; özellikle te-
rörün de son bulmasõyla birlikte yeni bir 
ekonomik ivme kazanarak, gelişmesini hõz-
la sürdüreceği düşünülmektedir. 

Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri 
diğer bölgelerden farklõ bir durum sergile-
mekte, ekonomik göstergeler itibarõyla ülke 
ortalamasõnõn oldukça altõnda değerlere 
sahip bulunmaktadõrlar. Yanõsõra, katma 
değer büyüme hõzlarõ ülke ortalamasõnõn 
oldukça altõndadõr. Bu iki bölgemizde kö-
tüye giden mevcut eğilimi değiştirmek 
amacõyla DPT Müsteşarlõğõnca bölgesel ge-
lişme ana planlarõ hazõrlanmõştõr. Doğu 
Anadolu ve Karadeniz Bölgelerimizin, he-
nüz tamamlanmõş olan bölgesel gelişme 
planlarõnõn uygulamaya konmasõyla, özel-
likle 2005 yõlõndan itibaren Türkiye ortala-
masõnõn üzerinde büyüme hõzlarõna ulaşa-
cağõ ve belli bir süre sonra da böylece böl-
geler arasõ gelişmişlik farklarõnõn azalacağõ 
tahmin edilmektedir. 

1983-98 döneminde yedi coğrafi böl-
gemiz arasõndaki bölgeler arasõ gelişmişlik 
farkõ oldukça yüksek olup, bu dönemde 
gelişmişlik  farklarõnda  bir iyileşme  görül 

ŞEKİL 14: KİŞİ  BAŞINA  GSYİH  VARYASYON  KATSAYILARI 
(MARMARA  BÖLGESİ)
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memiştir. Bölgeler itibarõyla incelendiğinde 
ise Akdeniz ve Marmara Bölgeleri illeri 
arasõ gelişmişlik farklarõnõn azaldõğõ görül-
mektedir. Diğer beş bölgemizde ise, iller 
arasõ gelişmişlik farklarõnda bir azalma 
görülmemektedir.  

Akdeniz Bölgesinde iller arasõ gelişmiş-
lik farkõnõn azalmasõnõn büyük ölçüde tüm 
bölgeye yayõlan turizm yatõrõm ve faaliyet-
lerinin artmasõndan kaynaklandõğõ düşü-
nülmektedir. Marmara bölgesindeki azalma 
ise, bu bölgede metropol merkezlerde yõ-
ğõlmõş olan özel kesim kuruluşlarõnõn artan 
olumsuz ekonomik dõşsallõklar nedeniyle, 
üretim merkezlerini yakõn komşu illere ta-
şõmasõndan kaynaklandõğõ düşünülmekte-
dir. 

Bölgeler arasõ gelişmişlik farklarõnõn 
azaltõlmasõnda sadece bölgesel gelişme 
projeleri hazõrlamak yeterli değildir. Bu 
projelerin uygulanmasõ, yatõrõm programõ 
hazõrlõklarõnda dikkate alõnmasõ, izlenmesi 
de önem arzetmektedir.  

Bölgeler arasõ gelişmişlik farklarõnõn 
azaltõlmasõnda önem arzeden diğer bazõ 
hususlar aşağõda sunulmuştur. 

1. Yukarõdan aşağõ ve aşağõdan yukarõ
Planlama çalõşmalarõnõn yapõlarak
bu çalõşmalarõ  bütünleştirecek bir
planlama yaklaşõmõnõn benimsen-
mesi önem arzetmektedir.

2. Küreselleşme sürecinde bölgesel
gelişme alanõndaki yaklaşõmlarda
önemli değişiklikler olmuştur. Her
(alt) bölgenin, yörenin rekabet ede-
bilecek bir potansiyelinin olabile-
ceği, önemli olan bu potansiyelin
belirlenerek harekete geçirilmesi
olduğu düşüncesi yaygõn olarak
benimsenmektedir. Bu nedenle,
geri kalmõş yörelerimize yönelik

potansiyellerin belirlenerek, bunlarõ 
harekete geçirecek  yaklaşõmlarõn 
benimsenmesi ile uygulama, izleme 
ve değerlendirme  mekanizmalarõ-
nõn bütünsel bir yapõ içinde olmasõ 
gerekmektedir. 

3. Bilindiği gibi bir çok gelişmiş ül-
kede, bölge düzeyinde, yöre potan-
siyelini harekete geçirmeye yönelik
Kalkõnma Kurumlarõ (ajanslarõ) bu-
lunmakta ve bu her geçen gün
daha da artmaktadõr. Ülkemizde de
bölgesel düzeyde benzer yapõlan-
malara gidilmesinin yöre potansiye-
linin harekete geçirilmesi açõsõndan
önemli olduğu düşünülmektedir.

4. Sektörel bazda yapõlan kamu yatõ-
rõm programlarõ (tahsisleri) mekan-
sal yapõ ile bütünleştirilmelidir. Be-
lirli bir sektörde, belirli bir mekana
yönelik hazõrlanan proje, sektörel
açõdan optimal olabilir, ancak böl-
gesel boyut ve diğer sektörlerle
olan etkileşimleri dikkate alõndõ-
ğõnda optimal olmayabilir. Bu ne-
denle, projelerin değerlendirilme-
sinde Proje Döngüsü Yönetimi il-
keleri çerçevesinde bütünsel bir
yaklaşõm olmalõdõr.

5. Kamu yatõrõm projelerinin değerlen-
dirilmesinde kullanõlmak üzere her
sektör için objektif kriterler belir-
lenmelidir. Örneğin, kõrsal alanda
yeterli içme suyu oranõ ülke gene-
linde yüzde 70 ise, köy içme sularõ
için ayrõlan ödeneğin ağõrlõklõ bir
bölümü (örneğin yüzde 80�i)
Türkiye ortalamasõnõn altõnda
bulunan illerin projelerine tahsis
edilmelidir. Belirlenecek olan bu
kriterler, hem DPT uzmanlarõ hem
de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarõ
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tarafõndan benimsenmeli ve bu 
doğrultuda çalõşmalar yapõlmalõdõr.  

6. Geri kalmõş yörelerde gelir ve istih-
dam artõrõcõ küçük ölçekli projelerin
desteklenmesi amacõyla bir fon
oluşturulmalõdõr. Bu fon, DPT Müs-
teşarlõğõ denetiminde İl Özel İdare-
lerine kullandõrõlmalõdõr. Sosyal
Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teş-
vik Fonu, Mahalli İdareler Fonu,
DPT bütçesinde yer alan Mahalli
İdareler Ödeneği bu amaca yönelik
olarak zaman zaman kullanõlmakta
ve geri kalmõş yörelere önemli kat-
kõlar sağlanmakla birlikte, yapõlan
tahsisatlar yeterli düzeyde değildir.
Ayrõca, yapõlan desteklerde sektör
ve mekan boyutunu dikkate alan
sistematik  bir  yaklaşõm  gereklidir.
Projelerin, tek bir elden ve ihtisas-
laşmõş bir kurum tarafõndan değer-
lendirilmesi zarureti de vardõr.

7. Avrupa Birliği�ne (AB) giriş süre-
cinde, AB kaynaklarõnõn bölgeler
arasõ gelişmişlik farklarõnõn azaltõl-
masõna yönelik projelerde kullanõl-
masõ söz konusudur. Bu nedenle,
geri kalmõş yörelerimizde bulunan
üniversitelerimizin, özel kesim ve
sivil toplum kuruluşlarõ ile işbirliği
halinde, yörenin potansiyelini hare-
kete geçirecek projeler geliştirmesi
önem arzetmektedir. Ayrõca, Vali-
liklere bağlõ bulunan İl Planlama
Müdürlüklerinin güçlendirilmesi,
proje üreten ve değerlendiren  bir
yapõya dönüştürülmesi gerekmek-
tedir.
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GÜNEYDOĞU  ANADOLU 
PROJESİ�NE  BAKIŞ 
(1988-2001) 

Nevin SORGUÇ (*) 

Özet: GAP Ana Planõ�nõn ilk aşama-
sõnda öngörülen sulama ve enerji amaçlõ 
baraj ve hidroelektrik santral inşaatlarõnda, 
enerji üretimi ve dağõtõmõ açõsõndan prog-
ram hedeflerine ulaşõlmõştõr. Ancak, tarõm-
sal sulamalarda, baraj ve şebeke yatõrõm-
larõ ile su kaynaklarõnõ geliştirmeye yönelik 
münferit projelerde plan hedeflerine ulaşõ-
lamamõştõr. Gerçekleşme oranõ, enerji pro-
jelerinde yüzde 64 iken, sulama projele-
rinde bu oran, ancak yüzde 12 olabilmiştir. 

Adõyaman, Batman, Diyarbakõr, Gazi-
antep, Mardin, Siirt, Şanlõurfa, Şõrnak ve 
Kilis illerini kapsayan Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi, ülkemizin en büyük projesi olan 
Güneydoğu Anadolu Projesi de bu illeri 
kapsadõğõndan, "GAP Bölgesi" olarak anõl-
maktadõr.  

Güneyde Suriye, güneydoğuda ise 
Irak'la sõnõrõ bulunan bu Bölge'nin yüzöl-
çümü 75.561 km2 olup, 1997 yõlõ nüfus 
tespitine göre nüfusu 6.128.973'dür. Ülke 
topraklarõnõn yüzde 9,69'u, nüfusun da 
yüzde 9,75'i bu bölgede bulunmaktadõr. 
Ülke genelinde de Bölgede de km2 başõna 
81 kişi düşmektedir. Ortalama yõllõk nüfus 
artõş hõzõ Bölge'de yüzde 2,42, ülke gene-
linde ise yüzde 1,51 olup, Bölge'nin yõllõk 
nüfus artõş hõzõ ülke ortalamasõndan yük-
sektir. 

 

Türkiye'deki 8,5 milyon hektar sula-
nabilir arazinin yüzde 20'si Aşağõ Fõrat ve 
Dicle Havzalarõndaki geniş ovalardan olu-
şan GAP Bölgesi�nde bulunmaktadõr. 

Bölge'nin su kaynaklarõnõn geliştiril-
mesi ile sulamalarõn sağlayacağõ sosyo-
ekonomik değişimin büyüklüğü, bu deği-
şimi bir bölgesel kalkõnma projesi çerçeve-
sinde ve bütüncül bir yaklaşõmla ele alma 
gereğini ortaya çõkarmõştõr. Bu gerekçe ile, 
1988 yõlõnda, Devlet Planlama Teşkilatõ 
Müsteşarlõğõ'nca başlatõlan çalõşmalar sonu-
cunda GAP Ana Planõ hazõrlanmõştõr. 

GAP Ana Planõ�nõn ana hedefi; �Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi�ni tarõma dayalõ 
ihracat bölgesi�ne dönüştürmektir. 

GAP Ana Planõ�nda; mali ve teknik 
kapasiteler dikkate alõnarak, özellikle su ve 
toprak kaynaklarõnõn geliştirilmesi politika-
larõyla bir gelişme sürecine bağlanmõştõr. 
Plan�da, bölgede kalkõnmanõn ekonomik ve 
sosyal alanlarda yaratacağõ değişme ve 
istihdam, nüfus büyüklüğü ile bu nüfusun 
kõr-kent ayõrõmõnda dağõlõmõ saptanmõştõr. 
Ayrõca, 1990-2000 dönemi için eğitim ve 
sağlõk hizmetleriyle konut ve kentsel alt-
yapõ ihtiyacõ makro düzeyde, yõllara göre 
mali kaynak ihtiyacõ sektör ölçeğinde ve 
proje öncelikleriyle belirlenmiştir. 

Güneydoğu Anadolu Projesi; Fõrat ve 
Dicle nehirleri üzerinde yapõmõ öngörülen 
barajlar, hidroelektrik santrallar ile sulama (*) DPT, Sözleşmeli Personel 
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tesislerinin yanõsõra kentsel ve kõrsal alt-
yapõ, tarõmsal altyapõ, ulaştõrma, sanayi, 
eğitim, sağlõk, konut, turizm ve diğer sek-
törlerdeki yatõrõmlarõ da içeren, sadece Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi'ni değil, tüm ül-
keyi etkileyecek değişimleri de beraberinde 
getirecek çok yönlü bir bölgesel kalkõnma 
projesidir. 

GAP Ana Planõ'nda, belirlenen he-
deflere ulaşmak için dört temel strateji be-
lirlenmiştir. 

1. Su ve arazi kaynaklarõnõ gerek  su-
lama, gerekse kentsel ve sanayi
kullanõmõ amaçlarõ için geliştirmek
ve yönetmek,

2. Daha iyi tarõmsal işletme yönetimi,
tarõm uygulamalarõ ve bitki desen-
leri uygulayarak arazi kullanõmõnõ
geliştirmek ve yönetmek,

3. Tarõmla ilişkili ve yerel kaynaklara
dayalõ üretime özel ağõrlõk vererek
imalat sanayiini teşvik etmek,

4. Yöre halkõnõn ihtiyaçlarõnõ daha iyi
karşõlamak, nitelikli insangücünü
Bölge'ye cezbetmek ve Bölge'de
kalmasõnõ temin etmek için sosyal
hizmetleri ve kentsel altyapõyõ iyi-
leştirmek.

GAP’ın Finansman Boyutu 

Dolar olarak toplam yatõrõm tutarõ 32 
milyar dolar olan  Güneydoğu Anadolu 
Projesi'ne (GAP) 1999 yõlõ sonu itibariyle 14 
milyar dolar tutarõnda bir harcama yapõl-
mõştõr. Gerek iki İstikrar Programõ dönemi 
geçirilmesi, gerekse dõş kaynak ihtiyacõnõn 
karşõlanamamasõ nedeniyle, yatõrõmlarõn 
nakdi gerçekleşme oranõ yüzde 44 olmuş-
tur.  

Bu harcamanõn büyük bir bölümü 
ulusal kaynaklardan karşõlanmõştõr. Çeşitli 
uluslararasõ finans kuruluşlarõndan ya 
GAP'a doğrudan, ya da fiziki tesislerin ya-
põmõnõ üstlenen firmalara kredi temin 
edilmesi yoluyla dõş kaynak sağlanmõştõr. 

Dünya Bankasõ, bölgedeki baraj, 
santral ve sulama projeleri için kredi ver-
memiş, ancak GAP sulamalarõnda etkinliği 
artõracak ve sosyal koşullarõ iyileştirecek 
projelere kaynak sağlamõştõr.  

Uluslararasõ finans kurumlarõndan 
ABD Eximbank, Almanya-İsviçre Bankalar 
Konsorsiyumu, Avrupa Yatõrõm Bankasõ ile 
Avrupa Konseyi Sosyal Kalkõnma Fonu, Al-
man KFW ve Commezbank ile çeşitli hü-
kümetler ve uluslararasõ kalkõnma kurum 
ve fonlarõndan çeşitli yardõm, hibe ve kre-
diler temin edilmiştir. 

GAP Ana Planõ�nda, 1990-2005 dönem 
sonu itibariyle belirlenen hedef ve büyük-
lüklere ulaşõlabilmesi için, öngörülen kamu 
yatõrõmlarõnõn finansman ihtiyacõ, 2000 yõlõ 
fiyatlarõyla, 14 katrilyon 865 trilyon 753 
milyar TL�dir. 

GAP Kapsamõndaki Başlõca 
Projeler 

GAP kapsamõnda enerji ve sulama 
amaçlõ 13 adet büyük proje ile Fõrat Nehri 
ve kollarõ üzerinde 14 baraj, 11 HES; Dicle 
Nehri ve kollarõ üzerinde 8 baraj, 8 HES 
olmak üzere toplam 22 baraj ve 19 
HES�nõn yapõmõ planlanmõştõr. Ayrõca 
sulama amaçlõ 4 adet baraj  ile enerji 
amaçlõ 1 adet HES ve 12 adet depolamasõz 
sulamadan oluşan münferit projeler ile 
hizmetler sektöründe yeralan içme ve 
kullanma suyu teminine yönelik olarak 
geliştirilen projeler de GAP kapsamõnda yer 
almaktadõr. Bu projeler ve 2000 yõlõ 
itibariyle durumlarõ aşağõda verilmektedir. 



Planlama Dergisi Özel Sayõ � DPT�nin Kuruluşunun 42. Yõlõ 

  339

Güneydoğu Anadolu Projesi 

P r o j e  v e    Ü  n  i  t  e  l   e  r   i       
En.Üret. 

(MW) 
Sulama 

(ha) 
Proje 

Alanõ (ha) D  u  r  u  m 

I. FIRAT HAVZASI PROJELERİ 5.318 20.140 1.154.413 

1. Karakaya Projesi 1.800 7.354 
Karakaya  Barajõ  ve HES 1.800 7.354 İşletmede 

2. Aşağõ Fõrat projesi 2.450 9.024 706.281 
a. Atatürk Barajõ ve HES 2.400 8.900 İşletmede 
b. Şanlõurfa HES 50 124  İnşa halinde 
c. Şanlõurfa Tüneli ve Sulamasõ 476.474

- Şanlõurfa�Harran Sulamasõ 141.835 İnş.+ İşletme 
- Mardin�Ceylanpõnar Cazibe Sulamasõ 185.639 Plan+İnş.hal.      
- Mardin�Ceylanpõnar Pompaj Sulamasõ  149.000 Planlama 

d. Siverek�Hilvan  Pompaj Sulamasõ 160.105 Ön inceleme 
e. Bozova Pompaj Sulamasõ  69.702 Plan+Kati Prj

3. Sõnõr Fõrat Projesi 852 3.168 
a. Birecik Barajõ ve HES 672 2.516  İnşa halinde 
b. Karkamõş Barajõ ve HES 180 652 İnşa halinde 

4. Suruç - Yaylak Projesi 146.450 
a. Yaylak Ova Sulamasõ 18.322 İnşa halinde 
b. Suruç Ova Sulamasõ 128.128 İnşa halinde 

5. Adõyaman - Kahta Projesi 195 509 77.824 
a. Çamgazi Barajõ ve Sulamasõ 6.536 İnşa halinde 
b. Gömikan Barajõ ve Sulamasõ 7.762 İnşa halinde 
c. Koçali HES ve Sulamasõ 40 120 21.605 Ana Plan 
d. Sõrõmtaş Barajõ ve HES 28 87  Ana Plan
e. Fatopaşa HES 22 47  Ana Plan
f. Büyükçay Barajõ HES ve Sulamasõ 30 84 12.322 Ana Plan 
g. Kahta Barajõ ve HES 75 171  Ana Plan
h. Atatürk Barajõ Gölünden Pompaj

Sulamasõ 29.599 Ana Plan+İnş 

6. Adõyaman � Göksu � Araban Projesi 7 43 71.598 
Çataltepe Barajõ ve Gölbaşõ, Abbasiye,
Araban, Besni, Keysun, Kõzõlin, Yavuzeli,
İncesu, Pazarcõk Sulamalarõ 71.598 Plan.+Ön İnc. 
Erkenek  HES 7 43 Ön inceleme 

7. Gaziantep Projesi 89.000 
a. Hancağõz Barajõ ve Sulamasõ  6.945 İşletmede 
b. Kayacõk Barajõ ve Sulamasõ 14.746 Ana Plan 
c. Kemlin Barajõ ve Sulamasõ 1.969 Planlama 
d. Belkõs � Nizip Pompaj Sulamasõ 11.925 İnşa halinde 
e. Birecik Baraj  Gölü Pompaj Sulamasõ 53.415 Planlama 
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P r o j e  v e    Ü  n  i  t  e  l   e  r   i       
En.Üret. 

(MW) 
Sulama 

(ha) 
Proje 

Alanõ (ha) D  u  r  u  m 

II. DİCLE HAVZASI PROJELERİ 2.172 7.244 627.743 

1. Dicle � Kralkõzõ Projesi 204 444 126.080 
a. Kralkõzõ Barajõ ve HES 94 146  İşletmede 
b. Dicle Barajõ ve HES 110 298 İşletmede 
c. Dicle Sağ Sahil Cazibe Sulamasõ 54.279 İnşa halinde 
d. Dicle Sağ Sahil Pompaj Sulamasõ 71.801   İnşa Hal.+Prj 

2. Batman Projesi 198 483 37.351 
a. Batman Barajõ ve HES 198 483  İnş.Hal.+İşlet 
b. Batman Sol Sahil Sulamasõ 18.758 İnşa halinde 
c. Batman Sağ Sahil Cazibe Sulamasõ 18.593 İnşa halinde 

3. Batman � Silvan Projesi 240 964 257.000 
a. Silvan Barajõ ve HES 150 623 Ön inceleme
b. Kayser Barajõ ve HES 90 341  Ön inceleme 
c. Dicle Sol Sahil Cazibe Sulamasõ  200.000 Ön inceleme
d. Dicle Sol Sahil Pompaj Sulamasõ 57.000 Ön inceleme

4. Garzan Projesi 90 315 60.000 
a. Garzan Barajõ ve HES 90 315  Ön inceleme 
b. Garzan Sulamasõ 60.000 Ön inceleme

5. Ilõsu Projesi 1.200 3.830 
Ilõsu Barajõ ve HES 1.200 3.830 Yat.Prog.da 

6. Cizre Projesi 240 1.208 121.000 
a. Cizre Barajõ ve HES 240 1.208  Yat.Prog.da 
b. Nusaybin � Cizre � İdil Sulamasõ 89.000 Ön inceleme
c. Silopi Ovasõ Sulamasõ 32.000 Ön inceleme

III. MÜNFERİT PROJELER 14 42 89.572 

1. Fõrat Havzasõ 14 42 63.260 
a. Nusaybin Sulamasõ 7.500 İşletmede 
b. Çağçağ HES 14 42  İşletmede 
c. Akçakale YAS Sulamasõ 15.000 İşletmede 
d. Ceylanpõnar YAS Sulamasõ 27.000 İşletmede 
e. Hacõhõdõr Projesi 2.080 İşletmede 
f. Dumluca Projesi 1.860 İşletmede 
g. Suruç YAS Projesi 7.000 İşletmede 
h. Besni Baraj ve Sulamasõ  2.820 İşletmede 

2. Dicle Havzasõ 26.312 
a. Devegeçidi Projesi 7.500 İşletmede 
b. Silvan I. Ve II.Kõsõm Sulamasõ 8.790 İşletmede 
c. Nerdüş Sulamasõ 2.740 İşletmede 
d. Çõnar � Göksu Projesi 3.582 İşletmede 
e. Garzan � Kozluk Sulamasõ 3.700 İşletmede 

Toplam 7.490   27.384   1.782.156 
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GAP kapsamõnda bugüne kadar 
sulama ve enerji amaçlõ 4 adet baraj,  5 
adet hidroelektrik santralõ, sulama amaçlõ 
7 adet baraj (Atatürk Barajõ ve HES, 
Karakaya Barajõ ve HES, Kralkõzõ Barajõ ve 
HES, Karkamõş Barajõ ve HES, Çağ Çağ 
HES, Hancağõz, Derik-Dumluca, Hacõ-
hõdõr, Devegeçidi, Çõnar-Göksu, Garzan-
Kozluk, Çamgazi, Barajlarõ) ile 7 adet 
sulama projesi (Silvan I.ve II.Kõsõm, 
Silopi-Nerdüş, Akçakale YAS, Ceylanpõnar 
YAS, Şanlõurfa Ovasõ, Nusaybin, Suruç 
YAS Sulamalarõ) tamamlanmõştõr.  

Yatõrõm programõnda yer alan ve 
GAP'õn başlõca projeleri olan sulama, 
enerji ve içme suyu ortak amaçlõ projele-
rinin toplam yatõrõm tutarõ 7,1 katrilyon 
TL.dõr. Bu projelere 1999 yõlõ sonu itiba-
riyle 3,1 katrilyon TL. harcanmõş olup, 
2000 yõlõnda 139,5 trilyon TL. ödenek 
tahsis edilmiştir. 

a. Sulama Projeleri : GAP�õn su-
lama projelerinin, uygulama programõnda 
öngörüldüğü şekilde tamamlanmasõ ile 
Fõrat Havzasõndan 1.134 bin hektar  ve 
Dicle Havzasõndan 628 bin hektar olmak 
üzere toplam 1.762 bin hektarõ büyük 
projelerden, geri kalanõ münferit proje-
lerden  olmak üzere toplam 1,8 milyon 
hektar alan sulu tarõma açõlacaktõr. Plan-
lanan sulama alanõ Türkiye genelindeki 
ekonomik olarak sulanabilir toplam alanõn 
yüzde 19'udur. 

GAP kapsamõnda bugün için sulana-
bilen toplam alan yaklaşõk olarak, 190 bin 
hektarõ Fõrat Havzasõnda, 26 bin hektarõ 
da Dicle Havzasõnda olmak üzere toplam 
216 bin hektardõr. Bugüne kadar Fõrat ve 
Dicle Havzasõnda yeralan sulama potan-
siyelinin yüzde 12�si işletmededir. Sulama 
projelerinin yüzde 9'u daha inşa halinde 
olup, yüzde 22'si ihale programõnda, 
yüzde 21'inin de projesi hazõrdõr. Hazõrlõk 

aşamasõndaki diğer projeler ise yüzde 
36'dõr.  

2000 Yõlõ Yatõrõm Programõnda yer-
alan Fõrat Havzasõndaki projeler tamam-
landõğõnda 215.880 hektar alan, Dicle Hav-
zasõndaki projeler tamamlandõğõnda ise 
167.512 hektar alan daha sulamaya açõla-
caktõr. Böylece, Fõrat ve Dicle Havzasõndaki 
toplam sulama potansiyelinin yüzde 21,8'i 
kullanõma alõnmõş olacaktõr. 

Kayacõk Barajõnda bugüne kadar 
derivasyon tüneli ve ulaşõm yollarõ ta-
mamlanmõştõr. Barajõn fiziki gerçekleşme 
oranõ yüzde 80�dir. Kayacõk Barajõ işlet-
meye açõldõğõnda 13 680 hektar alanõ sula-
yacaktõr. 

GAP Sulama  Projelerinin yatõrõm tu-
tarõ 8,6 milyar dolar olup, 2000 yõlõ sonuna 
kadar yaklaşõk toplam 1,5 milyar dolar har-
cama yapõlmõş olacaktõr. 

2000 Yõlõ Yatõrõm Programõnda bulu-
nan GAP sulama projelerinin (14 adet) 
toplam yatõrõm tutarõ 3,1 katrilyon TL. olup, 
1999 yõlõ sonu itibariyle 815 trilyon TL. 
harcanmõştõr. Bu projelere 2000 yõlõ için 
40,7 trilyon TL. ödenek tahsis edilmiştir. 

b. Enerji Projeleri : GAP�õn enerji
projelerinin uygulama programõnda öngö-
rüldüğü şekilde tamamlanmasõ sonucu Fõ-
rat Havzasõnda 5.318 MW kurulu güç ka-
pasitesiyle yõlda ortalama 20.140 GWh/yõl 
ve Dicle Havzasõndan 2.172 MW kurulu 
güç kapasitesiyle yõlda ortalama 7.244 
GWh/yõl  olmak üzere toplam 7.490 MW 
kurulu güç kapasitesiyle  yõlda ortalama 
27.384 GWh/yõl enerji üretilecektir. Bu, 
Türkiye'nin ekonomik olarak gerçekleştiri-
lebilir elektrik enerjisi potansiyelinin yüzde 
22'sine denktir. 

GAP�õn enerji projelerinin yüzde 64�ü 
tamamlanmõş, işletmede, yüzde 10'unun 
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yatõrõmõ sürmekte, yüzde 29'unun  projesi 
hazõr ve yüzde 7'si ise planlama aşamasõn-
dadõr. 

Tamamlanan Karakaya, Atatürk, 
Kralkõzõ ve Karkamõş Barajlarõ hidroelektrik 
santrallerinden  15 Ağustos 2000 tarihi 
itibariyle toplam 169,05 milyar kwh enerji 
elde edilmiştir.  

Karkamõş Barajõ ve hidroelektrik 
santralõ, anahtar teslimi esasõna göre ger-
çekleştirilmekte olup, 192 milyon dolar 
tutarõndaki yatõrõm maliyetinin tamamõ 
Avusturya Konsorsiyumu tarafõndan karşõ-
lanmaktadõr. Baraj'da 15.10.1999 tarihinde 
su tutulmaya, 15 Aralõk 1999 tarihinde de 
ilk iki birimde ticari elektrik enerjisi üreti-
mine başlanmõş ve 15 Mayõs 2000 tarihi 
itibariyle altõ birimde ticari üretime geçil-
miştir. 15 Ağustos 2000 tarihi itibariyle 
Karkamõş Barajõnda toplam 224,50 milyon 
kwh enerji üretilmiştir. 

Kralkõzõ Barajõ'nda Kasõm 1999'dan 
itibaren üretime başlanmõş olup 15 Ağus-
tos 2000 tarihi itibariyle toplam 112,21 
milyon kwh enerji üretilmiştir. 

Dicle Barajõ'nda 25 Ekim 1997 tari-
hinde su tutulmaya başlanmõş, Aralõk 
1999�da da  enerji santralõnda deneme 
üretimine geçilmiştir. 

Batman Barajõ'nda da su tutulmaya 
başlanmõştõr. Enerji santralõnõn montaj ça-
lõşmalarõ devam etmektedir. 

Yap-İşlet-Devret Modeli ile gerçek-
leştirilmekte olan Birecik Barajõ için 1,5 
milyar dolar eşdeğerinde finansman katkõsõ 
sağlanmõştõr. Baraj'da 2 Kasõm 1999 tari-
hinde su tutulmaya başlanmõştõr. İnşaat 
işlerinin yüzde 99,2�si,  proje işlerinin 
yüzde 97,1'i ve hidroelektromekanik işlerin 
de yüzde 95,6�sõ tamamlanmõştõr. Enerji ve 

sulama amaçlõ olan baraj, işletmeye açõldõ-
ğõnda yõlda 2,5 milyar kwh elektrik üretimi 
ile 92.700 hektar tarõm arazisinin sulan-
masõ sağlanacaktõr. 

Bu projelerin toplam yatõrõm tutarõ 
11,4 milyar dolar olup, 2000 yõlõ sonu iti-
bariyle birikimli olarak 6 milyar dolarõ aşan 
bir harcama yapõlmõş olacaktõr. 

2000 Yõlõ Yatõrõm Programõndaki  GAP 
enerji projelerinin toplam yatõrõm tutarõ 3,7 
katrilyon liradõr. 1999 yõlõ sonu itibariyle bu 
projelere 2,26 katrilyon lira harcanmõş 
olup, 2000 yõlõnda 75,3 trilyon lira (45 tril-
yon lirasõ Kamu Ortaklõğõ Fonu'ndan) öde-
nek tahsis edilmiştir. 

c. İçmesuyu Projeleri: Fõrat ve
Dicle Havzasõnda bulunan yerleşim mer-
kezlerinin içme, kullanma ve sanayi suyu 
ihtiyaçlarõ için yõlda toplam 1,6 milyar 
metreküp suya ihtiyaç bulunmaktadõr.  

GAP Bölgesi kõrsal kesiminin yõllõk 
içmesuyu ihtiyacõ Dicle Nehrinden 2000 
yõlõnda 1,8 bin lt/sn.den, 2020 yõlõnda 3,5 
bin lt/sn.ye, Fõrat Nehrinden ise 2000 yõ-
lõnda 0,8 bin lt/sn.den, 2020 yõlõnda 1,6 bin
lt/sn.ye ulaşmasõ beklenmektedir.

Devlet Su İşleri Gn.Md.lüğü tarafõn-
dan yürütülmekte olan Gaziantep Acil 
İçmesuyu Projesi 94,6 hm3/yõl, Diyarbakõr  
İçmesuyu Projesi 158,6 hm3/yõl, Şanlõurfa 
İçmesuyu Projesi 207,8 hm3/yõl ve Kilis 
İçmesuyu Projesi 11,1 hm3/yõl olmak 
üzere toplam 472,1 hm3/yõl içmesuyu ka-
pasitesi sağlanacaktõr.  

Gaziantep İçmesuyu Projesi kapsa-
mõnda şehre iki ayrõ kaynaktan su bağla-
nacaktõr. Birinci proje ile Mizmilli yeralt-
õsuyu kaynağõndan alõnan su isale edile-
cektir. İkinci proje ile Çataltepe regü-
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latöründen alõnan su ile Kartalkaya Bara-
jõna ilave su getirilecektir. 

Şanlõurfa İçmesuyu Projesi ile Atatürk 
Barajõnõn Urfa tünelleri çõkõşõndan alõnacak 
su şehre iletilecektir. 

Diyarbakõr İçmesuyu Projesi ile De-
vegeçidi Barajõndaki kirlenmenin tespit 
edilmesinden sonra kaynak olarak seçilen 
Dicle Barajõndan alõnacak su şehre iletile-
cektir. 

2000 Yõlõ Yatõrõm Programõnda GAP 
İçmesuyu projelerinin (4 adet) toplam ya-
tõrõm tutarõ 250,7 trilyon TL.'dõr. Bu proje-
lere, 1999 yõlõ sonu itibariyle 79,1 trilyon 
TL. harcama yapõlmõş olup, 2000 yõlõnda 
23,5 trilyon TL. ödenek tahsis edilmiştir. 

GAP Ana Planõ Uygulamasõ İçin 
İdari Örgütlenme 

GAP'õn büyüklüğü ve çok yönlü bü-
tüncül bir kalkõnma projesi olmasõ; yönlen-
dirilmesi, gerçekleştirilmesi ve izlenmesini 
gerektirmiştir. Bu amaçla, 6 Kasõm 1989 
tarih ve 20334 sayõlõ Resmi Gazete'de  ya-
yõnlanan 388 sayõlõ Kanun Hükmünde Ka-
rarname çerçevesinde ve on beş yõl süreyle 
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal-
kõnma İdaresi Teşkilatõ kurulmuştur. 

GAP Bölge Kalkõnma İdaresi Teşkilatõ, 
GAP kapsamõna giren yörelerin hõzla kal-
kõndõrõlmasõ, yatõrõmlarõn gerçekleştirilmesi 
için; plan, altyapõ, ruhsat, konut, sanayi, 
maden, tarõm, enerji, ulaştõrma ve diğer 
hizmetleri yapmak veya yaptõrmak, yöre 
halkõnõn eğitim düzeyini yükseltmek için 
gerekli tedbirleri almak veya aldõrmak, 
kurum ve kuruluşlar arasõnda koordinas-
yonu sağlamakla görevlendirilmiştir.  

GAP Bölge Kalkõnma İdaresi Teşkilatõ; 
Başbakan, GAP'tan sorumlu Devlet Bakanõ, 

DPT'den sorumlu Devlet Bakanõ ile 
Bayõndõrlõk ve İskan Bakanõ'ndan oluşan 
GAP Yüksek Kurulu ile merkez ve taşra 
teşkilatlarõndan oluşan GAP Bölge Kal-
kõnma İdaresi Başkanlõğõ'nõ içermektedir. 

GAP Bölge Kalkõnma İdaresi'nin ge-
lirleri; 388 sayõlõ Kanun'a göre, Bakanlar 
Kurulunca tespit edilen oranlarda, Kamu 
Ortaklõğõ Fonu ile Toplu Konut Fonu'ndan 
karşõlanõrken, 1997 yõlõndan itibaren 4314 
sayõlõ Kanun'a göre; Başbakanlõk bütçesine 
konulan ödenekler, her türlü yardõm kredi, 
hibe ve bağõşlar ile faiz, hizmet, kira gelir-
leri ile diğer gelirlerden karşõlanmaktadõr. 

GAP Bölge Kalkõnma İdaresi Başkan-
lõğõ, görevi gereği bazõ projeleri doğrudan 
kendisi yaptõğõ ve uyguladõğõ gibi, bazõ 
projeleri de Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğü ile İller Bankasõ Genel Müdürlüğü'ne 
kaynak aktarmak sureti ile yaptõrmaktadõr. 
Ancak, 1999 yõlõndan itibaren GAP kapsa-
mõnda farklõ sektörlerde yürütülmekte olan 
projeler, ilgili kuruluşlarõn yõllõk yatõrõm 
programõnda yer almakta ve proje tahsis-
leri bu kuruluşlarõn bütçelerinden karşõlan-
maktadõr. 

Bakanlar Kurulu'nun Haziran 1998 
tarihinde aldõğõ karar gereğince, Güney-
doğu Anadolu Projesi'nin 2010 yõlõnda ta-
mamlanmasõ için, gerekli koordinasyon ve 
planlamalarõ yapma görevi GAP Bölge Kal-
kõnma İdaresi Başkanlõğõ�na verilmiştir. 

GAP�õn  Bölgeye Etkisi 

Milli Gelir : GAP Ana Planõ hazõrlanõr-
ken, 1987-2005 yõllarõ arasõnda GSYİH'nõn; 
yõllõk ortalama yüzde 6,8 hõzõnda bir artõş 
göstermesi varsayõlmõş olmasõna rağmen, 
1987-1998 döneminde yõllõk ortalama yüz-
de 4,2'lük bir artõş gerçekleşmiştir. Kişi ba-
şõna GSYİH'da 1987-2005 döneminde yõllõk 
ortalama yüzde 3,7 oranõnda bir gelişme 
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göstermesi varsayõlmõş, ancak, 1987-1998 
döneminde yõllõk ortalama gelişme hõzõ 
yüzde 1,4 olmuştur. 

1987-1998 döneminde yõllõk ortalama 
büyüme hõzõ Türkiye genelinde tarõmda 
yüzde 1,8, sanayide yüzde 5,2  iken, GAP 
Bölgesinde, tarõmda yüzde 5,1, sanayide 
de yüzde 4,6 olmuştur. Bölgenin tarõm 
sektöründeki büyüme hõzõ Türkiye ortala-
masõnõn çok üzerindedir. 

1987-1998 döneminde Bölge illerin-
den Şanlõurfa, Diyarbakõr, ve Adõyaman 
illerinde tarõmda yõllõk ortalama büyüme 
hõzõ, Şanlõurfa ve Adõyaman illerinde de yõl-
lõk ortalama sanayi büyüme hõzõ Türkiye 
ortalamasõnõn üzerindedir.  

Bölgede 1987-1998 döneminde, 
Şanlõurfa  ve  Adõyaman ilinde  hem sanayi 

 
 

 
 

hem tarõmda, Diyarbakõr ilinde de tarõmda 
Türkiye ortalamasõnõn üzerinde bir gelişme 
olmuştur. Gaziantep ili sanayide Türkiye 
ortalamasõna eşit bir gelişme göstermiştir 
(Bölgede Batman, Şõrnak ve Kilis illeri 
sonradan il olduklarõndan, 1987-1998 dö-
nemi için bu illere yönelik yorum yapõl-
mamõştõr.) 

Bölge�nin sulu tarõma açõlmasõyla bir-
likte, Bölge�nin Türkiye sanayii katma de-
ğeri içindeki payõ yüzde 2�den yüzde 4�e 
yükselmiştir. 

Sanayi: GAP Bölgesi�nde Diyarbakõr, 
Gaziantep (2 adet), Mardin ve Şanlõurfa 
illerinde faal olarak 5 adet Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) ile bu OSB�ler içinde toplam 
543 fabrika bulunmakta ve 34.400 kişi 
çalõşmaktadõr. Bölgede 10 adet OSB�nin de 
yapõmõ sürmektedir. 

 
 

 
 
 
 

1987 - 1998 
İller Tarõm Sanayi Hizmetler Toplam 
Adõyaman 3,2 5,8 3,5 4,0 
Batman * 3,0 -0,4 8,4 3,1 
Dõyarbakõr 6,0 1,9 2,3 3,1 
Gaziantep -2,6 5,2 3,0 2,7 
Kilis ** -27,6 3,3 10,9 -3,8
Mardin 0,8 -0,6 2,1 1,4 
Siirt -8,0 -10,7 -4,9 -7,8
Şanlõurfa 9,8 25,3 3,7 8,3 
Şõrnak* 12,4 0,4 12,7 12,0 
Güney Doğu Anadolu Böl. 5,1 4,6 3,6 4,2 
Türkiye 1,8 5,2 4,2 4,1 

GAP İllerinde 1987-1998 Döneminde GSYİH�nõn Ana Sektörlerde 
Yõllõk Ortalama Büyüme Hõzõ (%) 

Not: Siirt İlinde değerlerin eksi değerde olmasõ; Siirt�in ilçeleri olan Batman ve Şõrnak�õn
        1990 yõlõnda il olmasõndan kaynaklanmaktadõr. 

* Yeni il olmasõ nedeniyle 1991-1998 dönemini kapsamaktadõr.
   ** Yeni il olmasõ nedeniyle 1996-1998 dönemini kapsamaktadõr. 
Kaynak: DPT Çalõşmalarõ 

(1987 yõlõ üretici fiyatlarõyla)
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Bölge�de Batman (1), Diyarbakõr (6), 
Gaziantep (6), Mardin (1), Siirt (1) ve 
Şanlõurfa (3) illerinde toplam 18 adet Kü-
çük Sanayi Sitesi (KSS) tamamlanmõştõr. 
Bu KSS�lerde toplam 5.514 iş yerinde yak-
laşõk 33.000 kişiye istihdam olanağõ yara-
tõlmõştõr. Ayrõca, 4.527 iş yeri içeren 19 
adet KSS�nin yapõmõ da devam etmektedir. 
Bu KSS�lerin açõlmasõyla yaklaşõk 27.000 
kişiye daha istihdam olanağõ yaratõlmõş ola-
caktõr. 

GAP Bölgesi�nde biri Mardin'de, diğeri 
de Gaziantep�te olmak üzere iki Serbest 
Bölge kurulmuştur. 

Adõyaman, Batman, Diyarbakõr, 
Gaziantep, Mardin, Siirt ve Şanlõurfa�da 
bulunan bulunan 7 adet stol havaalanõna 
ek olarak Şanlõurfa�da GAP Uluslararasõ 
havaalanõ inşaatõ sürmektedir. 

Ülke genelinde verilen devlet yardõm-
larõna ek olarak Bölge için özel devlet yar-
dõmlarõ uygulanmaktadõr. 

Toplumsal Yaklaşõm: GAP Bölgesi'-
nin sosyal yapõsõna ve sorunlarõna çözüm 
amacõyla sürdürülebilir kalkõnmaya yönelik 
GAP Sosyal Eylem Planõ hazõrlanmõştõr. 

Sosyal Eylem Planõ çerçevesinde; GAP 
Bölgesi'nde yatõrõm yapmak isteyen yerli ve 
yabancõ yatõrõmcõya danõşmanlõk hizmeti 
vermek amacõyla, Adõyaman, Diyarbakõr, 
Gaziantep, Mardin ve Şanlõurfa illerinde 
Girişimci Destekleme ve Yönlendirme Mer-
kezleri (GİDEM) açõlmõştõr. 

Bölge�de kadõnõn statüsünün yüksel-
tilmesi ve kalkõnma sürecine entegrasyonu 
amacõyla Adõyaman (1), Batman (2), Gazi-
antep (1), Kilis (1),  Mardin (5), Siirt (4), 
Şanlõurfa (3) ve Şõrnak (5) illerinde toplam 
22 adet Çok Amaçlõ Toplum Merkezleri 
(ÇATOM) kurulmuştur. 

GAP Bölge Kalkõnma İdaresi Başkan-
lõğõ�nca yürütülmekte olan diğer projeler 
ise; 

• Tarõm ve Ormancõlõk Projeleri;

- Sulama Kanallarõndaki Suyun Re-
gülasyonu ve İşletilmesi İle Su
Tasarrufu Sağlayan Sulama Metod
ve Teknolojileri,

- Sulama Dõşõ Alanlarda Yürütülen
Gelir Getirici  Faaliyetler,

- GAP Bölgesi�ndeki Sulama Sis-
temlerinin İşletme, Bakõm ve Yöne-
timi (MOM) Projeleri,

- Tarõmsal Araştõrma ve Geliştirme
Projeleri,

- GAP Bölgesi�nde Tarõmsal Mek-
anizasyon İhtiyaçlarõ Etüdü,

- Ağaçlandõrma ve Erozyon Kont-
rolü,

- Sözleşmeli Hayvancõlõk Projesi,

- Yeni Sulama Metod ve Teknoloji-
lerinin Tanõtõlmasõ ve Demonstras-
yonlarõnõn Kurulmasõ,

• Birecik Barajõ�ndan Etkilenecek Nü-
fusun Yeniden Yerleşimi, İstihdamõ
ve Ekonomik Yatõrõmlarõ İçin Plan-
lama ve Uygulama (Halfeti Projesi),

• Ilõsu Barajõ�ndan Etkilenecek Nü-
fusunun Yeniden Yerleşimi, İstih-
damõ ve Sosyo-Ekonomik Yatõrõm-
larõ İçin Destek,

• Diyarbakõr Kentinde Sokakta Çalõ-
şan Çocuklarõn Rehabilitasyonu,
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• Gençten Gence Sosyal Gelişim,

• Türkiye'de Sõtma Birimlerinin Güç-
lendirilmesi,

• Kõrsal Alanlarda Okul Servis Hiz-
metleri Uygulamasõ ve Eğitim Ku-
rumlarõnõn Güçlendirilmesi,

• Kentsel Enformel Sektörde İstih-
dam ve İş Potansiyelinin Artõrõlmasõ,

• Türkiye�de Sõtma Birimlerinin Ulusal
Kapasitesinin Güçlendirilmesi,

• Köye Dönüş ve Rehabilitasyon,

• Çevre,

• Fiziksel ve Mekansal Gelişme,

• Araştõrma Pojeleridir.

Bu projelerin yanõ sõra GAP İdaresi 
Başkanlõğõ�nõn uluslararasõ kuruluşlarla yü-
rüttüğü projeler, kõrsal kalkõnma projeleri 
ile fiziksel ve mekansal gelişime, altyapõ, 
çevre, kültür ve turizme yönelik projeleri 
de bulunmaktadõr. 

Sonuç 

GAP Ana Planõ�nõn uygulamasõnõn ilk 
aşamasõnda, enerji amaçlõ baraj ve hidro-
elektrik santral inşaatlarõ, enerji üretimi ve 
dağõtõmõ açõsõndan program hedeflerine 
ulaşõlmõştõr. Ancak, ana amaç olan tarõmsal 
sulamalarda, baraj ve şebeke yatõrõmlarõ ile 
su kaynaklarõnõ geliştirmeye yönelik mün-
ferit projelerde plan hedeflerine ulaşõla-
mamõştõr. Gerçekleşme oranõ, enerji pro-
jelerinde yüzde 64 iken, sulama projele-
rinde bu oran ancak yüzde 12 olabilmiştir. 

Kaynak  yetersizliği  nedeniyle,  gecik- 

meli olarak devam etmekte olan GAP pro-
jeleri için, bugüne kadar yõllõk ortalama 350 
milyon dolar tahsis edilebilmiştir. Proje�nin 
2010 yõlõnda tümleşik olarak tamamlana-
bilmesi için yõlda ortalama 1,6 milyar dolar 
kaynak gerekmektedir. Bunun sadece 800 
milyon dolarõ DSİ Gn. Md.lüğü'nün ihtiya-
cõdõr. 

GAP yatõrõmlarõnõn 2010 yõlõnda ta-
mamlanabilmesi için, kamu yatõrõmlarõna 
tahsis edilen ödenek tutarlarõnõn, kõsõtlõ 
bütçe olanaklarõ içerisinde artõrõlmasõ 
mümkün olamamaktadõr. Bu nedenle 
Proje�nin zamanõnda tamamlanabilmesi için 
yeni  finansman kaynaklarõ bulunmalõdõr. 

GAP Ana Planõ�ndaki eğitim ve sağlõk 
hedeflerine yaklaşõlmasõna rağmen, hõzla 
değişen dünya ve ülke koşullarõ çerçeve-
sinde ihtiyaçlarõn gerisinde kalõnmõştõr. 
Başta eğitim, sağlõk gibi sosyal konularda 
yeni bir politika ve strateji oluşturulup bi-
ran önce uygulamaya konulmasõ gerek-
mektedir. 

GAP�taki tarõmsal üretim artõşõ, Böl-
ge�deki sanayiyi sürükleyici nedenlerden 
biri  olmuştur. 

Değişen dünya ve ülke koşullarõ, öde-
nek yetersizliği gibi nedenlerle geciken 
GAP Projesi�nin, Bakanlar Kurulu'nun Ha-
ziran 1998 tarihinde aldõğõ karar gereğince 
2010 yõlõnda tamamlanmasõ için, GAP 
Bölge Kalkõnma İdaresi Başkanlõğõ�nca yü-
rütülmekte olan, Bütünleştirilmiş GAP Ana 
Planõ'nõn gözden geçirilmesi çalõşmalarõ 
sürmektedir. 

Dünyanõn en büyük ve kapsamlõ böl-
gesel gelişme projesi olan Güneydoğu 
Anadolu Projesi, sosyo-ekonomik özellikleri 
ve uygulamalarõ ile dünya ülkelerinin ilgi 
odağõ olmaya devam etmektedir. 
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GAP Projesi, çeşitli ülkelerde uygu-
lanmakta olan bölgesel kalkõnma projele-
rine örnek olmakta ve Türkiye genelinde 
de, bölgesel gelişmişlik farkõnõn ortadan 
kaldõrõlmasõ için uygulanacak ve uygulan-
makta olan diğer projelere õşõk tutmakta 
olan büyük bir fikir olduğu her an akõlda 
tutulmalõdõr. 

Kaynaklar 

Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Plan Çalõş-
masõ-Ana Plan Nihai Raporu, DPT - Nippon 

Koei Co. Ltd., Yüksel Proje A.Ş. Ortak 
Girişimi, Nisan 1989. 

Güneydoğu Anadolu Projesi'nde Son Durum 
(Haziran 2000), GAP İdaresi Başkanlõğõ. 

GAP'ta DSİ Genel Müdürlüğü Tarafõndan 
Yürütülen Çalõşmalarla İlgili Durum Raporu 
(Ağutos 2000), GAP İdaresi Başkanlõğõ. 

1998 Yõlõ Faaliyet Raporu, GAP İdaresi 
Başkanlõğõ, Ankara,1999 

Gayri Safi Yurtiçi Hasõla Verileri, DİE Baş-
kanlõğõ. 
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BÖLGE  PLANLAMASINA  YENİ  BİR  YAKLAŞIM: 
Güneydoğu  Anadolu  Bölgesi 
Kalkõnma  Planõ  (2002-2010)(*) 

Yavuz EGE (**) 
Mehmet POLAT, Zeynep ARAT (***) 

Ahmet SALTIK, Vedat ÖZBİLEN, Saffet ATİK,  Haşim ÖĞÜT (****) 

Özet: Türkiye�de 1960�ta demokratik 
planlõ kalkõnma düzenlenirken, planlama 
sürecine mümkün olduğu ölçüde katkõ ve 
katõlõmõn sağlanmasõnõ öngören bir düzen-
leme yapõlmõştõr. Türkiye, tam bir yukardan 
aşağõ planlama yaklaşõmõnõ hiçbir zaman 
kullanmamõş, �etkileşimli planlama�yõ çeşitli 
tarzlarla ele alan plan hazõrlõğõ yaklaşõmla-
rõnõ kullanmõştõr. Bu makale, GAP-Bölge 
Kalkõnma İdaresi�nce yaptõrõlan, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi Kalkõnma Planõ (2002-
2010) hazõrlõğõnõn dayanaklarõnõ ve faali-
yetlerini açõklamaktadõr. �Aşağõdan yukarõya 
doğru planlama� yaklaşõmõ için bir Türkiye 
uygulamasõ örneği üretilmiştir. İnsan�õn 
yaşayan odak olarak merkeze alõndõğõ, katõ-
lõmcõlõğõn azami ölçüde kullanõlmasõ için yeni 
etkileşim yöntemlerinin geliştirildiği, karar-
larõn halkla tartõşõlarak alõnõp bunlarõn plan-
landõğõ, beklenen bu demokratik işleyiş için 
halkõn eğitilerek daha etkin katõlõmõnõn talep 
edildiği bir süreç tanõmlanmaktadõr.  

PLAN  VE  KARAR  
ÇERÇEVESİNDE  DEĞİŞEN  
KOŞULLAR:  KÜRESELLEŞME  VE  
BÖLGE  PLANLAMAYA  BAKIŞ  
AÇISI  

Son yirmi yõlda yaşanan ve özellikle 
son on yõldõr ivme kazanan bilgi ve iletişim  

 
 

dallarõndaki gelişmeler, bilgi ve sermayenin 
küresel ölçekte dolaşõmõna öncü olmuştur. 
Özellikle, bilgi sõnõr tanõmayan bir yayõlma 
göstermiş, sonuçta bilginin üretim ve dağõ-
lõmõ ulusal sõnõrlarõ aşmõş, bilişim uluslara-
rasõ nitelik kazanmõştõr. Benzer bir desen,
sermaye birikimi ve dağõlõmõnda görül-
müştür. Uluslararasõ organizasyonlar ve
anlaşmalar yolu ile de örgütlenmeler gi-
derek, daha büyük mekanlara yansõmõş ve
daha fazla kitleyi ya da ülkeleri kapsamõş-
tõr. Sermayenin uluslararasõ niteliği, ulusal
niteliğinden baskõn olmuştur.

Planlamada Yerel Özelliklere ve 
Farklõlõklara Getirilen Yeni Anlayõş ve 
Yorumlar: Küreselleşmenin bu derece 
yaygõnlaştõğõ dönemde, yerelliğin de aynõ 
derecede önem kazanmasõ ilk bakõşta çe-
lişkili gibi görülmekle birlikte; her iki süreç 
de aslõnda aynõ hedefe ulaşmanõn yön-
temleridir: �Sürdürülebilir kalkõnma�. Küre-
selleşme ve yerelleşme eğilimleri, 1987 
Birleşmiş Milletler (BM) �Ortak Geleceği-
miz� raporu ile güçlenmiş ve 1992 yõlõnda, 
Rio de Janerio�da BM �Çevre ve Kalkõnma� 
toplantõsõ ile kurumsallaşmõştõr. Sürdürüle-
bilir kalkõnma anlayõşõ, küresel ölçekte ül-
kelerin ortak kalkõnma politikalarõ benim-
semesini öngörmektedir. Bu işbirliği çerçe-
vesinde, bireyden başlayarak tüm toplum 
örgütlerinin, yerel ve bölgesel yönetimle-
rin, giderek hükümetlerin ve uluslararasõ 
örgütlerin sorumluluğu vardõr. Bu yakla-
şõma göre, yerel özelliklerin ve kimliğin ön 

(*)  Projenin başlangõcõndaki durum değerlendirmesidir.
(**)  DPT Eski Müsteşar Yardõmcõsõ, Dr. 
(***)  DPT Eski Genel Müdürleri 
(****)  GAP Bölge Kalkõnma Planõ Proje Yöneticileri 
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plana çõkarõlmasõ, evrensel değerlerin yerel 
kültürel motiflerle zenginleştirilmesi, yerel 
üstünlüklerin kalkõnma sürecinde kullanõmõ 
ile yerelleşme; küreselleşme ile bütünleşti-
rilmektedir. 

Özetle, uluslararasõ platformda eko-
nomik ve politik bütünleşme hareketleri ve 
daha alt ölçekli mekansal kesimlerde ise 
yerelliklerin ön plana çõkarõlmasõ ile varõl-
mak istenen hedef �sürdürülebilir kal-
kõnma�dõr. Diğer bir deyişle, küreselleşme 
ve yerelleşme süreçleri, birbiriyle çelişen 
değil, birbirlerini tamamlayan eğilimlerdir 
(TMMOB).  

Aslõnda, ulusal sõnõrlarõn ötesinde bir 
kalkõnma ve gelişme anlayõşõnõn ilk aşama-
larõ, II. Dünya Savaşõ sonrasõ döneme 
uzanmaktadõr. Savaş sonrasõ dönemde, 
ülkeler arasõ bütünleşme hareketleri ortaya 
çõkmõştõr. Türkiye, coğrafi konumu itibarõ 
ile, ortak hedeflere ulaşmak için oluşturu-
lan bu örgütlerin özellikle ikisiyle yakõn 
ilişki halindedir: 1949 yõlõnda kurulan Av-
rupa Konseyi (CE) ve 1951 yõlõnda oluşumu 
başlatõlan Avrupa Birliği. 20. Yüzyõlõn orta-
larõnda ekonomik ve sosyal gelişme he-
deflerine ulaşmak amacõyla başlayan bu 
etkileşim, 1990�lõ yõllarda Türkiye�nin de 
yukarõda sözü edilen sürdürülebilir kal-
kõnma anlayõşõnõ vurgulayan Gündem 21�i 
kabul etmesiyle derinleşmiştir . 

Türkiye Avrupa Konseyi�ne kurulduğu 
tarihten üç ay sonra üye olmuştur. Kon-
sey�in genel amaçlarõ sürdürülebilirlik ilkesi 
ile örtüşmektedir. Konsey�in bir üyesi ola-
rak, Türkiye de, bu amaçlara uyum sağla-
mak durumundadõr (CE). 

Öte yandan; 1951 yõlõnda ekonomik 
kalkõnma hedefi ile oluşumu başlatõlan 
Avrupa Ekonomik Topluluğu, giderek ulus-
lar arasõ işbirliği konularõnõ derinleştirmiştir. 
Avrupa�da 1950�lerin başlangõcõnda ekono-

mik alanda ortaya çõkan, giderek toplumsal 
ve siyasal alanlarõ da kapsayan değişiklik-
ler, Topluluğun, sürdürülebilir kalkõnma 
hedefine uygun şekilde, �yeni kalkõnma 
ölçütleri� tanõmlamasõnõ zorunlu kõlmakta-
dõr. Ülkeler ve bölgelerarasõ dengeli gelişi-
min sağlanmasõ, �bölgesel gelişme� politi-
kalarõnõn sürdürülebilirlik ilkeleri ile uyumlu 
olmasõnõ gündeme getirmiştir (GAP-AB).   

Türkiye�nin �bölgesel planlama� yak-
laşõmõnda, üyesi olduğu Avrupa Konseyi�nin 
ve üyesi olmak istediği Avrupa Birliği�nin 
benimsediği, tüm dünyada etkisini sürdü-
ren sürdürülebilir kalkõnma hedefinin or-
taya koyduğu gelişme ilke ve ölçütleri göz 
önünde bulundurulmaktadõr (BB-TMK). 

Küresel ölçekte benimsenen sürdürü-
lebilirlik anlayõşõna göre, �bölgesel ge-
lişme�nin belirleyici ölçütü sadece ekono-
mik büyüme değildir. Bu anlayõş, bölgesel 
gelişmede ekonomi boyutunun; sosyal, 
kültürel, mekansal ve çevre korumaya iliş-
kin boyutlar ile bütünleşmiş halde olmasõnõ 
öngörmektedir. Tüm bu boyutlar, insani 
gelişme ve katõlõmcõlõk ilkesine uygun şe-
kilde düşünülmektedir.  

Türkiye�de Bölge Planlamasõndan 
Beklenenler: Türkiye bölge planlama uy-
gulamasõ da bu gelişmelerden etkilenmiş-
tir. Gerek Devlet Planlama Teşkilatõ tara-
fõndan yaptõrõlan ve gerekse GAP Bölge 
Kalkõnma İdaresi (GAP-BKİ) tarafõndan sür-
dürülen çalõşmalarda bu yeni yaklaşõmõn 
izleri görülmektedir. Nitekim, son yõllarda-
ki, bölge planlama çalõşmalarõnda bölge 
tanõmlamalarõ, her ne kadar yine coğrafi 
endişelerle ve il sõnõrlarõ kullanõlarak yapõl-
makta ise de, planlarõn içeriği; gündemde 
olan; yerel üstünlüklerin kullanõmõ, yerel 
inisiyatife bağlõ gelişme modellerinin ku-
rulmasõ, özel kesimin dinamizminden ola-
bildiğince yararlanõlmasõ gibi kavramlarla 
donatõlmõştõr. 
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Bu yaklaşõmõn, geleneksel karmaşõk 
bütüncül ve kapsamlõ planlama anlayõşõ 
yerine, mekansal olarak ortak özellikleri 
olan kesimlere çözüm arayõcõ öneriler ge-
liştirdiği ve bunlarõ programladõğõ, mekan-
sal biçimlenmenin ise geleneksel kademeli 
yada çok düzeyli sistemler yerine, ağsal 
ilişkileri ön plana çõkaran bir kurgu ile ta-
sarlandõğõ söylenebilmektedir. 

Değişen Planlama Yaklaşõmõ ve 
Planlamaya Egemen Olan Anlayõş: 
Yukarõda açõklanan planlama anlayõşõ deği-
şiklikleri; tarihsel olarak değerlendirildi-
ğinde; 1960�lõ yõllarõn bütüncül, 1970�lerin 
ithal ikameci, 1980�lerin ihracata dayalõ ve 
1990�larõn stratejik planlama anlayõşlarõn-
dan gelerek bugüne ulaşmõştõr. Türkiye, 
her dönemde halkla temas arayan etkile-
şimli planlama yöntemlerini gündeminde 
tutmuştur. Günümüzde, yukarõda açõklanan  
yerelleşme ve demokratikleşme yönündeki 
değişikliklere koşut olarak, �iletişimci ve 
uzlaşmacõ� bir yaklaşõmõn benimsendiği 
söylenebilmektedir.   

Bu yeni anlayõş, planlamaya yeni gö-
revler yüklemektedir. Planlama kadrosu, 
Plandan etkilenen tüm kesimler arasõnda 
iletişimi sağlayan, ortak çözüm arayan ve 
farklõ karar ve beklentileri rasyonalize eden 
bir göreve sahiptir. Plan�õn benimsenmiş bir 
ortak yön gösterici belge olarak algõlan-
masõ ve hazõrlanmasõ gerekmektedir. Bu 
katõlõmcõ anlayõş, planõn uygulama olasõlõ-
ğõnõ baştan artõrmaktadõr.  

Değişen Planlama Anlayõşõ Bağ-
lamõnda GAP Ana Planõ�nõn Gözden 
Geçirilmesi ve Yeni Güneydoğu Ana-
dolu Bölge Kalkõnma Planõ Yaklaşõmõ-
nõn Değerlendirilmesi: GAP Ana Planõ 
değişikliği çalõşmasõnõn "İş Tanõmõ"nda 
yukarõda sõralanan tüm özelliklerin yer 
aldõğõ söylenebilmektedir. Gerçekten de; 
bölge mekânõnõn, türdeş özelik gösteren alt 

planlama bölgeleri itibarõ ile farklõlaştõrõl-
masõ ve bu kesimler için farklõ kalkõnma 
stratejilerinin üretilmesi, planlama süreci-
nin katõlõmcõ bir yaklaşõmla kurgulanmasõ, 
yerel üstünlük alanlarõnõn ve inisiyatifin öne 
çõkartõlmasõ, özel kesimin dinamizminden 
olabildiğince yararlanõlmasõ ve sürdürülebi-
lirlik ilkesinin tüm planlamayõ çevrelemesi 
gibi temel beklentiler bu yeni yaklaşõmõn 
izlerini taşõmaktadõr. 

Bu özelikleri ile yeni planlama yakla-
şõmõ, mevcut planõn gözden geçirilmesi 
anlamõnõ aşmaktadõr. Bu nedenle de ça-
lõşma yeni �Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
Kalkõnma Planõ� olarak adlandõrõlmõştõr. 

GAP�TA  PLANLAMA 
İHTİYACININ  NEDENLERİ  VE 
PLANLAMANIN  ÇIKIŞ 
NOKTALARI 

Yukarõda özetlenen gelişmelerin 
2000'li yõllara taşõndõğõ günümüzde; 1989 
yõlõnda onaylanan GAP Ana Planõ yaklaşõk 
10 yõlõnõ doldurmuştur.  

1989 GAP Ana Planõ�nõn ilk çõkõş nok-
tasõ, Fõrat ve Dicle havzalarõndaki hidrolik 
kaynaklarõn sulama ve enerji amaçlõ kulla-
nõmõnõ ve bunun diğer sektörlere etkilerinin 
gözetilmesi ve hesaplanmasõ iken, 1980�li 
yõllarõn sonuna yaklaşõldõğõnda kapsam 
Devlet Planlama Teşkilatõ�nca projenin çok 
boyutluluğunu kavrayacak biçimde zen-
ginleştirilmiş, nihai ürün "Çok Sektörlü 
Entegre/Tümleşik  Bölge Kalkõnma Planõ� 
olarak tanõmlanmõş ve yaklaşõma gelenek-
sel bölge planlamanõn hemen tüm boyut-
larõ eklenmiştir. Kõsaca, 1989 Ana Planõ'nõn 
başlangõçtaki çõkõş noktasõ kaynaklarõ hare-
kete geçirmek olarak belirlenmiş iken, 
daha sonra tümleşik bir bölgesel kalkõnma 
planõ  elde  edilmiştir.  Öte  yandan,  bu 
plan çalõşmasõ tamamlanmasõ sonunda 
Türkiye�de ilk kez bir "Bölge Kalkõnma İda- 
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resi" kurulmuştur. Temel amaç Plan uygu-
lamasõnõn mahallinde yakõndan yönetilme-
sidir. Böylece, planlõ dönemde Devlet 
Planlama Teşkilatõ tarafõndan yürütülen 
bölge planlama faaliyetleri, buna çok ay-
rõntõlõ uygulama yetkileri de eklenerek, ilk 
kez yeni bir kurumsal yapõlanmayla, Baş-
bakanlõğa bağlõ, belli bir bölge ile görevli 
yeni bir birim tarafõndan sürdürülmeye 
başlanmõştõr. 

GAP-BKİ, son on yõldõr özellikle uygu-
lamaya dönük çalõşmalarõna, yukarõda açõk-
lanan yeni plan anlayõşõnõ yansõtmaya ça-
lõşmõş, toplumsal kalkõnma amaçlõ çabalara 
girmiş ve nihayet 2000�li yõllarõn başõnda 
da, 1989 Planõnõ tümüyle gözden geçir-
meye geçmiştir. Bakanlar Kurulu, Güney-
doğu Anadolu Projesi�nin 2010 yõlõnda biti-
rilmesi kararõnõ almõş ve ekonomik, sosyal 
vb. önlemlere ilişkin planlama çalõşmalarõnõ 
yapmakla GAP-BKİ�yi görevlendirmiştir 
(GAP-BKİ 2000a). 

Bugün tamamlanmaya yaklaşan faali-
yetin özelliği, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
için yapõlan planlamanõn ilk kez Bölge Kal-
kõnma İdaresi�nce yapõlõyor olmasõdõr. Bu iş 
için planlama deneyimi olan bir grup oluş-
turmuş bir sivil toplum kuruluşu ile plan 
hazõrlõğõ yürütülmüştür. DPT yanõnda başta 
DSİ olmak üzere uygulamacõ kuruluşlarla 
koordinasyon yapõlmõştõr. 

Bölgedeki Yeni Koşullarõn Kal-
kõnma Planõ Gereksinimini Artõrmasõ: 
Ana Plan�õn 1989 yõlõnda onaylanmasõnõ ta-
kip eden yõllardaki iki olumsuzluk, planõn 
uygulama olasõlõğõnõ büyük ölçüde zedele-
miştir. Bunlar; 1990�larõn hemen başõndaki 
Körfez Savaşõ ve bunu takip eden Irak am-
bargosu ile Bölge'de yaşanan terör soru-
nudur.  

Her şeyden önce; güvenlik sorunlarõ  

nedeni ile kamu kaynaklarõ tahsisinde 
önemli değişiklikler ve özelikle sulama 
başta olmak üzere altyapõ yatõrõmlarõnda 
önemli aksamalar olmuştur. Irak ambar-
gosu ise başta ulaştõrma ve ticaret sektör-
leri olmak üzere; özel kesimin kan kaybõnõ 
nedenlemiştir. 

Günümüzde Irak ambargosu sür-
mekle birlikte; terör sorunu çözülmüş ve 
Bölge'nin ekonomik olarak canlandõrõlmasõ 
ve onarõlmasõ gündeme gelmiştir. 

1989 GAP Bölge Ana Planõ�nõn 
Son On Yõldaki Gelişmelere Göre 
Sayõsal Boyutunun Güncelleştirilmesi: 
Yukarõda açõklandõğõ gibi; planõn gerçek-
leşmesindeki olumsuzluklarõn sayõsal olarak 
ifade edilmesi, bölgesel kalkõnma ve ona-
rõm sürecinin sayõsallaştõrõlmasõ ve plan di-
line dökülmesi gerekmektedir.  

1989 Ana Planõ, bölgesel gelişmeyi 
büyük ölçüde sulamaya bağlõ olarak tarõm-
sal üretimdeki artõşa ve bunun diğer sek-
törlere yapacağõ etkilere bağlamõştõr. Plan, 
nihai ekonomik yapõyõ "tarõmsal ürün dõş-
satõm üssü" olarak betimlemiştir. Planõ 
tümleşik hale getiren tüm ulaştõrma ve 
sosyal boyutlar kapsanmõştõr. Bununla bir-
likte; 2000'li yõllarda kamu kesimi tarafõn-
dan yapõlan sulama altyapõsõ 2002 yõlõ için 
öngörülenin sadece % 14'ü düzeyine gele-
bilmiştir. 1990�lõ yõllarõn sonunda, Böl-
ge'deki 9 ilin toplam dõşsatõmõ ise, Türkiye 
dõşsatõmõnõn sadece % 2'sini oluşturabil-
miştir. Bu oranõ da büyük ölçüde Gaziantep 
ili yaratmõştõr.  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili 
sektörel gelişmişlik ölçümleri, farklõ sek-
törlerde değişiklik göstermekle birlikte; 
gerçekleşen değerler, Bölge�de genel ola-
rak ülke ortalamasõnõn yarõsõ civarõndadõr 
(GAP-BKİ 2000b).  
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Yeni Egemen Planlama Anlayõşõ-
nõn Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kal-
kõnma Planõ�na Yansõtõlmasõ İstemi: 
Ana Plan�õn gözden geçirilmesinde, diğer-
leri ile birlikte; yukarõdaki yeni ve çağdaş 
planlama anlayõşõnõn etkisi olduğu söylene-
bilir. Nitekim, konuya ilişkin GAP-BKİ ta-
rafõndan hazõrlanan "İş Tanõmõ"; İdarenin 
bu husustaki beklenti ve taleplerini ortaya 
koymaktadõr. GAP-BKİ kalkõnmanõn oda-
ğõna insanõ yerleştirmiştir. Bunun anlamõ 
yörenin insan kaynaklarõnõn beceri düzeyi-
nin geliştirilmesi; halkõn eğitim düzeyinin 
yükseltilmesi; insan ve kurumsal kapasite-
nin artõrõlmasõ; yaşam kalitesini sosyal, 
kültürel, ekonomik ve çevresel açõlardan 
artõrmayõ hedefleyen proje etkinliklerinin 
mümkün olduğunca yerel topluluklarõn ka-
tõlõmõyla planlanmasõ ve uygulanmasõdõr. Bu 
yaklaşõm, yerel halkõn gerçek sorunlarõna, 
gereksinimlerine, tutumlarõna ve öncelikle-
rine duyarlõ yeni bir planlama, projelen-
dirme ve uygulama gerektirmektedir. Plan-
dan etkilenen tüm kesimlerin görüş ve 
katkõlarõ ile gerçekleşecek bir planlama, 
anõlan iş tanõmõnõn ana felsefesi olmuştur. 
Bu bağlamda; kamu ve özel kesimin eko-
nomik olanaklarõnõn, plan hedefleri doğ-
rultusunda harekete geçirilmesi ve kal-
kõnma sürecine kamuoyu desteği ve katõlõ-
mõn sağlanmasõ yapõlmakta olan yeni 
"Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kalkõnma 
Planõ"nõn temel çõkõş noktalarõnõ oluştur-
maktadõr. 

PLANLAMA  YAKLAŞIMI  VE 
TEMEL  ANLAYIŞIN  PLANLAMA 
SÜREÇ  VE  AMAÇLARINA 
YANSIMASI 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kalkõnma 
Planõ, kuramsal olarak açõklanan yeni 
planlama anlayõşõnõn pratiğe dönüştürül-
mesi olarak kurgulanmaktadõr. Bu anlayõş, 
planlama çalõşmalarõnõn başõnda ortaklaşa 
bir çaba ile oluşturulan plan vizyo-

nunda/ufku net olarak ifade edilmiştir. 
Buna göre Plan�õn vizyonu/görüş ufku, 

�...Refahõn arttõğõ ve yaygõnlaştõğõ ve 
bunun herkese ekonomik faaliyetlere 
katõlma fõrsatõ vererek sağlandõğõ; böl-
genin diğer bölgelerle olan gelişmişlik 
farklarõnõn ortadan kalktõğõ; bölgedeki 
kaynaklarõn etkin kullanõldõğõ, sürdü-
rülebilir büyüme ve toplumsal istikra-
rõn bir gereği olarak verimlilik ve is-
tihdamõn arttõğõ; güçlü, özgüvenli, do-
nanõmlõ, eğitilmiş bireylerden oluşan 
ulusal ekonomiyle bütünleşmiş, dõşa 
açõk, fõrsat eşitliğinin olduğu, demok-
ratik bir toplumsal yapõnõn gerçekleş-
tirilmesidir...� (GAP-BKİ 2000b, 8). 

Bu vizyon/görüş ufku/hedef, planõn 
hemen tüm bileşenlerine yansõyan ve plan 
çerçevesini oluşturan ilkelerle olgunlaştõ-
rõlmõş ve desteklenmiştir. Bunlar kõsaca 
aşağõda açõklanmõştõr: 

• Katõlõmcõ bir yaklaşõmla hazõrlanacak
planõn; plandan etkilenen tüm ke-
simlerce olabildiğince benimsenir
ve gerçekçi olmasõ,

• �Sürdürülebilirlik� ilkesinin tüm
planlama bileşenlerine yansõtõlmasõ,
bölge kaynaklarõ ve mekanõ ile in-
sani yerleşim alanlarõnõn bu ilke
doğrultusunda kurgulanmasõ ve ta-
sarlanmasõ,

• Bölge mekansal yapõsõnõ sadece ey-
lemlerin fiziki yansõmasõ ve biçim-
lenmesi olarak değerlendirilme-
mesi, ayrõca yõğõlõmlarõn oluştur-
duğu �dõşsal ekonomilerin, planda 
etkin olarak kullanõlmasõ�, 

• Bölgesel kalkõnmanõn kaynaklarõ ha-
rekete geçirme süreci olduğu kadar
�çağdaş ve donatõmlõ bireyler�in
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oluşturacağõ �toplumsal kalkõnma� 
ve �kapasite artõrõmõ� eylemi olarak 
da algõlanmasõ,  

• Çevresel duyarlõlõğõn ön plana çõka-
rõlmasõ ve bölge mekanõnõn çevresel
değerleri koruyan ve geliştiren bir
anlayõşla düzenlenmesi,

• Kalkõnma sürecinin, ulusal ve ulus-
lararasõ ekonomilerle bütünleşir bi-
çimde kurgulanmasõ, bölge ekono-
misinde �pazar kurallarõnõn etkin
kõlõnmasõ� ,

• Bu bağlamda; Bölgenin, ülkenin di-
ğer bölgeleri ile �gelişmişlik farkõnõn 
azaltõlmasõ� için önlemlerin alõn-
masõ, 

• Kültürel varlõk ve birikimlerin, plan-
lamada bir zenginlik olarak değer-
lendirilmesi ve korunmasõ, bu biri-
kimlerden potansiyel güç olarak
yararlanõlmasõ. 

Planlanma ilkeleri, planlama sürecinin 
başlangõç aşamasõnda oluşturulan, �Amaç, 
Hedef, Strateji Dizisi�ne açõk olarak yansõ-
tõlmõştõr. Bu aşamada 16 önemli planlama 
amacõ üzerinde durulmuştur. Bölge plan-
lamasõnõn karmaşõk ve çok sektörlü kuram-
sal içeriği, doğal olarak, bazõ hedeflerin 
farklõ sektörler itibarõ ile örtüşmesine yol 
açmõştõr. Anõlan amaç, hedef ve stratejiler 
dizisi, Ankara ve GAP illerinde yapõlan top-
lantõlarda tüm taraflarla tartõşõlmõş ve özel-
likle Bölge halkõnõn görüşleri doğrultu-
sunda, anõlan set içeriğinde öncelikler yer 
değiştirmiştir (GAP-BKİ 2000c, GAP-BKİ 
2000d).  

Bu katõlõmcõ çalõşma süreci sonunda; 

• Sürdürülebilir gelişme altyapõsõnõn
oluşturulmasõ ile su, toprak ve bi-
yolojik kaynaklarõn verimli kullanõl-
masõ,

• İnsan kaynaklarõnõn geliştirilmesi ile
yerel inisiyatifler öncülüğünde
Bölge�nin kurumsal kapasitesinin
güçlendirilmesi,

• Bölgelerarasõ, Bölge içi gelişmişlik
farkõnõn azaltõlmasõ, dezavantajlõ
kesimlerin desteklenmesi ile me-
kansal kullanõmõn işlevsel kõlõnmasõ,

• Çevre yönetim yapõlarõnõn oluşturul-
masõ ve güçlendirilmesi ile tarih ve
kültür varlõklarõnõn korunmasõ ve
değerlendirilmesi,

• Kamu kuruluşlarõnõn koordinasyo-
nunun sağlanmasõ; özel kesim ve
yerel sivil örgütlenmelerle işbirliği-
nin artõrõlmasõ

olarak özetlenebilecek amaçlar dizisi ile 
planlama çalõşmalarõnõn ana çerçevesi 
oluşturulmuştur. Kuşkusuz, anõlan ilkeler 
ve amaçlar dizisi, Bölge�nin özgün koşullarõ 
gözetilerek üretilmiş olmakla birlikte, ge-
nellik düzeyi yüksek önermeleri içermekte-
dir. Planlamanõn ilerleyen aşamalarõnda, bu 
dizinin somut biçime dönüştürülmesi, sayõ-
sal ifadelerle zenginleştirilmesi ve dinamik 
bir süreç içinde geliştirilmesi söz konusu 
olmak durumundadõr.  

Planõn Kurgusu ve Planlama 
Süreci: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kal-
kõnma Planõ, ardõşõk ve farklõ aşamalardan 
oluşan bir süreç içinde tamamlanmõştõr. Bir 
anlamda kurgusal gelenekselliği taşõyan bu 
planlama süreci şemada gösterilmiştir 
(Şema 1). 
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�Veri Toplama ve Veri Tabanõnõn 
Oluşturulmasõ� aşamasõnõ, �Mevcut Plan ve 
Programlarõn Değerlendirilmesi�, �Kalkõnma 
İhtiyaçlarõ ve Sõnõrlarõ� ve bu faaliyetleri de 
�Amaç, Hedef, Strateji ve Politikalar� dizi-
sinin oluşturulmasõ izlemektedir. Görüldüğü 
gibi ilk aşama; daha çok planlanacak ol-
guyu kavrama ve ortaya konulan amaç ve 
hedefler seti gözetilerek eylem alanlarõnõn 
sõnõrlarõnõ tanõmlama alt-sürecinden oluş-
maktadõr. 

�Makroekonomik Modelin Kurulmasõ� 
ve �Kalkõnma Seçeneklerinin Hazõrlanmasõ 
ve Taslak Bölge Planõ�nõn Oluşturulmasõ� 
aşamalarõnõ �Bölge Kalkõnma Planõ ve Uy-
gulama Programlarõnõn Tamamlanmasõ ve 
Tanõtõmõ� aşamasõ izlemiştir. Plan�õn resmi 
nitelik kazanmasõ ile birlikte etkin bir �İz-
leme/Değerlendirme Sisteminin Kurulmasõ� 
faaliyeti de tamamlanmaktadõr. Görüldüğü 
gibi bu ikinci alt-süreç daha çok geleceğin 
kurgulanmasõ olarak tanõmlanabilmektedir. 

Faaliyetlerin son aşamasõnõ ise sektör-
el projelerin üretilmesi oluşturmaktadõr. 
Projeler, planõn sürükleyici sektörleri için 
ivedi yapõlmasõ gerekenleri; teknik, mali ve 
örgütsel boyutlarõ ile birlikte ayrõntõya in-
dirmeyi amaçlamõştõr. 

Bu noktada vurgulanmasõ gereken bir 
husus, gerek ilk alt planlama süreci sonun-
da tüm çalõşmalarõ çerçeveleyecek amaçlar 
setinin ve gerekse sonraki alt-süreçte kal-
kõnma senaryolarõnõn, özellikle plandan et-
kilenenlerin görüş ve katkõlarõna sunulmuş 
olmasõdõr. Her iki ürünün de, bu katkõlar 
sonucu olgunlaşmasõ esas alõnmõştõr.  

Planlamanõn Örgütlenmesi ve 
Planlama Yaklaşõmõ ile Plan Örgüt-
lenmesi Arasõndaki Uyum: Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi Kalkõnma Planõ�nõn çalõşma 
gruplarõ, plan ilkeleri ve amaçlarõ doğrultu-
sunda ve bunlarõ gerçekleştirmek üzere 
her bir planlama bileşenine göre oluştu-

rulmuştur. Örgütlenme şemasõ ekte su-
nulmaktadõr (Şema 2). 

Bu noktada önemli olan, planlama 
yaklaşõmõ ile örgütlenmesinin uyum içinde 
olmasõdõr. Daha önce sõralanan ve planla-
mayõ çevreleyen ilkelere göre takõmlarõn 
oluşturulmalarõ dikkat çekicidir: 

• Bölge Planlama/Mekansal Gelişmeler
• İktisadi Planlama
• Kõrsal ve Tarõmsal Kalkõnma
• Sosyal Planlama
• Çevre ve Altyapõ
• İletişim ve Halkla İlişkiler

Önemli bir diğer husus; GAP-BKİ�nin
planlama çalõşmalarõnda aktif olarak görev 
almasõ ve her bir planlama bileşeni için, 
danõşmanlarla, İdare çalõşanlarõ ile birlikte 
görev yapmasõdõr. 

Plan yaklaşõmõ ile plan hazõrlõğõ uy-
gulamasõ arasõndaki uyuma özen gösteril-
miştir. Planlama sürecinde katõlõmcõ yakla-
şõmõn tüm unsurlarõ görülmektedir. Örne-
ğin; belirli sektörlerdeki çalõşmalar aşağõda 
sõralanan katõlõm yöntemleri ile gerçekleşti-
rilmiştir.  

• Yetki Devri
• İşbirliği
• Ortak Çalõşma
• Bilgilendirme
• Yönetişim

Bu bağlamda; özellikle yetki devri
yöntemi ile farklõ bileşenlerdeki toplam 19 
çalõşma, konusunda uzman sivil toplum 
örgütlerine, üniversitelere ve diğer kuru-
luşlara yaptõrõlmõştõr. 

Benzer bir çaba, ortak çalõşma ve iş-
birliği modellerinde yaşanmõş; bu konu-
larda sayõlarõ yüzden fazla kuruluşla ilişki 
kurulmuştur. 
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GÜNEYDOĞU  ANADOLU  
BÖLGESİ  KALKINMA  PLANI�NIN  
YENİ  PLANLAMA  
YAKLAŞIMLARINDAN  
ÖRNEKLER  

Planlanacak olgunun algõlanmasõ ve 
kavramsallaştõrõlmasõ ağõrlõklõ aşamalardan 
ilk planlama alt-sürecini oluşturan faali-
yetlerin hepsi sonuçlandõrõlmõştõr. Veri top-
lanmasõ ve güncelleştirilmesi çalõşmalarõ ile 
1989 Ana Planõ ve günümüzdeki mevcut 
yapõnõn değerlendirilmesi çalõşmalarõ ta-
mamlanmõştõr. Bu çalõşmalarõn doğal so-
nucu olarak, 2010 plan hedef yõlõ itibarõ ile 
kalkõnma alt ve üst sõnõrlarõ farklõ planlama 
bileşenleri ile ortaya çõkmaktadõr. Öte yan-
dan; amaç, hedef ve stratejiler dizisi ha-
zõrlanmõş, ilgili taraflarla tartõşõlmõş ve göz-
den geçirilmiştir. Tüm gelişmeler rapor 
edilmiş ve taraflara iletilmiştir.  

Öte yandan; ağõrlõklõ olarak bölgenin 
geleceğinin kurgulanmasõnõ içeren diğer 
alt-planlama sürecinde çeşitli yaklaşõmlar 
denenmiştir. Kalkõnma senaryolarõ çalõş-
malarõ tamamlanmõştõr. Bu bağlamda; 
mevcut eğilimin devamõ senaryosu 
modellenmiş ve sonuçlarõ tartõşõlmõştõr. So-
nuçlar, planlamanõn yönleneceği sayõsal 
hedefleri de ortaya koymuştur. Mevcut 
eğilimin devam etmesi durumunda; GAP 
illerinin, toplam Türkiye GSYİH içindeki 
paylarõnõn giderek azalacağõ ortaya çõkmõş 
ve planlõ müdahalelerin gereği belirlenmiş-
tir. Benzer bir alt-modelleme, sektörleri 
itibariyle istihdam, nüfus tahminleri ve 
bunlarõn mekansal dağõlõmõ için yapõlmõştõr. 
Bu bağlamda, bölgesel ulaşõm sistemi 
modellemesi hazõrlanmõştõr. Özetle, gele-
ceğin kurgulanmasõ çalõşmalarõnda model-
leme çalõşmalarõ ile büyük ilerleme sağ-
lanmõştõr.  

Planlama çalõşmalarõnõn başlangõcõn-
dan bu yana geçen sürede; ülke planlama 

uygulamasõna bir çok ilklerin kazandõrõlma-
sõdõr. Farklõ planlama bileşenleri itibarõ ile 
özellikle Bölge�de gerçekleştirilen çalõşma-
larõn konularõndan bir kõsmõ şöyledir: 

1. Güneydoğu Medyasõ Eğitim Projesi

2. �Kentsel Yönetim Modeli İle Belediyele-
rin Kurumsal Kapasitelerinin Geliştiril-
mesi Model Etüdü�

3. �Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kalkõnma
Planõ�nda Bilişim Sektörü�

4. �Tarõmsal Yayõm ve Danõşmanlõk Hiz-
metleri için Seçenekli Modellerin Araş-
tõrõlmasõ�

5. �Önder Çiftçi Yayõm Projesi�nin GAP
Bölgesi�nde Uygulama Olasõlõklarõnõn
Değerlendirilmesi�

6. �Arazi Ofisi ve Arazi Edindirme
Fonu�nun GAP Bölgesi İçin Uygulanabi-
lirlik Model Etüdü�

7. �GAP Bölgesi�nde Ağaçlandõrma ve
Erozyon Kontrolü İçin Havza Yönetimi
Model Etüdü�

8. �Hayvancõlõkta Sözleşmeli Üretim Mo-
dellerinin Uygulama İmkanlarõ�

9. �Toprak ve Su Kaynaklarõ Kirliliğinin
Boyutlarõ, Nedenleri ve Çözüm Yolla-
rõna İlişkin Çalõşma�

10. �Pazarlama Olanaklarõ�

11. �GAP Turizm Yatõrõm ve Pazarlama
Etüdü�

12. �KOBİ�lere Yönelik Destek Politikalarõ-
nõn Değerlendirilmesi ve Öneriler�

13. �Bölge�nin Sağlõk Profili�
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14. �Özel Kesim Kapasitesi ve Yeni Yatõrõm
Olanaklarõnõn Tespiti ve Finansman
Olanaklarõ�

15. �Bölge�nin Esnaf ve Sanatkarlarõnõn
Toplumsal Değişme Süreciyle Bütün-
leştirilmesi�

16. �Bölge�nin Yaygõn ve Örgün Eğitim Ya-
põsõ�

17. �Bölge�deki Sivil Toplum Örgütlerinin
Kapasitelerinin Artõrõlmasõ ve Kalkõnma
Süreciyle Bütünleştirilmesi�

18. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kalkõnma
Planõ Sürecine Ülke Çapõnda Sivil
Toplum Örgütlerinin Katõlõmõ�

19. �Tarihi ve Kültürel Varlõklarõn Saptan-
masõ, Korunmasõ ve Değerlendirilmesi
ve Hasankeyf Danõşma Sürecinin Baş-
latõlmasõ�

Bu çalõşmalar ve benzer diğerleri, plan 
bütünlüğü içinde değerlendirilmiş ve Bölge 
Kalkõnma Planõ�nõn oluşumuna katkõ sağla-
mõşlardõr. 

Çalõşmalarõn bundan sonraki ağõrlõğõ, 
geleceğin tasarõmõ ve planõn sayõsal boyu-
tunun oluşturulmasõ olacaktõr. Plan, ayrõl-
maz bir parçasõ olarak, �Uygulama Prog-
ramlarõ�nõ da içermektedir.  

Planõn sürekliliğini sağlayacak olan 
�İzleme/Değerlendirme/Yönlendirme� sü-
reci ise süreklilik gösterecektir.     
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KAMU  SABİT  SERMAYE  YATIRIM 
STRATEJİLERİ  ve  2002  YILINDA
KAMU  PROJE  STOKU 

Yõlmaz  ILGIN (*) 

Özet: Türkiye�de 1960-1980 ara-
sõnda; karma ekonomi kurallarõ içinde, 
kamu ve özel kesimlerin bir arada ve birbi-
rini destekleyerek faaliyet gösterdiği, ithal 
ikamesi ile sanayileşmeye dayalõ dengeli 
kalkõnma politikasõ benimsenmiştir. 1980 
sonrasõ ise ekonomide, ithal ikameci ve içe 
dönük yapõdan ihracata dönük ve dõşa açõk 
yapõya geçildiği dönem olmuştur. Bu doğ-
rultuda, kamu kesimi giderek imalat sana-
yii yatõrõmlarõndan çekilerek, ekonomik ve 
sosyal altyapõ yatõrõmlarõna yoğunlaşmõştõr. 
Ancak, bu dönem aynõ zamanda kamuya 
yatõrõm yaptõrma talebinin çok yükseldiği 
ve farklõlaştõğõ bir dönem de olmuştur. 
Türkiye, VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dö-
nemine, pek çok yatõrõm ihtiyacõ olmasõna 
rağmen, mevcut kamu kaynaklarõyla yü-
rütülemeyecek boyutlarda  proje stokuna 
sahip bir Kamu Yatõrõm Programõ ile gir-
miştir. 2001 yõlõnda başlatõlan kamu yatõrõm 
programõnõn yürütülebilirlik  çalõşmalarõnõn 
bundan sonra da sürdürülmesi ihtiyacõ de-
vam etmektedir. Kamu yatõrõm programõnõn 
yürütülebilir bir yapõya kavuşturulmasõ ihti-
yacõnõn gerekçeleri bu yazõ ile özetlen-
mektedir. 

1960�lõ yõllarõn başõnda planlõ kalkõnma 
modelini benimseyen Türkiye�de, Devlet 
Planlama Teşkilatõ (DPT) tarafõndan 
1960�dan bu yana, 1963-1977, 1973-1995 
ve son olarak ta 2001-2023 dönemlerini 
kapsayan üç ayrõ uzun vadeli plan ve bu 
uzun  vadeli  planlar  kapsamõnda,  sonun- 

 
 
 

cusu 2001-2005  dönemini kapsayan VIII. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ olmak üzere sekiz 
ayrõ beş yõllõk kalkõnma planõ hazõrlanmõştõr. 
Bu çalõşmada, söz konusu dönem boyunca 
izlenen ve önümüzdeki dönemde izlenecek 
olan kamu yatõrõm stratejileri özetlenerek, 
2002 yõlõ itibariyle kamu yatõrõmlarõ proje 
stokunun durumu ortaya konulmaya çalõ-
şõlmõştõr. 

I- PLANLI  DÖNEM  BOYUNCA
KAMU  YATIRIM
STRATEJİLERİ

1- I. Uzun  Vadeli  Plan
(1963-1977)(1)

Türkiye, 1960�lõ yõllarõn başõnda planlõ 
kalkõnma modelini benimsemiş ve 1961 yõ-
lõnda, 1963-1977 dönemini kapsayan 15
yõllõk bir uzun vadeli plan hazõrlanmõştõr.
Söz konusu uzun vadeli planda, karma
ekonomi kurallarõ içinde, devlet ve özel
sektörün bir arada ve birbirini destekleye-
rek faaliyet gösterdiği, ithal ikamesine yö-
nelik sanayileşmeye dayalõ dengeli kal-
kõnma politikasõ benimsenmiştir. Bu çerçe-
vede, kamu yatõrõmlarõnõn yapõlmasõnda,
uzun süreli gelişme için gerekli yatõrõmlarõ,
stratejik yatõrõmlarõ ve özel teşebbüsün
gerçekleştiremediği yatõrõmlarõ yapmak
esas ilke olarak benimsenmiştir. Yatõrõmla-
rõn coğrafi dağõlõmõnõn dengeli olmasõ da
stratejide dikkate alõnmõştõr. 15 yõllõk dö-
nem sonunda, toplam yatõrõmlarõn

(1) DPT, 1963, Kalkõnma Planõ-Birinci Beş Yõl (1963-
67), Ankara, s.527

(*) DPT, Planlama Uzmanõ 
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GSMH�ya oranõnõn yüzde 21 olmasõ hedef-
lenmiştir. İthal ikameci sanayileşme politi-
kasõ çerçevesinde, yatõrõm önceliklerinin 
tespitinde, maliyet mukayeseleri uzun vade 
açõsõndan değerlendirilmiş, sektörlerin ge-
lişme hedefleri dinamik bir karşõlaştõrmalõ 
maliyet yapõsõ göz önünde tutularak tespit 
edilmiştir. 

I. Beş Yõllõk Planda (1963-1967) �en
geniş anlamda temel yapõ� yatõrõmlarõna 
ağõrlõk verilirken, II. Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planõnda (1968-1972) özellikle sanayi iş-
kollarõnõn ekonomide sürükleyici sektör ni-
teliğini kazanmasõ ilkesi benimsenmiş ve 
plan stratejisinde, geniş bir teşkilatlan-
mayõ, üstün teknolojileri ve büyük serma-
yeyi gerektirecek stratejik yatõrõmlarõn ya-
põlmasõ konusunda doğrudan doğruya ya-
tõrõmcõ olarak kamu kesimine büyük gö-
revler düştüğü belirtilmiştir.(2) 

2- II. Uzun  Vadeli  Plan
(Yeni Strateji)
(1973-1995)(3)

1972 yõlõnda, dünyada meydana gelen 
değişmeler karşõsõnda Türk Ulusunun yarõ-
nõnõ görme ve ona hakim olma, I. ve II. 
Beş Yõllõk Planlar ile ulaşõlan sonuçlar, ka-
zanõlan tecrübeler, karşõlaşõlan sorunlar, 
kalkõnma potansiyelinin daha belirgin hale 
gelmesi, ortaya çõkan yeni durumlar, özel-
likle Ankara Anlaşmasõ çerçevesinde Av-
rupa Ekonomik Topluluğuna katõlmaya ge-
çişi düzenleyen Katma Protokol, kalkõnma 
politikasõnõn yeniden gözden geçirilmesini 
ve 1995 yõlõ sonunda Gümrük Birliğine gi-
rişi hedef alan yeni açõnõn hakim kõlõnma-
sõnõ gerektirmiştir. III. Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planõnõn yeni bir bakõş açõsõ ile hazõrlanmasõ  

(2) DPT, 1972, Plan Modeli Uluslararasõ Kolokyumu,
Ankara, s.22

(3) DPT, 1972,  Yeni Strateji (1973-1995), Ankara

lüzumu doğmuştur. �Uzun Dönemli Kal-
kõnmanõn ve III. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ-
nõn Temel Hedefleri ve Stratejisi�  ortaya
konulmuştur. Söz konusu Yeni Strateji
1973-1995 dönemindeki 22 yõlõ kapsa-
maktadõr.

Yeni Stratejide de, sanayileşme; mali 
ve maddi kaynaklarõ hõzla artõran, geniş 
istihdam yaratan bir iktisadi gelişme yolu 
olarak belirlenmiş ve kaynaklarõn toplana-
cağõ �ağõrlõk merkezi� olarak tespit edilmiş-
tir. Daha ağõr sanayi ve rekabet gücü ka-
zanma öncelik almõştõr. Ekonominin dõş 
ekonomik ilişkilerden olumsuz yönde etki-
lenmemesi ve dõş kaynaklara bağlõlõğõn 
azaltõlmasõ amacõ doğrultusunda, kendi 
kendine yeten otarşik bir ekonomi yaratma 
amaçlanmõştõr. Kõsaca, ithal ikameci sana-
yileşme modeli yeni stratejide de benim-
senmiştir. Devletin, özellikle büyük serma-
yeyi, yüksek ve ileri teknolojiyi gerektiren 
yeni, riskli ya da savunma ile ilgili sanayi-
lerin geliştirilmesi teşebbüslerinde bulun-
masõ ilkesi Yeni Stratejide de benimsen-
miştir. 

Kamu Yatõrõmlarõ ile ilgili olarak, sek-
törler itibariyle; 

� Tarõmda, sulama ve toprak muhafaza
yatõrõmlarõna ağõrlõk verilmesi,
� Madencilikte, işletmeciliğin milli olmasõ
ve özellikle enerji hammaddelerinin ve
stratejik madenlerin zamanõnda ve emni-
yetle sağlanmasõ için devlet eliyle işletil-
mesi,
� Sanayide, ekonomik ve teknik yönden
dõş etkenlere duyarlõlõğõn azaltõlmasõ ve
önemli ölçüde ithal ikamesi sağlanmasõ,
sanayileşmenin sağlam temellere oturtul-
masõ gereği nedeniyle, başta kimya, petro-
kimya, makine imalat, madeni eşya, metal
ve elektronik sanayileri olmak üzere ara
mallarõ ve yatõrõm mallarõna öncelik veril-
mesi,
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� Enerjide, sanayileşmenin ve yükselen
yaşam düzeyinin gerektirdiği enerjinin
sağlanmasõnda devlet tekelinin olmasõ ve
yurt kaynaklarõnõn değerlendirilmesi,
� Ulaştõrmada, ihtiyaçlarõn karşõlanmasõ-
nõn planlara bağlanarak talebin asgari ma-
liyetle karşõlanmasõ,
� Haberleşmede, darboğazlara yol aç-
mayacak bir hõzda ihtiyaçlarõn karşõlanmasõ
ve radyo-televizyon yayõncõlõğõnõn yurt dü-
zeyine yaygõnlaştõrõlmasõ,
� Turizmde, özel sektör esas alõnmakla
beraber özel sektör için öncü ve örnek ola-
cak tesislerin yapõlmasõ veya özel sektörün
kifayetsiz olduğu ölçüde ona eşlik edilmesi,
� Konutta, etkili politika önlemleri ile ge-
rekli yönlendirmelerin yapõlmasõ ve kamu-
nun bu konuda önderlik yapmasõ,
� Eğitimde, fõrsat eşitliğinin sağlanmasõ
açõsõndan bölgesel farklõlõklarõn giderilmesi,
ilk öğretimde yüzde 100 okullaşma oranõ-
nõn gerçekleştirilmesi, orta öğretimin birinci
devresinde yüzde 50, ikinci devresinde
yüzde 25, yüksek öğretimde yüzde 9
okullaşma oranlarõnõn hedef alõnmasõ,
� Sağlõkta, hizmetlerin tek elden yönetil-
mesi ilkesi doğrultusunda yataklõ tedavi
kurumlarõnõn kurulmasõ, standartlarõ ve yö-
netimi, kaynaklarõn etkin kullanõmõnõ sağla-
yacak şekilde yeniden düzenlenmesi, 10
bin nüfusa bir sağlõk ocağõ ve 3 bin nüfusa
bir sağlõk evi standardõ ile sosyalizasyon
programõnõn ülkenin üçte ikisine yaygõnlaş-
tõrõlmasõ, 10 binde 26 yatak standardõnõn
en düşük ilden başlanarak her ilde ger-
çekleştirilmesi,
� Hizmetlerde, il ve ilçelerin gelişmişlik
düzeylerinin objektif yöntemlere göre tes-
pit edilerek kamu hizmetlerinden yararlan-
dõrmada gelir farklarõnõ gözetici bir yöntem
izlenmesi, kent ve kõr ölçeğinde ana yer-
leşme dokusunun kalkõnmaya uyumunun;
kamu sanayi yatõrõmlarõnõn ve organize sa-
nayi bölgelerinin çevresinde belediye disip-
lininin kurulmasõ, kamu yatõrõmlarõnõn et-
kinliğinin artõrõlmasõna imkan verecek mer-

kezi köylerin seçilip geliştirilmesi, kentlerde 
altyapõnõn çevre koşullarõnda sorun yarat-
mayacak biçimde ve ileri aşamalara geçişi 
sağlayacak standartta yapõlmasõ, konut, 
sağlõk ve sosyal hizmet ihtiyaçlarõnõn bir 
bütün olarak ele alõnarak gerçekleştirilmesi 
temel politika ilkeleri olarak benimsenmiş-
tir.(4)  

3- V.  Beş  Yõllõk  Kalkõnma
Planõ  (1985-1989) (5)

Ekonomide, ithal ikameci ve içe dö-
nük yapõdan ihracata dönük ve dõşa açõk 
yapõya geçişin başladõğõ 1980 yõlõndan 
sonra hazõrlanan ilk plan olan V. Beş Yõllõk 
Kalkõnma Planõnda, kamu yatõrõmlarõnda 
ekonomik ve sosyal altyapõ ihtiyaçlarõnõn 
karşõlanmasõna öncelik tanõnmasõnõn esas 
olmasõ benimsenmiştir. Bu doğrultuda, 
devletin prensip olarak sõnai ve ticari alt-
yapõ yatõrõmlarõnõ yapacağõ, istisnai olarak 
ta kalkõnmada öncelikli yörelerde (KÖY) 
sanayi yatõrõmlarõ yapabileceği, kamu ikti-
sadi teşebbüslerinin (KİT) özel sektörün 
kendi gücüyle veya makul teşvik tedbirleri 
ile gerçekleştirebilecekleri yatõrõmlara zaruri 
haller dõşõnda girmeyecekleri belirtilmiştir. 
Kamu yatõrõmlarõyla ilgili olarak, VI. ve VII. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planlarõnda da V. Plan-
daki kamu yatõrõm politikasõ benimsenmeye 
devam edilmiştir. 

4- Uzun  Vadeli  Strateji
(2001- 2023)  ve

VIII. Beş  Yõllõk   Kalkõnma
Planõ  (2001-2005)(6)

Makro ekonomik istikrarsõzlõk, eğitim 
ve sağlõk hizmetlerinin yeterince geliştiri-

(4) DPT, 1972, Yeni Strateji, Ankara, s 30-37

(5) DPT, 1985, Beşinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ
(1985-1989), Ankara

(6) DPT, 2000, Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş
Yõllõk Kalkõnma Planõ, Ankara
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lememesi, ekonomide düşük verimlilik, iş-
gücünün niteliğindeki yetersizlik, işsizlik ve 
tarõmdaki atõl işgücü, gelir dağõlõmõndaki 
dengesizlikler, üretim, yatõrõm ve ihracatta 
geleneksel sektörlerin ağõrlõğõ, teknolojinin 
üretimi, kullanõmõ ve yayõlmasõndaki yeter-
sizlik, bilgi ve iletişim altyapõsõndaki eksik-
lik, enerji ve diğer altyapõ hizmetlerindeki 
aksaklõklar ile kamu hizmetlerinde verim 
düşüklüğü ve doğrudan yabancõ yatõrõmla-
rõnõn azlõğõnõn başlõca sorunlar olarak belir-
lendiği Uzun Vadeli Gelişmenin (2001-
2023) ve VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn 
(2001-2005) Temel Amaçlarõ ve Strateji-
sinde, kamu yatõrõmlarõnõn 2001-2023 dö-
neminde giderek eğitim, sağlõk ve teknolo-
jik araştõrma alanlarõnda yoğunlaştõrõlmasõ, 
enerji, ulaştõrma ve haberleşme sektörleri-
nin yatõrõm paylarõnõn 2010 yõlõna kadar 
düzeylerini korumasõ ve 2010 yõlõndan iti-
baren tedricen düşürülmesi öngörülmüş, 
kamu kesimi yatõrõmlarõnõn ağõrlõkla eko-
nomik ve sosyal altyapõ alanlarõnda yo-
ğunlaştõrõlmasõ, eğitim, sağlõk, teknoloji alt-
yapõsõ, enerji, sulama, kentsel altyapõ yatõ-
rõmlarõna ve ulaştõrma alt sektörleri ara-
sõnda dengeyi sağlayõcõ yatõrõmlara bölgesel 
gelişme stratejileri dikkate alõnarak öncelik 
verilmesi benimsenmiştir. 

Planda, Kamu Yatõrõm Programõnõn 
temel sorununun, Programõn sõnõrlõ kamu 
kaynaklarõna göre çok sayõda ve öncelikleri 
iyi belirlenememiş projelerden oluşmasõnõn 
olduğu, bu durumun, öncelikli projelere 
uygun zamanda yeterli ödenek tahsis edi-
lememesine, projelerin yapõm sürelerinin 
uzamasõna, maliyetlerin artmasõna ve elde 
edilecek faydalarõn gecikmesine yol açtõğõ, 
kamu yatõrõm stokunun daha etkin bir ya-
põya kavuşturulmasõ amacõyla, proje fikir-
lerinin geliştirilmesi, �yapõlabilirlik etüt-
leri�nin hazõrlanmasõ, projelerin değerlen-
dirilmesi, seçimi ve uygulanmasõ konu-
sunda kurumlar ve birimler arasõ görev, 
yetki ve sorumluluklarõ tanõmlayan, bütün 
taraflarca benimsenen bir Proje Döngüsü 

Yönetimi yaklaşõmõnõn gerektiği belirtilmiş-
tir. Temel amacõn kamu yatõrõmlarõnõn 
planlanmasõ ve uygulanmasõnda etkinlik 
sağlamak suretiyle, projelerin ekonomik 
büyümeye ve buna bağlõ olarak toplumsal 
refaha sağlayacağõ katkõnõn en yüksek dü-
zeye çõkarõlmasõ olduğu, bu amaca yönelik 
olarak büyük ölçekli kamu yatõrõm projele-
riyle ilgili karar alma sürecinde VIII. Plan 
hedef ve stratejileri çerçevesinde, genel 
olarak fayda-maliyet analizi yaklaşõmõnõn 
esas alõnacağõ, etkin bir proje yönetimi 
oluşturulacağõ, mevcut proje stokunun 
gözden geçirilerek daha rasyonel ve yürü-
tülebilir bir hale getirileceği belirtilmiştir. 
 
 II- PLANLI  DÖNEM  BOYUNCA

KAMU  YATIRIMLARI  PROJE
STOKU

Planlõ dönem boyunca, toplam kamu 
sabit sermaye yatõrõmlarõnõn toplam sabit 
sermaye yatõrõmlarõ içindeki payõ yüzde 
17,5 (1995 yõlõ) ile yüzde 45,5 (1981 ve 
1985 yõllarõ) arasõnda değişmekle beraber, 
planlõ dönemler ortalamasõ olarak bakõldõ-
ğõnda yüzde 25,9 (VII. Plan) ile yüzde 41,7 
(IV. Plan) arasõnda değiştiği görülmektedir. 
Toplam kamu sabit sermaye yatõrõmlarõnõn 
GSMH içindeki payõ da, planlõ dönem bo-
yunca plan ortalamalarõ olarak yüzde 5,5 
(I. Plan) ve yüzde 9,2 (V. Plan) arasõnda 
değişmektedir. Kamu kesiminin büyük öl-
çüde altyapõ yatõrõmlarõnõ gerçekleştirdiği 
1980�li yõllarda, kamu sabit sermaye yatõ-
rõmlarõnõn gerek toplam sabit sermaye ya-
tõrõmlarõ, gerekse GSMH içindeki payõnõn 
diğer dönemlere göre nispeten yüksek ol-
duğu, 1990 sonrasõnda ise birçok altyapõ 
yatõrõmõnõn gerçekleştirilmiş olmasõ, kamu 
kesiminin imalat sanayiinden çekilmesi ve 
özelleştirme uygulamalarõ yanõnda, kamu 
kesimi açõklarõ ve açõklarõn finansmanõndaki 
zorluklar gibi nedenlerle, 1980�li yõllara 
göre gerileme olduğu görülmektedir (Bkz. 
Tablo-1, Grafik-1, Grafik-2). 
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I. 
PLAN 
(Ort.) 

II. 
PLAN 
(Ort.) 

III. 
PLAN 
(Ort.) 

IV. 
PLAN 
(Ort.) 

V. 
PLAN 
(Ort.) 

VI. 
PLAN 
(Ort.) 

VII. 
PLAN 
(Ort.) 

Kamu SSY/ 
Toplam SSY 
(%) 

33,9 31,9 33,3 41,7 39,6 28,3 25,9 

Kamu SSY/ 
GSMH 
(%) 

5,5 6,7 7,9 8,5 9,2 6,8 6,2 

Tablo-1: Türkiye�de  Planlõ  Dönemde 
Kamu  Sabit  Sermaye  Yatõrõmlarõ 

Kaynak: DPT,  2002, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2001), Ankara, Tablo-2.4�den (s.28)  hesaplanmõştõr.
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1985-2002 Döneminde, mahalli idare 
yatõrõmlarõ ve yatõrõm işçiliği hariç olmak 
üzere kamu sabit sermaye yatõrõm gerçek-
leşmelerinin GSMH içindeki payõnõn ise 
yüzde 9,1 (1985 yõlõ) ile yüzde 3,0 (1995 
yõlõ) arasõnda değiştiği, altyapõ yatõrõmlarõ-
nõn kamu yatõrõmlarõ içindeki payõnõn 1985 
yõlõndaki yüzde 63,7�lik düzeyinden, 2001 
yõlõnda yüzde 83,8�lik düzeyine çõktõğõ gö-
rülmektedir (Bkz. Grafik-3). 

Yatõrõmcõ kamu kuruluşlarõ tarafõndan 
yõllõk yatõrõm programlarõnõ yürütmek üzere 
teklif edilen ödenek miktarlarõnõn giderek 
daha düşük oranda karşõlanabildiği görül-
mektedir. 1990 yõlõnda yatõrõmcõ kamu ku-
ruluşlarõ tarafõndan teklif edilen yatõrõm 
ödeneği miktarõnõn yüzde 67,8�i tahsis edi-
lirken, 1999 yõlõnda ancak yüzde 22,6�sõ, 
2001 yõlõnda ise yüzde 28,4�ü tahsis edile-
bilmiştir (Bkz. Grafik-4). Bu husus göz 
önüne alõnarak, yatõrõmcõ kamu kuruluşlarõ 
tarafõndan 2002 Yõlõ Yatõrõm Programõ için  

teklif edilebilecek ödenek miktarõ sõnõrlan-
dõrõlmõş ve 2001 yõlõ başlangõç ödenekleri-
nin en fazla yüzde 45 oranõnda artõrõlmasõ 
ile bulunacak tavan içinde kalarak teklifle-
rini yapabilecekleri 2001/30 sayõlõ Yüksek 
Planlama Kurulu Kararõ ile kararlaştõrõlmõş-
tõr.  

1990-2002 döneminde Konsolide Büt-
çe içinde kamu yatõrõmlarõnõn payõ düş-
müştür. 1990 yõlõnda tahsis bazõnda yüzde 
11,6, gerçekleşme bazõnda yüzde 10,0 
olan söz konusu pay, 2000 yõlõnda tahsis 
bazõnda yüzde 5,0, gerçekleşme bazõnda 
yüzde 5,3 düzeyine gerilemiştir. 2001 yõ-
lõnda ise, bazõ fonlarõn bütçe kapsamõna
alõnmasõnõn da etkisiyle tahsis bazõnda
yüzde 7,2�ye çõkan yatõrõmlarõn konsolide
bütçe içindeki payõ, yaşanan krizin etkisiyle
gerçekleşme bazõnda yüzde 4,7�ye kadar
düşmüştür. Söz konusu payõn 2002 yõlõnda
yüzde 5,6 olmasõ programlanmõştõr (Bkz.
Grafik-5).
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Konsolide Bütçe kapsamõndaki yatõ-
rõmcõ kuruluşlar için de, 1990-2002 döne-
minde tahsis/teklif oranõ önemli oranda 
düşmüş, 1990 yõlõnda tekliflerin yüzde 
49,0�u karşõlanabilirken, 1999 yõlõnda sa-
dece yüzde 13,9�u, 2001 yõlõnda ise yüzde 
19,0�u karşõlanabilmiştir (Bkz. Grafik-6). 

Sõnõrlõ kamu kaynaklarõyla, çok sayõda 
projeden oluşan bir yatõrõm programõnõn 
yürütülmeye çalõşõlmak zorunda kalõnmasõ, 
önemli projelere bile uygun zamanda ye-
terli kaynak ayrõlamamasõna, yatõrõmlarõn 
sürelerinin uzamasõna ve kamu yatõrõmlarõ-
nõn programlandõğõ şekilde ulusal ekono-
miye zamanõnda kazandõrõlamamasõna, 
ekonomiye maliyetlerinin artmasõna sebep 

olmaktadõr. 1980-1996 döneminde önemli 
proje olarak DPT tarafõndan özel olarak 
izlemeye alõnan ve tamamlanan projelerin 
programlanan bitiş süreleri ile gerçekleşen 
bitiş süreleri dikkate alõnarak yapõlan araş-
tõrmaya göre, uygulama safhasõnda kamu 
yatõrõmlarõnõn bitiş sürelerinin oldukça uza-
dõğõ, programlanan sürenin 2-3 katõna ula-
şõldõğõ görülmektedir. Örneğin, tarõm sek-
töründe 5,4 yõl, enerji sektöründe 5,2 yõl, 
ulaştõrma sektöründe ise 3,4 yõl olarak 
programlanan ortalama bitiş sürelerinin, 
tarõm sektöründe 13,6 yõl, enerji sektö-
ründe 14,7 yõl, ulaştõrma sektöründe ise 
9,3 yõl  olarak gerçekleştiği görülmektedir 
(Bkz. Grafik-7). 
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III- VIII.  PLAN  İÇİN  PROJE
STOKU  YÜRÜTÜLEBİLİRLİK
ÇALIŞMALARI

Ülkemiz, VIII. Plan dönemine, verile-
rin de gösterdiği üzere, mevcut ekonomik 
koşullarda kamu finansman imkanlarõnõn 
üzerinde bir proje stokuyla girmiştir. Ye-
tersiz olan kamu kaynaklarõnõn aynõ anda 
birçok projeye tahsis edilmeye çalõşõlmasõ, 
projelerin zamanõnda tamamlanarak eko-
nomiye kazandõrõlamamasõna ve böylece 
programlanan bitiş sürelerinin ve maliyet-
lerinin çok fazla artmasõna ve bazõ projele-
rin yapõlabilirlik özelliklerinin kaybolmasõna 
sebep olmakta, üretim ve fayda aşamasõna 
geçilemediği için de kamu yatõrõm harca-
malarõ enflasyonist etki yapmakta idi. Di-
ğer yandan, İhale Kanunu yatõrõm mali-
yetlerini şişirici uygulamalara fõrsat veren 
bir yapõya dönüşmüştü. Bu açõdan, mevcut 
kamu yatõrõm programõnõn yapõlabilirlik ve 
öncelikler açõsõndan yeniden gözden geçi-
rilerek 3. Uzun Vadeli Stratejinin ruhuna 
uygun bir yapõya kavuşturulmasõ ve ayrõca 
öncelikli ve faydasõ yüksek kamu yatõrõmla-
rõna ayrõlan kaynaklarõn artõrõlmasõ önem 
taşõmakta idi.  

VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn ilk

yõlõ olan 2001 yõlõna gelindiğinde, Yatõrõm 
Programõnda toplam maliyeti yaklaşõk 105 
Katrilyon TL. olan 5.047 adet proje bulun-
duğu, 2000 yõlõ sonu itibarõyla bu projeler 
için gerçekleştirilen birikimli toplam har-
camanõn yaklaşõk 34 Katrilyon TL. olduğu 
ve 2001 yõlõnda yaklaşõk 7 Katrilyon TL. 
ödenek tahsis edilebildiği görülmektedir. 
Bu şartlar çerçevesinde, kamu yatõrõmlarõ 
için sonraki yõllarda da 2001 yõlõ düzeyinde 
ödenek ayrõlmasõ ve programa yeni proje 
alõnmamasõ varsayõmlarõyla, mevcut yatõrõm 
stokunun tamamlanmasõ için gereken süre 
9,4 yõl olmaktadõr. 

Sektörler itibarõyla aynõ yöntemle he-
saplanan ortalama tamamlanma sürele-
rinde ise önemli farklõlõklar mevcuttur. 
2001 Yõlõ Yatõrõm Programõnda eğitim ve 
madencilik sektörlerindeki ortalama ta-
mamlanma süreleri sõrasõyla 1,1 ve 1,5 yõl 
olurken, enerji, ulaştõrma ve tarõm sektör-
lerinde ise söz konusu süreler sõrasõyla 9,3, 
13,0 ve 32,9 yõla ulaşmaktadõr.  

Görüldüğü gibi, kamu yatõrõmlarõnõn 
önemli bir kõsmõnõ oluşturan tarõm, ulaş-
tõrma ve enerji gibi altyapõ sektörlerindeki 
ortalama tamamlanma süreleri çok uzun-
dur (Bkz. Tablo-2). 

 

2001  YILI 

SEKTÖRLER 
PROJE 

SAYISI 
(ADET) 

PROJE 
TUTARI 

(MİLYAR TL.) 

2000 SONU 
TOPLAM HAR. 
(MİLYAR TL) 

PROGRAM 
ÖDENEK 

(MİLYAR TL.) 

ORTALAMA 
TAMAMLANMA 

SÜRESİ (YIL) 
TARIM 513 23 474 863 6 445 026 503 060 32,9 
MADENCİLİK 100 329 838 30 671 121 650 1,5 
İMALAT 241 2 974 533  842 870 469 590 3,5 
ENERJİ 109 22 426 220 6 280 913 1570 200 9,3 
ULAŞTIRMA 442 35 942 935 14 292 635 1 543 450 13,0 
HABERLEŞME 23 153 165 35 404 35 100 2,4 
TURİZM 74 496 978 165 706 41 000 7,1 
KONUT 32 80 474 29 586 12 900 2,9 
EĞİTİM 1 560 4 055 298 1 619 697 1 152 650 1,1 
SAĞLIK 662 3 244 935 881 110 400 700 4,9 
DİĞER HİZMETLER 1 291 12 026 249 3 152 924 1 036 700 7,6 

-İKTİSADİ 211 3 155 714 661 025 450 200 4,5 
.....- SOSYAL 1 080 8 870 535 2 491 899 586 500 9,9 
İKTİSADİ SEKTÖRLER TOPLAMI 1 713 88 954 246 28 754 250 4 734 250 11,7 
SOSYAL SEKTÖRLER TOPLAMI 3 334 16 251 242 5 022 292 2 152 750 4,2 
G E N E L    T O P L A M 5 047 105 205 488 33 776 542 6 887 000 9,4 

(*) Mahalli İdare Yatõrõmlarõ Hariç

Tablo-2:  2001  Yõlõ  Kamu  Yatõrõmlarõ (*) 
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Yaşanan ekonomik kriz, Yatõrõm 
Programõ ile ilgili sorunlarõ daha da ağõrlaş-
tõrmõştõr. Nitekim, 2001 Yõlõ Programõnda 
GSMH deflatörü artõş hõzõnõn yüzde 18 ol-
masõ öngörülmüşken, krizin etkisiyle yüzde 
60,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynõ şekilde 
döviz kuru hedeflerinde de önemli sapma-
lar olmuş, 2001 yõlõnda ortalama 1 ABD 
Dolarõ=714.000 TL. olmasõ öngörülmüş-
ken, kriz sonrasõ ortalama 1 ABD Do-
larõ=1.233.000 TL. olmuştur. Bu gelişmeler 
sonrasõnda, yatõrõmlar için tahsis edilen 
ödenek miktarõnõn reel değeri düşerken,  
tamamlanmasõ gereken yatõrõm stokunun 
parasal değeri artmõş, yatõrõmlar için 9,4 yõl 
olarak programlanan ortalama tamam-
lanma süresi ise 12,5 yõla çõkmõştõr (Bkz. 
Tablo-3). 

Bu bağlamda yapõlan ilk çalõşmalardan 
birisi, kamu proje maliyetlerinin yüksek 
olmasõna yol açan Devlet İhale Kanunu ve 
uygulamasõnõn değiştirilmesiyle ilgili çalõş-
madõr. 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayõlõ Dev-
let İhale Kanunu 4.1.2002 tarihi itibariyle 
değiştirilerek 4734 sayõlõ Kamu İhale Ka-
nunu halini almõştõr. 

VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda ve
2001 Yõlõ Programõnda da öngörüldüğü 
üzere, Yatõrõm Programõ ile ilgili sorunlarõ 
gidermeye yönelik olarak 2001 yõlõnda hõzlõ 
bir  yürütülebilirlik  çalõşmasõ  başlatõlmõştõr.  

Söz konusu çalõşma ile temel olarak proje-
lerin ortalama tamamlanma sürelerinde 
belirli bir azalma sağlanmasõ amaçlanmõş-
tõr. Bu çalõşmalar kapsamõnda yapõlanlar 
aşağõda özetlenmiştir.  

Yürütülebilirlik  Çalõşmalarõ  İçin 
Çizilen  Ön  Çerçeve  

Kamu kesiminde mali disiplinin sağ-
lanmasõ ve kamu harcamalarõnda etkinliğin 
ve verimliliğin artõrõlmasõ amacõna yönelik 
olarak 2001/30 sayõlõ YPK Kararõ alõnmõştõr. 
Kararda 2002 yõlõ yatõrõmlarõna ilişkin olarak 
özetle; kamu projelerinin yeterli ödenek 
sağlanarak kõsa sürede tamamlanmasõ, 
projelerin gerçekleşme sürelerinin uzama-
sõndan doğan maliyet artõşlarõnõn önüne 
geçilmesi, bu suretle mevcut kõsõtlõ kay-
naklarõn etkin kullanõmõ ile projelerin bir an 
önce ekonomiye ve topluma kazandõrõlmasõ 
hedeflerine dönük olarak kamu yatõrõm 
programõnda bir gözden geçirme faaliyeti 
başlatõlmasõ öngörülmüştür. 

Söz konusu YPK Kararõ ile yatõrõm 
programõnda yer alan projelerin yeniden 
önceliklendirilerek, ortalama tamamlanma 
süresinin yüzde 20 oranõnda azaltõlmasõ 
için gerekli düzenlemelerin yapõlmasõ is-
tenmiştir. Bu düzenlemeler kapsamõnda 
DPT Müsteşarlõğõ ile kamu kuruluşlarõnõn 
işbirliği içinde; 

 

2001 YILI  (Cari  Fiyatlarla) 

PROJE 
SAYISI 
(ADET) 

PTOJE 
TUTARI 

(MİLYAR TL) 

2000 SONU 
TOP. HAR. 

(MİLYAR TL) 

PROGRAM 
ÖDENEK 

(MİLYAR TL) 

ORTALAMA 
TAMAMLANMA 
SÜRESİ (YIL) 

GENEL  
TOPLAM 5 047 142 918 981 45 884 574 7 167 000 12,5 

Tablo-3:  2001  Yõlõ  Kamu  Yatõrõmlarõnõn Kriz  Sonrasõ  Durumu (*) 

(*) Yõl içinde Ek Bütçe İle Tahsis Edilen Ödenekler Dahil, Mahalli İdareler Yatõrõmlarõ ise Hariçtir. 
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a) Yatõrõm Programõnda yer alarak de-
vam eden projelerin gözden geçiri-
lerek, yapõlabilirliği devam eden bi-
rinci derecede öncelikli projelerin
belirlenmesi ve verilen kuruluş ta-
vanõ içinde kalõnarak mevcut öde-
neklerin öncelikle bu projelere ayrõl-
masõ,

b) Yatõrõm Programõnda yer alan ve ya-
põlabilirliği devam eden ancak önce-
liğini yitirmiş projelerin ikinci dere-
cede öncelikli proje paketi olarak
daha sonraki yõllarda devam ettiril-
mek üzere iz ödenekle bõrakõlmasõ,

c) hem önceliğini hem de yapõlabilirli-
ğini yitirmiş projelerin ise Yatõrõm
Programõndan çõkarõlmak üzere Yük-
sek Planlama Kuruluna sunulmasõ
kararlaştõrõlmõştõr.

2002  Yatõrõm  Programõ  Hazõrlõk 
ve  Yürütülebilirlik  Çalõşmalarõ 

DPT Müsteşarlõğõ, konu ile ilgili teknik 
çalõşmalarõ yürütmek ve koordine etmek 
üzere, yatõrõmcõ sektörlerden sorumlu bi-
rimlerin yöneticilerinden oluşan bir Komis-
yon kurmuş, gözden geçirme çalõşmalarõnõ 
yapabilmek için genel ve sektörel öncelik-
lendirme ölçütleri belirlenmiştir.  

Söz konusu YPK Kararõnda yer alan 
usul ve esaslar ile genel ve sektörel 
önceliklendirme ölçütleri 2002 Yõlõ Yatõrõm 
Genelgesi ve eki Yatõrõm Programõ Hazõr-
lama Esaslarõnda da yer almõş ve bütün 
yatõrõmcõ kamu kuruluşlarõ buna göre ça-
lõşmaya başlamõşlardõr.  

Yürütülebilirlik Çalõşmalarõnõn 
Sonuçlarõ  

Komisyonun çalõşmalarõ neticesinde; 

1) 2001 Yõlõ Yatõrõm Programõnda yer al-
dõğõ halde hem önceliğini hem de
yapõlabilirliğini yitirmiş veya ödenek
yetersizliği nedeniyle çok yakõn gele-
cekte başlanõlmasõ mümkün görül-
meyen 353 adet ana proje ile 649
adet alt proje belirlenmiştir. Bu pro-
jelerin, proje tutarlarõnõn toplamõ
2001 yõlõ program fiyatlarõyla 12,4
Katrilyon TL. dir.

2) Yürütülebilirlik çalõşmalarõna 2001
Yõlõ Yatõrõm Programõndan proje çõ-
karõlmasõ yanõnda, 2002 Yõlõ Yatõrõm
Programõ hazõrlõklarõ çerçevesinde
gerçekleştirilen çeşitli iyileştirme iş-
lemleriyle devam edilmiştir. Bu kap-
samda; bazõ kuruluşlarõn çok yõllõk
projeleri yõllõk hale getirilmiş, bazõ
projelerin kapsamõndaki biten işler
ile çok yakõn bir gelecekte ihale edi-
lemeyecek alt kõsõm ve işler kapsam
dõşõna çõkarõlmõş, tamamlanan kõ-
sõmlarõnõn hizmet için yeterli olduğu
düşünülen projeler Programdan çõ-
karõlmõş ve bazõ projeler yapõm aşa-
masõndan çõkarõlarak yapõlabilirlik
etütleri gözden geçirilmek üzere
etüt-proje kapsamõna alõnmõştõr.

Sonuç olarak, 2002 Yõlõ Yatõrõm Prog-
ramõnõn daha akõlcõ bir yapõya kavuşturul-
masõ için, 2001 Yõlõ Yatõrõm Programõnda 
yer aldõğõ halde yapõlabilirliğini ve/veya ön-
celiğini yitirmiş olduğu tespit edilen 353�ü 
ana proje ve 649�u alt proje olmak üzere 
toplam 1.002 proje, Yüksek Planlama Ku-
rulunun 2001/126 sayõlõ ve/veya Bakanlar 
Kurulunun 3458 sayõlõ Kararõ ile Yatõrõm 
Programõndan çõkarõlmõştõr. Yapõlan bu dü-
zenlemeler sonunda 2002 Yõlõ Yatõrõm 
Programõndaki proje sayõsõ 4.414�e indiril-
miş, proje stokunun ortalama tamam-
lanma süresinde yüzde 32 gibi önemli bir 
oranda kõsalma sağlanarak 8,5 yõla düşü-
rülmüştür. 
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2002  Yõlõ  Yatõrõm  Programõ  ve 
İlk  Aşama  Sõnõrlandõrma 

Tamamlanan yürütülebilirlik çalõşma-
larõ sonrasõnda hazõrlanan 2002 Yõlõ Yatõrõm 
Programõnda toplam maliyeti 166,8 Katril-
yon TL. olan 4.414 adet proje bulunduğu, 
2001 yõlõ sonu itibarõyla bu projeler için ya-
põlan birikimli toplam harcamanõn 66 Kat-
rilyon TL. olduğu ve 2001 yõlõnda BESV ve 
otoyol gelirleri dahil olmak üzere 10,6 Kat-
rilyon TL. ödenek tahsis edildiği görül-
mektedir. Bu şartlar çerçevesinde kamu 
yatõrõmlarõ için sonraki yõllarda da 2002 yõlõ 
düzeyinde ödenek ayrõlmasõ ve Programa 
yeni proje alõnmamasõ varsayõmlarõyla 
mevcut yatõrõm stokunun tamamlanmasõ 
için gereken süre 8,5 yõl olmaktadõr. 

Aynõ konuya bütçe türleri itibariyle 
bakõldõğõnda; 2002 yõlõ toplam proje tutarõ-
nõn yüzde 77�sine, ödenek itibariyle ise 
yüzde 61,3�üne sahip genel ve katma 
bütçe yatõrõmlarõ için 11,2 yõla, döner ser-
maye yatõrõmlarõ için 2,2 yõla, KİT yatõrõm-
larõ  için  4,3  yõla,  İller  Bankasõ yatõrõmlarõ  

 

 

için 3,8 yõla, özelleştirme kapsamõndaki 
kuruluşlarõn yatõrõmlarõ için ise 6,8 yõla 
daha ihtiyaç bulunduğu görülmektedir 
(Bkz. Tablo-4). 

Mahalli idareler hariç toplam kamu 
yatõrõmlarõ sektörel olarak değerlendirildi-
ğinde, ulaştõrma sektörünün proje tutarõ 
açõsõndan 58.078 Trilyon TL.�lõk proje stoku 
ile ilk sõrayõ aldõğõ, bunu 39.051 Trilyon TL. 
ile enerji, 33.629 Trilyon TL. ile tarõm, 
16.234 Trilyon TL. ile diğer hizmetler sek-
törlerinin izlediği görülmektedir. 2001 yõlõ 
sonu itibariyle yapõlan birikimli toplam har-
camaya ilaveten, 2002 yõlõ ödeneklerinin de 
tamamen harcanacağõ, 2002 yõlõ sonra-
sõnda da aynõ düzeyde ödenek tahsis edilip 
harcanacağõ ve Programa yeni proje alõn-
mayacağõ varsayõmõyla sektörel olarak 
mevcut stokun tamamen bitirilebilmesi 
için, 2002 yõlõ sonrasõnda, tarõm sektörü 
için 25,3, ulaştõrma sektörü için 12,1, 
enerji sektörü için 10,9, turizm sektörü için 
9,7 yõllõk süreler gerekecektir. Diğer sek-
törler için ise nispeten daha düşük süreler 
söz konusudur (Bkz. Tablo-5). 

 

 

K A Y N A K L A R PROJE 
SAYISI 
(ADET) 

PTOJE 
TUTARI 

(TRİLYON TL) 

PTOJE 
TUTARININ 

DAĞILIMI 
(%) 

2001 SONU 
TOPLAM 

HARCAMA 
(TRİLYON TL) 

2002 YILI 
PROGRAM 
ÖDENEĞİ 

(TRİLYON TL)

TOPLAM 
ÖDENEĞİN 
DAĞILIMI 

(%) 

ORTALAMA 
TAMAMLA. 

SÜRESİ 
(YIL)

GENEL-KATMA 
BÜTÇE+FON (**) 3.601 128.480 77,0 49.516 6.495 61,3 11,2 

DÖNER SERMAYE 134 1.636 1,0 398 390 3,7 2,2 

KİT 278 24.223 14,5 9.401 2.811 26,5 4,3 

İLLER BANKASI 241 4.376 2,6 2.438 405 3,8 3,8 

ÖZELLEŞTİRME 
KAPSAMINDAKİ 
KURULUŞLAR 160 8.081 4,8 4.268 489 4,6 6,8 

T O P L A M 4.414 166.796 100,0 66.021 10.590 100,0 8,5 

Tablo-4:  2002  Yõlõ  Kamu  Yatõrõmlarõnõn  Kaynaklara  Göre Dağõlõmõ (*)

(*) Mahalli İdare Yatõrõmlarõ Hariç
(**) BESV ve Otoyol Gelirlerinden Yapõlmasõ Planlanan Tahsisat Dahildir.
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2002 Yõlõ Yatõrõm Programõnda yer 
alan 166.797 Trilyon TL. tutarõndaki 4.414 
adet projenin tutar olarak yüzde 2,5�i 
1963-1970, yüzde 6,7�si 1971-1975, yüzde 
5,3�ü 1976-1980, yüzde 8,6�sõ 1981-1985, 
yüzde 14,8�i 1986-1990, yüzde 23,2�si 
1991-1995, yüzde 33,1�i 1996-2000 yõlla-
rõnõ kapsayan VII. Plan döneminde, yüzde 
5,9�u ise 2001-2005 yõllarõnõ kapsayan VIII. 
Plan  döneminin  ilk  iki  yõlõ  olan  2001  ve 

 

 

2002 yõllarõnda başlatõlan projelerden 
oluşmaktadõr. Buna göre, söz konusu pro-
jelerin tutar olarak yüzde 10,0�u 2002 yõ-
lõnda, yüzde 21,4�ü 2003 yõlõnda, yüzde
20,2�si 2004 yõlõnda ve yüzde 19,4�ü 2005
yõlõnda olmak üzere toplam yüzde 71�inin
VIII. Plan döneminde, yüzde 29�unun ise
2006 ve sonrasõnda bitirilmesi öngörülmüş
olmaktadõr (Bkz. Grafik-8).

2001  YILI 

SEKTÖRLER 
PROJE 

SAYISI 
(ADET) 

PROJE 
TUTARI 

(MİLYAR TL.) 

2000 SONU 
TOPLAM HAR. 
(MİLYAR TL) 

PROGRAM 
ÖDENEK 

(MİLYAR TL.) 

ORTALAMA 
TAMAMLANMA 

SÜRESİ (YIL) 
TARIM 402 33 629 019 11 942 556 823 710 25,3 
MADENCİLİK 76 615 013 38 033 192 800 2,0 
İMALAT 212 5 554 148 1 314 283 640 700 5,6 
ENERJİ 108 39 051 043 14 505 777 2 060 000 10,9 
ULAŞTIRMA 380 58 077 579 27 450 970 2 332 500 12,1 
HABERLEŞME 28 217 996 90 542 48 200 1,6 
TURİZM 73 1 046 749 327 442 67 000 9,7 
KONUT 36 101 189 50 159 20 000 1,6 
EĞİTİM 1 396 6 618 119 2 808 797 2 166 430 0,8 
SAĞLIK 525 5 652 349 1 961 206 690 502 4,3 
DİĞER HİZMETLER 1 178 16 233 623 5 531 239 1 548 158 5,9 

-İKTİSADİ 194 4 573 791 970 211 663 658 4,4 
.....- SOSYAL 984 11 659 832 4 561 028 884 500 7,0 
İKTİSADİ SEKTÖRLER TOPLAMI 1 473 142 765 338 56 639 814 6 828 568 11,6 
SOSYAL SEKTÖRLER TOPLAMI 2 941 24 031 489 9 381 190 3 761 432 2,9 
G E N E L    T O P L A M 4 414 166 796 827 66 021 004 10 590 000 8,5 

Tablo-5:  2002  Yõlõ  Kamu  Yatõrõmlarõ (*) 

(*) Yõl içinde 3418 Sayõlõ Kanun ve Otoyol gelirlerinden Verilecek Ödenekler Dahil, Mahalli İdare Yatõrõmlarõ ise hariçtir.
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DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

Türkiye�de mali kaynaklarõn fazla 
merkezileşmiş olmasõ, en küçük yatõrõmlara 
kadar her şeyin doğrudan veya dolaylõ 
olarak devlet bütçesinden karşõlanmasõnõ 
gerektirmektedir. Bu durum kamu yatõrõmõ 
talebini ve bunun için kullanõlan baskõyõ 
artõrmaktadõr. Getirilen Yap-İşlet-Devret 
modeli yaygõnlaştõrõlamamõş, mahalli idare 
yatõrõmlarõ ise dolaylõ yönden kamuya daha 
fazla yük yükler hale gelmiştir. 

Sõkça değişen koalisyon hükümetleri 
dönemlerinde daha küçük, daha çeşitli ve 
çok sayõda yatõrõm projesinin gündeme 
gelmesi, yatõrõm sõrasõ bekleme sürecini 
sõkõştõrmakta; kabul edilen projeler ara-
sõnda dengesizlik veya tutarsõzlõk ihtimalini 
artõrmakta, eldeki yatõrõm ödeneğinin kü-
çük ve çok sayõda projeye dağõlmasõna, 
dolayõsõyla her birinin tamamlanma süresi-
nin uzamasõna yol açmaktadõr. 

Türk kamu sabit sermaye yatõrõm 
stratejileri altyapõ ağõrlõklõ sürmüş olup, 
halkõn üretici gücünü destekleyici düzen-
lemelere ayrõlan kaynaklar oransal olarak 
düşük kalmõştõr. Bunun başlõca nedeni, ta-
sarruf oranõnõn yeterince yüksek olmamasõ 
nedeniyle yatõrõm miktarõnõn yüksek seyre-
dememesi, başlamõş altyapõ yapõmlarõnõn 
devamõnõn öncelik almasõdõr. 

Altyapõ yatõrõmlarõnõn toplam kamu 
sabit sermaye yatõrõmlarõ içindeki payõnõn 
son yõllarda artmasõnõn bir diğer sebebi de, 
1980�den sonra imalat sanayii yatõrõmlarõ-
nõn özel kesime kaydõrõlmasõ sonucu kamu 
yatõrõmlarõ arasõnda ortaya çõkan denge 
değişiklikleridir. Ne var ki, özel kesim ima-
lat sanayii yatõrõmlarõ, teşviklere rağmen, 
beklenen düzeyde artmamõştõr. Buna rağ-
men, hem kamu imalat sanayii hem mev-
cut özel imalat sanayii teşvikleri büyük sa-
nayii desteklemekte olduğundan, halkõn 

üretim gücünü destekleyici yatõrõmlar için 
kaynak aktarõlmasõ ihtiyacõ had safhadadõr. 
Altyapõ yatõrõmlarõnõn nihai amacõ üretim ve 
verimlilik artõşõnõn sağlanmasõdõr. Yatõrõm 
teşviklerinin ağõrlõklandõrõlmasõnda KOBİ�ler 
yönündeki değişim düşük oranlarda kal-
mõştõr. Ayrõca, teşviklerin Plan ve kamu ya-
tõrõmlarõ ile koordinasyonunun fiilen kop-
muş olmasõ, yatõrõm kaynaklarõnõn verimlili-
ğini düşürücü bir diğer hususu oluştur-
maktadõr. Türkiye planlõ dönemde altya-
põda önemli aşamalar elde ettiğinden, 
bundan böyle küçük ve orta boy işletmeleri 
ve bölge üretim kapasitelerini geliştirmeye 
yönelik yatõrõmlarõn artmasõ gerekmektedir. 

Diğer yandan, fiziki altyapõ yatõrõmla-
rõnõn kaynak kõsõtlõlõğõna bağlõ olarak uzayan 
süreleri ve büyük miktarlar kullanmasõ, çok 
uzun zamandõr sosyal yatõrõmlarõn düşük 
düzeylerde devam etmesine yol açarak, 
Planlarda öngörülen dengenin bozulmasõna 
sebep olmaktadõr. Bunun olumsuz sonuç-
larõ tüm göstergelere yansõmaktadõr. 

Daha önemlisi, Planlarõn uygulanma-
sõnda gösterilen titizliğin azaldõğõ dönem-
lerde iç ve dõş borçlanmanõn arttõğõ görül-
mektedir. Bu durum, Plan disiplinini boz-
duğu gibi, borçlanõlan kaynaklarõn kõsa ve 
uzun vadede üretken yatõrõma yönelme-
mesi gibi tehlikeli uygulamalara da yol 
açabilmektedir. Nitekim, borç yönetiminin 
bozulmasõyla doğrusal orantõlõ olarak Tür-
kiye�de yatõrõmlara ayrõlan kaynaklar da 
düşmektedir. Bu durum, proje stokunun 
artmasõna, proje bitiş sürelerinin uzama-
sõna, topluma sunulan hizmetlerin düşük 
seviyede seyretmesine yol açmaktadõr. 

Bugün Türkiye�nin kamu proje sto-
kunda köklü bir düzenleme yürütülürken, 
bunun, Türkiye�nin fazla yatõrõm projesi ile 
yüklenmesinden kaynaklanmadõğõ bilin-
mektedir. Türkiye gibi büyük ve dinamik 
bir ülke için bu proje stoku yetersizdir. 
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Sorun, kamu borç yönetiminin iyi yapõla-
mamõş olmasõ nedeniyle yatõrõma ayrõlabi-
len kaynaklarõn çok daralmõş olmasõyla ilgi-
lidir. Yatõrõmlarõ sõnõrlandõrma ve yürütüle-
bilirlik çalõşmalarõnõn, VIII. Plan dönemi 
başõnda, İstikrar Programõndan olumlu so-
nuç alabilmeye yardõmcõ olmak amacõyla 
yapõldõğõ unutulmamalõdõr. Kõsa ve orta va-
deli amaç, bu kõt kaynaklarla projeleri ta-
mamlayarak ekonomiye ve topluma azami 
katkõyõ sunmaktõr. Ancak, orta ve uzun va-
dede aynõ etkinlik ölçütleriyle artan oran-
larda yatõrõm ve artan sayõlarda hizmet 
projesi Türkiye�nin hayati ihtiyaçlarõdõr.  
Amaç, Türkiye�nin kalkõnmasõna hõzla de-

vam edebilmesi için sağlõklõ bir proje stoku 
ve artan oranlarda yatõrõm olmalõdõr. Tür-
kiye, bugün düştüğü bütçe içindeki yüzde 
5 oranõndaki yatõrõm seviyeleri ile yoluna 
devam edemez. Türkiye�nin dünyayõ bu 
kadar yatõrõmla karşõlamasõ ve rekabet et-
mesi güçtür. Bu nedenle, borç yönetimi 
endişeleriyle yatõrõmlarõn kõsõtlanabilmesine 
olan tahammül süresi ülkemizde sõnõrlõ ola-
caktõr. Yatõrõm kaynaklarõnõn artõrõlmasõ için 
tedbir alõnmasõ gerekmektedir. Bu tedbir-
ler, sadece para miktarõ üzerinden değil, 
yapõsal ve idari yeniden düzenlemelerle 
birlikte ele alõndõğõ takdirde pek çok katkõlõ 
çözüm üretme imkanõ mevcuttur.  
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TÜRKİYE�DE  PROJE  PLANLAMA  ve  PROJE  
DÖNGÜSÜ  YÖNETİMİ 

Cevdet YILMAZ (*) 
Halil İbrahim AKÇA (*) 

Özet: Ülkemizde çok aşamalõ plan-
lama yaklaşõmõnõn benimsendiği planlõ dö-
nemde makro ve sektör aşamalarõnõn 
yanõsõra temel bir planlama aşamasõ olarak 
proje kabul edilmiştir. DPT�nin yönlendir-
mesiyle kamu projelerinde ve kamu kay-
nağõ kullanan projelerde çeşitli proje de-
ğerlendirme teknikleri kullanõlmõştõr. Bu 
makalede tarihi gelişimi içinde projecilik 
sürecinin bütününü sistematik olarak ele 
alan Proje Döngüsü Yönetimi (PDY) kav-
ramõ incelenmekte, tam üyelik için aday 
olduğumuz AB�nin uyguladõğõ PDY olan 
Mantõksal Çerçeve ve Bütüncül Yaklaşõm 
ayrõntõlõ olarak tanõtõlmakta, ülkemizde 
projecilik sürecinin işleyişi irdelenmekte ve 
VIII. Plan�da belirlenen yaklaşõm uyarõnca 
ülkemiz kaynaklarõnõn daha etkin kullanõmõ 
için bir PDY yönetmeliği hazõrlanmasõ ko-
nusuna katkõda bulunulmaya çalõşõlmakta-
dõr. Bu kapsamda, yönetmelik hazõrlanma-
sõnõn yanõsõra proje ile ilgili olan tüm ke-
simleri hedef alan tanõtõm ve eğitim faali-
yetlerinin önemi de vurgulanmaktadõr. 

Çok aşamalõ planlama sürecinde 
makro ve sektörel planlamaya ilave olarak 
proje planlamasõ veya mikro düzeyde 
planlama yer almaktadõr. Ülkemizde de 
planlõ dönemin başlangõcõndan itibaren çok 
aşamalõ planlama modeli benimsenmiş ve 
bu kapsamda proje planlamasõna büyük 
önem atfedilmiştir. Projeler, hazõrlanan 
makro planlarõn, yõllõk programlarõn ve 
sektörel planlarõn hayata geçirilmesinde  

 

temel yapõ taşlarõ olarak görülmüş, soyut 
düzeyde ifade edilen hedeflere somut 
olarak ulaşma konusunda en etkili araçlar 
arasõnda yer almõştõr. Sadece kamu proje-
leri için değil değişik şekillerde kamu kay-
nağõ kullanan projeler için de proje değer-
lendirme konusu son derece önemli bir 
araç olarak DPT tarafõndan kullanõlmõş ve 
çeşitli kuruluşlar tarafõndan uygulanmasõ 
yönlendirilmiştir. Projecilik ve projecilikte 
yaşanan sorunlar DPT tarafõndan büyük bir 
dikkatle izlenmiş, IV. Plan (1973, s.960-
967) örneğinde olduğu gibi zaman zaman
projecilik süreci konusunda kapsamlõ öne-
riler geliştirilmiştir.

1980 sonrasõnda ülkemizin ithal ika-
meci kalkõnma stratejisinden dõşa açõk ve 
piyasa mekanizmalarõna dayanan bir kal-
kõnma stratejisine geçmesiyle birlikte kamu 
kesiminin rolü yeniden tanõmlanmõş ve bu 
çerçevede kamunun yatõrõm stratejisi de 
değişmiştir. Bu değişiklik bir yandan ka-
munun toplam yatõrõmlar içindeki payõnõ 
azaltõrken, diğer yandan kamu yatõrõmlarõ-
nõn bileşiminde önemli değişiklikler doğur-
muştur. Kamu yatõrõmlarõ içinde imalat sa-
nayinin payõ azalõrken, fiziki ve sosyal alt-
yapõ yatõrõmlarõ ön plana çõkmõştõr. Bu deği-
şiklikler kamuda imalat sanayine dönük 
projelerin sayõsõnda ve dolayõsõyla bu ko-
nuda hazõrlanan yapõlabilirlik raporlarõnda 
bir azalmaya yol açmõş; buna karşõlõk, 
ulaştõrma, enerji, haberleşme, eğitim, sağ-
lõk, kentsel altyapõ, sulama, vb. alanlardaki 
projeler sayõca ağõrlõklõ konuma gelmiştir.  

(*) DPT, Planlama Uzmanõ, 
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Yatõrõm stratejisinde meydana gelen 
değişim yapõlabilirlik raporlarõnõn önemini 
azaltmamõş, sadece yeni şartlara uyarlan-
masõnõ zorunlu kõlmõştõr. Daha çok imalat 
sanayii projeleri için yapõlan karlõlõk analiz-
leri bugün artõk fiziki ve sosyal altyapõ 
projelerine de yaygõn olarak uygulanõr hale 
gelmiştir(1). Ayrõca, bu teknikler sadece ka-
munun doğrudan yürüttüğü projeler için 
değil, çeşitli şekillerde (teşvik, Yap-İşlet-
Devret, kredi garantileri, vb.) kamu kay-
nağõ kullanan yatõrõm projelerinin değer-
lendirilmesinde de son derece önemli bir 
yer işgal etmişlerdir.  

Kolayca görülebileceği üzere kamu-
nun rolünün yeniden tanõmlanmasõ ve pi-
yasa ağõrlõklõ bir ekonomik karar alma sü-
recinin vurgulanmasõ kamu yatõrõm proje-
lerinin ve dolayõsõ ile kamuda proje yöne-
timinin önemini azaltmamakta, aksine ka-
munun etkin çalõşma gereğini daha belirgin 
hale getirerek karar alma sürecinde nesnel 
ölçütleri daha fazla önemli kõlmaktadõr. 
Esasen projeciliğin ve proje analiz yön-
temlerinin gelişmiş piyasa ekonomilerinde 
ortaya çõkan ve zaman içinde olgunlaşan 
teknikler olduklarõ dikkate alõndõğõnda pro-
jeciliğin geçerliliğini yitirmeyecek bir teknik 
olduğu rahatlõkla ifade edilebilir.  

(1) Örneğin, AB Komisyonu projeleri yapõlan analizler
açõsõndan ikiye ayõrmaktadõr. Birinci grupta somut
çõktõ elde edilenler, ikinci grupta ise somut çõktõ
üretmeyen projeler (sağlõk, eğitim, kurumsal reform
ve çevre koruma gibi) yer almaktadõr. Birinci grup
kendi içinde ticari nitelikli çõktõ üreten projeler
(imalat, enerji, tarõm ve turizm projeleri gibi) ile
ticari nitelikli çõktõ üretmeyen projeler (yol yapõmõ,
sulama, arazi toplulaştõrma gibi) olarak tekrar ikiye
ayrõlmaktadõr (CEC 1997). Bu sõnõflandõrma baz
alõnarak bakõldõğõnda ülkemizde yaşanan değişimler
kamu projelerinde somut çõktõ üretmeyen projeler ile
somut ancak ticari nitelikte çõktõ üretmeyen
projelerin ağõrlõğõnõ artõrmõştõr. Ancak, bu projeler de
tõpkõ somut çõktõ üreten ticari projeler gibi analiz
edilmek zorundadõr.

Kamunun altyapõya dönük olarak da 
olsa kamu yatõrõm projeleri aracõlõğõyla 
doğrudan kaynak kullanmasõ, altyapõ yatõ-
rõmlarõnda özel sektöre çeşitli garantiler ve 
sözleşmeler ile olanak tanõmasõ (yap-işlet-
devret, vb.) ve doğrudan özel sektör yatõ-
rõmlarõna kamu kaynaklarõnõ kullanarak 
destek vermesi (teşvikler), kamunun ob-
jektif kõstaslarla proje konusunda karar 
oluşturma ihtiyacõnõ devam ettirmektedir. 
Gelişmekte olan ülkelerde kõt mali kaynak-
larõn etkin kullanõmõ gereğinin daha çok 
önem kazandõğõ düşünüldüğünde ülkemiz 
açõsõndan kamu proje yönetiminin değeri 
kendiliğinden ortaya çõkmaktadõr.  

Proje planlamasõ, ekonomik etkinlik 
dõşõnda dünyadaki yeni eğilimler õşõğõnda 
kesimler ve bölgeler arasõ gelir dağõlõmõna, 
çevreye ve kadõnõn konumuna etkiler gibi 
çeşitli açõlardan da ele alõnmakta ve kamu 
politikalarõnõn aracõ olarak kullanõlmaktadõr. 
Ayrõca, proje planlamasõnda ve proje süre-
cinin değişik aşamalarõnda katõlõmcõlõk bo-
yutu da her geçen gün daha fazla vurgu-
lanmaktadõr. Bu çerçevede, kamu kaynak 
tahsisinin nesnel ölçütler temelinde etkinlik 
sağlayacak ve çeşitli toplumsal hedeflere 
hizmet edecek bir şekilde kurumsallaştõrõl-
masõ önem taşõmaktadõr. Bu kurumsallaş-
tõrma çabasõ içinde değişik sektörlerde ve 
kamu kaynağõnõn kullanõmõnõn söz konusu 
olduğu değişik durumlar için projeciliğin 
muhtelif aşamalarõnda hangi standartlarõn 
kullanõlacağõ ve hangi katõlõmcõlõk meka-
nizmalarõnõn devreye sokulacağõ hazõrlana-
cak yönetmelikler, el kitaplarõ veya reh-
berler ile netleştirilmelidir.  

Projecilik konusunda uzun ve köklü 
bir deneyime ve yetişmiş insangücüne sa-
hip olan Devlet Planlama Teşkilatõ birçok 
alanda olduğu gibi projecilik alanõnda da 
görev tanõmõ gereği daha etkin, kapsamlõ 
ve tam üyelik için aday olduğumuz AB 
normlarõna uygun bir çerçeve oluşturmak 
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konusunda öncü olacaktõr. Nitekim VIII. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda (2000, s.201-
202) kamu hizmetlerinde etkinliğin artõrõl-
masõ kapsamõnda �yatõrõm projelerinin
proje geliştirilmesi, hazõrlanmasõ, analizi,
seçimi ve finansman temini ile uygulama
ve tamamlama sonrasõ izleme-değerlen-
dirme aşamalarõnõ kapsayan kurumsallaş-
mõş etkin bir proje yönetimi� oluşturulmasõ
politikasõ benimsenmiş ve bu kapsamda
"proje planlama ve uygulama sürecini
yönlendirmek üzere bir Proje Döngüsü Yö-
netmeliği çõkarõlacaktõr� hükmüne yer ve-
rilmiştir.

Esasen proje sürecinin birçok unsuru 
adõ konmamõş şekilde uygulanmaktadõr. 
Yapõlmasõ gereken bu süreci daha net bir 
şekilde ifade etmek, eksik görülen nokta-
larõ tamamlamak, katõlõmcõlõk boyutunu 
güçlendirmek ve AB normlarõ ile diğer 
uluslararasõ standartlara uyumunu sağla-
maktõr.  Bu kapsamda VIII. Plan metni ve 
Plan çalõşmalarõna baz oluşturan �Kamu 
Yatõrõmlarõnõn Planlanmasõ ve Uygulanma-
sõnda Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Ra-
poru� gerekli çerçeveyi sağlamaktadõr.  Bu 
veriler õşõğõnda hazõrlanan makalede ama-
cõmõz proje döngüsü kavramõnõ tarihi 
arkaplanõ ile birlikte sunmak, özel olarak 
AB formatõnõ ortaya koymak ve Türkiye�de 
mevcut uygulamayõ açõklayarak kurumsal-
laşmõş bir proje döngüsü yönetiminin ana 
hatlarõnõ oluşturma yönünde yapõlacak ça-
lõşmalara katkõda bulunmaktõr.  

1. Proje Döngüsü Kavramõ  ve
AB�nin Proje Döngüsü

1.1 Proje ve Proje Döngüsü 
Kavramõ 

�Proje� konusunda değişik tanõmlama-
lar yapõlmõştõr. Bu tanõmlamalardan bazõlarõ 
aşağõda verilmektedir: 

- Proje temel olarak bir yatõrõm önerisi-
dir.

- Proje, ekonomik ve teknik yapõlabilir-
liğe sahip minimum yatõrõmdõr.

- Proje, yatõrõma yönelik her hangi bir
tasarõnõn  analiz edilebilen ve değer-
lendirilebilen en küçük birimidir.

- Proje, başlõbaşõna değerlendirilebilen
her hangi bir yatõrõm unsurudur.
(Dikley ve Miller 1984; Little ve
Mirrlees 1974; Adler 1971)

Görüldüğü gibi bu tanõmlamalar genel 
olarak proje ile yatõrõm kavramlarõnõn ya-
kõndan ilişkili olduklarõnõ ortaya koymakta-
dõr(2).  

Projelerin genel özelliklerinden hare-
ket edildiğinde ortak bazõ noktalar tespit 
edilebilmektedir: 
- Proje, bir gereksinimden (talep) doğar

ve bu gereksinimi karşõlamaya yönelik
olarak tasarõmlanõr.

- Proje, belli bir zaman aralõğõnda ve me-
kanda gerçekleşir.

- Proje, belli girdiler (kaynak) tüketir ve
çõktõlar (mal veya hizmet) üretir.

- Proje, alternatif projelerin kullanabile-
ceği kaynaklarõ tüketir.

Özellikle son olarak belirtilen husus proje 
kararõnõn (seçiminin) önemini ortaya koy-
maktadõr. Proje seçimi esas olarak proje 
alternatifleri arasõnda bir seçimdir ve bu 
seçim sonucunda alternatif projelerden (en 
azõndan belli bir süre için) vazgeçilmesi söz 
konusudur. Tek bir proje olduğunda da 
projeyi yapma veya yapmama alternatifi 
arasõnda bir seçim sözkonusudur.  

(2) Yatõrõm dõşõnda da proje kavramõnõn yer yer kulla-
nõldõğõ görülmektedir. Örneğin, yatõrõm boyutu dõ-
şõnda cari harcamalarõ ve yasal düzenlemeleri de
içeren bazõ politikalar, satõnalõmlar veya yeniden
yapõlanma çalõşmalarõna da proje olarak atõfta bulu-
nulmaktadõr (�sağlõk reformu projesi,� �silah alõm
projesi,� gibi).
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Proje kavramõ ele alõnõrken unutul-
mamasõ gereken en önemli noktalardan 
biri proje kavramõnõn statik ve tek aşamalõ 
bir olay olarak değil, dinamik ve çok aşa-
malõ bir süreç olarak anlaşõlmasõdõr. Man-
tõksal bir dizin oluşturan bu aşamalara 
veya sürecin bütününe �proje döngüsü� 
veya �proje çevrimi� denmektedir. Klasik 
anlamda bir proje döngüsü; 
- Proje geliştirme,
- Proje hazõrlama,
- Proje analizi,
- Proje uygulama ve
- Proje değerlendirme
aşamalarõndan oluşur. Birbiriyle yakõndan
ilişkili olan ve bütünsel olarak ele alõnmasõ
gereken bu aşamalarõn karar alma süre-
cinde dikkate alõnmasõ gerekir. Bu aşama-
lardan birinden diğerine geçiş kesin ve açõk
bir karar gerektirir. Yatõrõm projeleri bu
aşamalardan ve aşamalar arasõnda geri
beslemelerden geçerek olgunlaşõr
(Ayanoğlu, vd. 1996).

Her aşama için gerekli karar, bu ka-
rarda kimlerin sorumluluk üstleneceği, 
karar almaya baz teşkil eden bilgiler, ya-
põlmasõ gereken çalõşmalar ve karar al-
mada kullanõlacak ölçütler ana hatlarõyla 
önceden belirlenmelidir. Her aşama bir 
sonraki aşamanõn başarõsõ için önemli bir 
temel oluşturmaktadõr. Başarõlõ bir proje, 
fikir düzeyinden tamamlama sonrasõ de-
ğerlendirmeye kadar uzanan bütün sürecin 
dikkate alõnmasõ ile gerçekleştirilir.  

1.2. Proje Döngüsü Kavramõnõn 
Gelişimi 

Projelerin karlõlõk analizi şeklinde baş-
layan çalõşmalar daha sonra geliştirilerek 
projenin tüm aşamalarõnõ kapsayacak şe-
kilde Proje Döngüsü Yönetimi (Project 
Cycle Management, PCM), kõsaltõlmõş ola-
rak PDY, kapsamõnda ele alõnmaya baş-
lanmõştõr. Proje döngüsünün ilk modeli 

Baum tarafõndan 1970�lerde Dünya Ban-
kasõ için geliştirilmiş olup, bu modelde 
PDY�in dört evresi bulunmaktadõr; Proje 
Oluşturma, Proje Hazõrlama, Proje Analizi 
ve Uygulama. Daha sonra bu döngüye Uy-
gulama Sonrasõ Değerlendirme evresi de 
eklenmiştir (Baum, 1978). Şekil-1�de geliş-
tirilen son model yer almaktadõr. 

Dünya Bankasõ Proje Döngüsü Yönetimi 

Şekil-1 

Baum�un ortaya koyduğu bu model üç 
yönden eleştirilmiştir; basitlik, Dünya Ban-
kasõna özgü oluşu ve tam bir çevrim oluş-
turmamasõ. Bu eksiklikleri gidermek ve di-
ğer bazõ noktalarõ da vurgulamak için pek 
çok başka model geliştirilmiştir. Bunlardan 
bir kõsmõ oldukça karmaşõk modellerdir. 
Örneğin, Rondinelli (1977) Baum�un mo-
deline ilaveler yaparak yeni bir proje dön-
güsü oluşturmuştur. Rondinelli�nin mode-
lindeki en belirgin farklõlõk döngüdeki ana-
lizi müzakere ve onaylamadan ayõrmasõ; 
ayrõca modele izleme ve kontrol, tamam-
lama ve bitirme evrelerini de eklemesi ol-
muştur. 

1979 yõlõnda Kalkõnma Projesi Yönetim 
Merkezi (Development Project 
Management Centre, DPMC) tarafõndan 
geliştirilen model üç evre üzerinde vurgu 
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yapmõştõr; onaylanma öncesi planlama, 
onaylama sonrasõ planlama ve çõktõ üretimi 
ve dağõtõmõ. Ancak, bu modelin geri bes-
leme sürecine yer vermemesi nedeniyle 
döngü olarak değerlendirilmesi zor görün-
mektedir.  

Goodman ve Love 1979 yõlõnda Bir-
leştirilmiş Proje Planlama ve Proje Dön-
güsü (Integrated Project Planning and 
Management Cycle) adõyla yeni bir döngü 
geliştirmişlerdir. Bu modelde aşağõda sayõ-
lan evreler yer almaktadõr;  
1. Planlama, analiz ve tasarõm,
2. Seçme, onaylama ve uygulama,
3. İşletmeye alma, kontrol ve teslim
4. Değerlendirme ve düzeltme

Bu yaklaşõmda yer alan evrelerin bir döngü 
oluşturmasõ yeni bir katkõ olarak değerlen-
dirilmiştir. 

Behrans ve Hawranek (UNIDO 1991) 
tarafõndan geliştirilen model ağõrlõklõ olarak 
sanayi projeleri için düşünülmüş olsa da 
genel bazõ özellikleri de içermektedir. Bu 
yaklaşõmda üç ana evre bulunmaktadõr; 

1) Yatõrõm öncesi evre
2) Yatõrõm evresi
3) İşletme evresi

Bu ana evrelerin herbirinin alt evreleri ve 
alt evreler kapsamõnda yapõlmasõ gereken 
çalõşmalar söz konusudur (bakõnõz Şekil-2). 

 UNIDO Proje Döngüsü Yönetimi 



Planlama Dergisi Özel Sayõ � DPT�nin Kuruluşunun 42. Yõlõ 

  382

Baum�un son modelinin biraz değişti-
rilmiş halini Avrupa Birliği Komisyonu (CEC 
1993) kabul ederek Topluluk tarafõndan 
kullanõlmak üzere el kitabõ şeklinde yayõn-
lamõştõr. Bu modelin Baum�un modelinden 
farkõ Yol Gösterici Programlama evresinin 
de döngüye ilave edilmiş olmasõdõr (bakõnõz 
Şekil-3). Ayrõca, AB modeli katõlõmcõlõk bo-
yutunu daha sistematik olarak ele almõş ve 
modele entegre etmiştir. Daha sonra ol-
dukça karmaşõk ve bir projede karşõlaşõla-
bilecek tüm durumlarõ içerecek şekilde bir 
model MacArthur (1994) tarafõndan ortaya 
konulmuştur. Bu modelin özelliği diğer tüm 
modelleri içermeye çalõşmasõ ve proje fikri-
nin kaynaklarõnõ da göstermesidir. 

AB Proje Döngüsü Yönetimi 

Diğer taraftan, 1994 yõlõnda Picciotto 
ve Weaving Dünya Bankasõ için yeni bir 
model daha geliştirmişlerdir. Dört evreden 
oluşan bu modelde katõlõmcõlõk ve risk ön 
plana çõkarõlmaktadõr. Modelin evreleri; 
dinleme (listening), pilot uygulama (pilot-
ing), olgunlaştõrma ve sunma (demost-
rating) ile yaygõnlaştõrma (meanstreaming) 
evrelerinden oluşmaktadõr. Bu döngü tek 
proje yönetim döngüsünden ziyade 1980 
sonrasõ Dünya Bankasõnõn yöneldiği prog-

ram kredileri uygulamasõ için elverişli bir 
çerçeve oluşturmaktadõr. 

1.3. AB�nin Proje Döngüsü � 
Mantõksal Çerçeve ve Bütüncül 
Yaklaşõm 

1.3.1. AB Proje Döngüsü 
Yönetimi 

Yukarõda görüldüğü üzere proje dön-
güsü süreci değişik ülkeler ve uluslararasõ 
kurumlar tarafõndan kendi koşullarõna 
uyarlanarak tarif edilmekte, zaman içinde 
geliştirilmekte ve karar alma süreçleri buna 
göre sistematik bir hale sokulmaktadõr. 
Tam üyelik için aday olduğumuz AB�nin 
benimsediği modeli daha ayrõntõlõ bir şe-
kilde ortaya koymak ülkemiz için oluşturu-
lacak PYD açõsõndan önem taşõmaktadõr. 

Avrupa Topluluklarõ Komisyonu tara-
fõndan geliştirilen ve uyulmasõ istenen 
"Proje Döngüsü Yönetimi" anlayõşõ, bazõ 
ayrõntõlar dõşõnda yukarõda sözedilen proje 
döngüsü ile aynõdõr. Bütünsel Yaklaşõm ve 
Mantõksal Çerçeve olarak isimlendirilen bu 
yönteme göre; projelerin "bütünsel yakla-
şõm" anlayõşõyla ele alõnmasõ, ilk fikirden, 
projenin tamamlanmasõnõ izleyen birkaç yõl 
içinde yapõlan son değerlendirmeye kadar 
geçen tüm proje döngüsü aşamalarõnda  
vazgeçilmez olan faktörlerin göz önünde 
bulundurulmasõ ve karar vericiler, uygula-
yõcõlar ve projeden yararlananlarõn etkin 
katõlõmõnõn sağlanmasõyla proje başarõsõnõn 
ve sürdürülebilirliğinin güvenceye alõnmasõ 
istenmektedir. Bütünsel yaklaşõm anlayõ-
şõna göre; proje döngüsünün altõ aşama-
dan oluştuğu kabul edilmiştir (CEC, 1993). 
Bu aşamalar şunlardõr: 

1. Yol Gösterici Programlama
2. Proje Oluşturma
3. Proje Hazõrlama ve Analiz
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4. Projenin Finansmanõ
5. Uygulama
6. Son Değerlendirme

Proje döngüsünün bu altõ aşamasõ şu 
şekilde açõklanabilir (CEC 1999a): 
1. Programlama aşamasõnda ulusal ve

sektörel düzeyde yapõlan �durum ana-
lizleri� sonucunda kalkõnma için sorun-
lar, kõsõtlar ve fõrsatlar belirlenir. AB bu
çalõşmalarõ yaparken kendi öncelikleri
ile muhatap olduğu ülkenin öncelikle-
rini uzlaştõrmaya çalõşõr. Bu çalõşmalar
yapõlõrken geçmişte yürütülen projeler-
den alõnan dersler de dikkate alõnarak
gerçekçi ve ihtiyaçlara dönük bir çer-
çeve sağlanmaya çalõşõlõr. Gelecekte
yürütülecek projeler bu genel çerçeve
içinde belirlenir ve hazõrlanõr.

2. Proje oluşturma aşamasõnda proje
fikirleri ve diğer kalkõnmaya dönük ey-
lemler belirlenir ve daha fazla çalõşma
gerektiren fikirler seçilir. Bu seçim sü-
recinde projeden yararlanacak olan ke-
simlerin fikirleri de dikkate alõnõr. Pro-
jeden yararlanacak olan kesimlerin
sorunlarõ ve potansiyelleri değerlendiri-
lir. Bu çalõşmalar sonrasõnda gerek
projeden yararlanmasõ beklenen hedef
kitlenin ihtiyaçlarõ gerekse yol gösterici
çerçeve dikkate alõnarak her bir proje
fikri için daha ayrõntõlõ bir çalõşma ya-
põlmasõna gerek olup olmadõğõna karar
verilir.

3. Proje hazõrlama ve analizi aşama-
sõnda seçilmiş proje fikirleri uygula-
maya dönük proje planlarõ haline geti-
rilir. Bu aşamada proje fikrinin ayrõntõlõ
olarak şekillendirilmesinde yine proje-
den yararlanacak olan hedef kitlenin ve
diğer etkilenen taraflarõn katõlõmõna
önem verilir. Daha sonra projenin ya-
põlabilirliği (başarõlõ olup olmayacağõ
yönüyle) ve sürdürülebilirliği (hedef
kitleye uzun vadeli olarak fayda
sağlayõp sağlamayacağõ yönüyle) analiz

edilir. Bu analizler sonucunda projenin 
resmi bir dökümana dönüştürülmesi ve 
finansman aranmasõ konularõnda karar 
verilir. Bu kapsamda yapõlmasõ gereken 
çeşitli analizler ekte yer alan Tablo-
1�de açõklanmaktadõr.  

4. Finansman aşamasõnda fon sağlaya-
cak olan kurum projeyi inceleyerek
finasman sağlama konusunda karar
verir. Olumlu değerlendirilen projeler
için fon sağlayan kurum ile ilgili ülke
uygulama alternatifleri konusunda uz-
laşmaya varõr ve bu uzlaşmayõ yasal bir
döküman haline getirirler. Bu
dökümanda projenin nasõl fonlanacağõ
ve uygulanacağõ yer alõr.

5. Uygulama aşamasõnda proje hayata
geçirilir. Bu aşamada teknik yardõm,
tedarik veya yapõm faaliyetleri için iha-
leye çõkõlmasõ gerekebilir. Projenin he-
def kitlesi ve etkilenen taraflarõn gö-
rüşleri alõnarak projenin planlanan he-
deflere doğru başarõlõ bir şekilde ilerle-
yip ilerlemediği proje yönetimi tarafõn-
dan izlenir. Proje devam ederken ya-
põlan bu izleme-değerlendirme sonu-
cunda gerekli görüldüğü taktirde proje
gözden geçirilerek hedeflerle uyumlu
hale getirilir. Proje hazõrlama sonrasõ
önemli bazõ değişikliklerin gözlendiği
hallerde projenin bazõ hedeflerinin
gözden geçirilmesi ve yeni koşullara
uyarlanmasõ da mümkündür.

6. Değerlendirme aşamasõnda fon
sağlayan kurum ile bu fondan yararla-
nan ülke projeyi değerlendirerek başa-
rõyõ ölçer ve yapõlan çalõşmalardan bazõ
dersler çõkarõr. Değerlendirme sonuçlarõ
gelecekte hazõrlanacak proje ve prog-
ramlarda kullanõlõr. Değerlendirme
projenin tamamlanmasõndan sonra
ifade edilen bir aşama olsa da uygula-
mada projenin yarõlandõğõ dönemde de
yapõlõr ve bu çalõşmanõn sonuçlarõ pro-
jenin geriye kalan süresinde dikkate
alõnõr.
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Bütün bu sürecin temel hedefi proje dön-
güsü ile ilgili taraflarõn tamamõnõn katõlõmõ-
nõn sağlanmasõ ve sağlõklõ bir karar oluş-
turmaya temel teşkil edecek bilgi tabanõnõn 
genişletilmesidir.  

Proje oluşturma ve hazõrlama aşama-
larõ arasõnda yapõlan ayrõm son derece 
önemlidir. Herhangi bir fikrin ayrõntõlõ ça-
lõşmalara geçilmeden önce değerlendiril-
mesi ve gereksiz görülmesi halinde erken 
aşamada elenmesi için proje oluşturma 
aşamasõ etkili bir yöntemdir. Yapõlan bu 
işlem ön-eleme olarak da adlandõrõlmakta-
dõr. Bu aşama atlanarak proje hazõrlamaya 
geçildiği taktirde toplumsal beklentiler 
oluşmakta ve sonuçta olumsuz çõkan pro-
jeleri elemek son derece güç hale gel-
mektedir. Süreçte katõlõma önem verilmesi 
ise gerek bilgi temelinin sağlamlaştõrõlmasõ 
ve gerçek ihtiyaçlara dönük projeler yapõl-
masõ gerekse projelerin uygulama aşama-
sõnda �sahiplenilmesi� bakõmõndan önem 
taşõr. 

1.3.2. Mantõksal Çerçeve 
Yaklaşõmõ 

1970'lerde geliştirilen ve çeşitli alan-
larda uygulamasõ bulunan "mantõksal çer-
çeve"  yaklaşõmõ 1993 yõlõnda AB Komis-
yonu tarafõndan yayõmlanan el kitabõnda 
PDY ile birleştirilmiştir. Mantõksal Çerçeve 
esas itibariyle PDY�nin tutarlõ ve etkin bir 
şekilde yürütülmesinde kullanõlan bir araç-
tõr(3). 

Yöntem, bir analitik süreç ile bu süre-
cin sonuçlarõnõn nasõl sunulacağõndan olu-
şur. Mantõksal çerçeve, bir eylemin (proje) 

(3) Mantõksal çerçeve ilk olarak ABD ordusunda
kullanõlmõş olup 1970�li yõllarda ABD Teknik Yardõm
Teşkilatõ tarafõndan projeciliğe uyarlanmõştõr. Daha
sonra çeşitli uluslararasõ teşkilatlar tarafõndan
benimsenerek kullanõlan mantõksal çerçevede zaman
içinde çeşitli gelişmeler olmuştur.

en önemli yönlerinin matriks biçiminde 
özetlendiği ve uygulamaya dönük olarak 
tanõmlandõğõ, birbiriyle bağlantõlõ bir dizi 
kavramdan oluşur. Çerçeve projenin iyi 
planlanõp planlanmadõğõnõn kontrol edilme-
sini sağladõğõ gibi izleme ve değerlendir-
mede yapõlan düzeltmeleri de kolaylaştõrõr. 
Bu çerçevenin genel amacõ, proje hedefleri 
ile projenin sonuçlarõ arasõndaki nedensel-
lik ilişkisini açõk olarak görmek ve projeyi 
daha rahat bir şekilde analiz etmektir. 
Mantõksal çerçeve, projeleri hazõrlayanlarõn 
ve uygulayanlarõn fikirlerini daha iyi bir bi-
çimde düzenlemelerine, tasarõmlamalarõna 
ve bunlarõ belirgin ve standartlaşmõş bir 
biçimde ortaya koymalarõna yardõm eder. 

Mantõksal çerçeve, proje ya da prog-
ramõn hazõrlanmasõ, uygulanmasõ ve de-
ğerlendirilmesi sõrasõnda uygulanõr. Bir 
mantõksal çerçeve çizilmeden önce yeterli 
miktarda güvenilir veri toplanmõş ve bir 
durum analizinin yapõlmõş olmasõ gerekir. 
Proje döngüsünün her aşamasõnda bilgiyi 
toplar ve çözümlerken mantõksal çerçeve-
nin uygun bir biçimde uygulanmasõna özel 
bir özen gösterilmelidir.  

Mantõksal Çerçeve Matriksi ve temel 
kavramlarõn açõklamasõ aşağõda verilmiştir. 

Mantõksal Çerçeve Matrisi  

Genel Amaçlar projenin doğrudan 
hedefini aşan daha geniş kapsamlõ amaç-

Müdahale 
Mantõğõ 

Nesnel Olarak 
Doğrulanabilir 
Göstergeler 

Göstergelerin 
Doğrulanacağõ 

Kaynaklar 
Varsayõmlar 

Genel 
Amaçlar 

Projenin 
Hedefi 

Sonuçlar 

Faaliyetler Araçlar Maliyetler 

Ön 
Koşullar 
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lardõr. Örneğin; geri kalmõş bir yörede ku-
rulacak bir demir-çelik tesisi ile belirli bir 
miktarda çelik üretimi hedeflenirken genel 
amaç bölgesel kalkõnma olabilir. Diğer 
projeler ve faaliyetler de bu genel amaç-
lara erişilmesinde yardõmcõ olur. Projenin 
Hedefi Projenin gerçekleştirilmesiyle eri-
şilecek olan ve hedef kitle üzerindeki fay-
dalõ etkileri proje bittikten sonra da sür-
mesi beklenen hedeflerdir. Sonuçlar 
veya Çõktõlar bir araya geldiklerinde pro-
jenin hedefinin gerçekleştirilmesini sağla-
yan faaliyetlerin �ürünleri�dir. Faaliyetler 
sonuçlarõ elde etmek için yapõlmasõ gere-
ken işlerdir. 

Müdahale Mantõğõ genel amaçlara 
katkõda bulunulmasõ için proje çerçeve-
sinde  atõlmasõ gereken bütün adõmlarõ 
kapsayan  ve projenin temelinde yatan 
stratejidir. Nesnel Olarak Doğrulanabi-
lir Göstergeler genel hedefler, proje  ve 
projenin sonuçlarõ ayrõ ayrõ zaman  ve yer 
belirtilerek hedef kitlenin miktar ve nitelik 
olarak  elde edeceği faydalarõ ifade eder. 
Bu sütunun en alt satõrõnda ise  planlanan 
faaliyetleri  yürütmek için gerekli fiziksel ve 
fiziksel olmayan araçlar (girdiler)  gösteri-
lir. Göstergelerin Doğrulanacağõ Kay-
naklar nesnel olarak doğrulanabilir  gös-
tergelerin  kontrol edilme ve doğrulanma 
kaynaklarõnõ belirtir. Bu sütunun son satõ-
rõna da  girdiler için öngörülen  maliyetler  
ve finansman kaynaklarõ yazõlõr. Varsa-
yõmlar (tersinden ifade edilirse Risk-
ler) ise projenin doğrudan denetimi dõ-
şõnda  bulunan, ancak projenin başarõsõnõ 
önemli ölçüde etkileyecek hususlardõr. Var-
sayõmlar, yapõlacak faaliyetler, sonuçlar, 
projenin amacõ ve Hükümet tarafõndan ön 
koşullarõn yerine getirilmesi ve destekleyici 
önlemlerin alõnmasõ ile ilgilidir. Bütün bu 
kavramlarõn içeriği hedef kitle ve proje ile 
ilgili diğer taraflarõn görüşleri alõnarak ve 
katõlõmlarõ sağlanarak şekillendirilir. 

Bütün bu unsurlar birarada düşünül-
düğünde Mantõksal Çerçeve ve Bütüncül 
Yaklaşõmõn mikro düzeyde katõlõmcõ yöntem 
kullanõlarak yürütülen stratejik bir plan-
lama anlayõşõna dayandõğõ söylenebilir. 

PDY�de Mantõksal Çerçeve 
Yaklaşõmõnõn Kullanõmõ 

Mantõksal Çerçeve Yaklaşõmõ 
(MÇY)�nin kullanõlmasõyla taraflarõn belir-
lenmesi, problemlerin analizi ve bu prob-
lemlerin çözülmesi için yapõlmasõ gereken 
işlerin tespiti daha tutarlõ bir biçimde or-
taya konabilmekte; uygulama sõrasõnda 
projenin sahiplenilmesi ve proje tutarlõlõğõ-
nõn korunmasõ sağlanmakta; ayrõca, uygu-
lama sõrasõnda ve sonrasõnda projenin he-
defleri açõsõndan izlenmesi ve değerlendi-
rilmesi mümkün olmaktadõr. 

MÇY, Proje Oluşturma evresinde 
Problem Analizi, Amaç Analizi ve Strateji 
Analizi yardõmõyla proje fikrinin uygun olup 
olmadõğõnõ test etmek amacõyla kullanõl-
maktadõr. Proje Hazõrlama ve Analizi evre-
sinde ise projelerin yapõlabilirliği ve sür-
dürülebilirliğinin test edilmesinde yararla-
nõlmaktadõr. Bu amaçla Mantõksal Çerçeve 
Matrisi, İş Planõ ve Kaynak Planõ kullanõl-
maktadõr. Mantõksal Çerçeve Matrisi�nin 
son sütununda yer alan varsayõmlar ise, 
yapõlan politik, teknik, kurumsal, ekono-
mik, finansal, sosyo-kültürel ve çevresel 
analizlere dayandõrõlmaktadõr. 

MÇY, uygulama ve uygulama sonrasõ 
değerlendirme evrelerinde de etkin bi-
çimde kullanõlmaktadõr. Uygulama aşama-
sõnda Mantõksal Çerçeve Matrisi yardõmõyla 
faaliyetlerle ilgili olarak termin ve harcama 
planlarõ hazõrlanmaktadõr. Aynõ planlar uy-
gulamanõn izlenmesinde de kullanõlmakta-
dõr. Uygulama ve uygulama sonrasõnda  
Mantõksal Çerçeve Matrisi yardõmõyla Proje 
Uygunluk, Proje Hazõrlama ve Tasarõmõ, 
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Etkinlik, Etkililik, Etki ve Sürdürülebilirlik 
testlerine tabi tutulabilmektedir. Bu kap-
samda Faaliyetlerden sonuçlara geçiş Et-
kinlik, sonuçlarõn proje amacõna katkõsõ Et-
kililik, projenin gerçekleşmesinin genel 
amaçlara katkõsõ Etki, projenin tamamlan-
dõktan sonra hayatta kalabilmesi Sürdürü-
lebilirlik, projenin tutarlõ ve bütünsel bir 
biçimde hazõrlanmasõ ve gerçekleştirilmesi 
Proje Hazõrlama ve Tasarõmõ, projenin or-
tadan kaldõrmayõ amaçladõğõ sorunu çöze-
bilme gücüne de Uygunluk denilmektedir 
(CEC 1999b). 

2.Türkiye�de Kamu Yatõrõm
Projelerinde Uygulanan Proje
Döngüsü Yönetimi (PDY)�nin
Mevcut Durumu

Bilindiği gibi Türkiye�de 1960 yõlõndan 
beri Kalkõnma Planlarõ yapõlmaktadõr. Kal-
kõnma Planlarõ, bireyin ve toplumun refah 
düzeyini artõrmak için kõt kaynaklarõn opti-
mum kullanõmõnõ sağlayan birer toplumsal 
anlaşma, siyasi birer belgedir. Plan kapsa-
mõnda bireysel tercihler ile toplumsal ter-
cihleri belirli bir zaman perspektifi içinde 
uzlaştõrmak, gerçekleştirilmesi istenen 
toplumsal ve ekonomik yapõnõn esas yön-
lerini ve bu yapõya erişmek için devletin 
yapacağõ müdahalenin esaslarõnõ belirleyen 
siyasi belgeye ise �plan stratejisi� denil-
mektedir.  

Türkiye�de uygulanan planlõ kalkõnma 
düzeninde Kalkõnma Planlarõ, plan stratejisi 
göz önünde bulundurularak aşamalõ plan-
lama süreciyle hazõrlanmaktadõr. Aşamalõ 
süreçte planlama işlemi, makro planlama, 
sektörel planlama ve proje planlamasõ ol-
mak üzere üç aşamada tamamlanmakta-
dõr. Aşamalõ plan genel olarak �yukarõdan 
aşağõya doğru�, yani makro planlama, 
sektörel planlama, proje planlamasõ yö-
nünde yapõlmaktadõr. AB modeli ile karşõ-
laştõrõldõğõnda makro planlama, yõllõk prog-

ramlama, çeşitli sektörel ve bölgesel plan-
lar �yol gösterici programlama� evresine 
tekabül etmektedir. 

Birinci aşama olan makro planlama 
çalõşmalarõnda bir matematiksel model 
bütünü içerisinde, hedeflenen büyümeyle 
tutarlõ tüketim, yatõrõm, tasarruf, ithalat, 
ihracat gibi makro ekonomik büyüklükler 
belirlenmekte, nüfus, istihdam ve benzeri 
sosyo-ekonomik yapõlarla ilgili tahminler 
yapõlmakta, elde edilen sonuçlar hem 
kendi içinde, hem de diğer aşamalarõn so-
nuçlarõyla karşõlaştõrõlarak tutarlõlõk testleri 
uygulanmakta ve belirlenen hedeflerin 
gerçekleştirilebilmesi için izlenecek politi-
kalarõn makro-ekonomik çerçevesi çizil-
mektedir (Ayanoğlu vd, 1996). 

İkinci aşama olan sektörel planlama 
çalõşmalarõ, makro ekonomik planlama ile 
mikro ekonomik planlama, yani proje 
planlamasõ, arasõnda köprü görevi gör-
mektedir. Bu aşamada; tarõm, madencilik, 
imalat, enerji, hizmetler vb. temel sektör-
lerde üretilecek mal ve hizmetlerin arz-
talep dengeleri, ithalat, ihracat, kapasite, 
üretim teknolojilerinin durumu, sektörde 
yürütülen yatõrõmlar, rekabet edebilirlik, vb. 
konular ayrõntõlõ olarak incelenmektedir. 
Sektör analizleri, sektörlerarasõ ve sektöriçi 
öncelikler ile sektörlerle projeler arasõ iliş-
kilerin belirlenebilmesi için titizlikle yapõl-
masõ gereken çalõşmalardõr. Aksi taktirde 
bunu izleyen proje planlamasõ süreci de 
aksamakta ve yanlõş yatõrõm kararlarõ olu-
şarak kõt kaynaklarõn boşa harcanmasõna 
ve plan hedeflerinden sapõlmasõna neden 
olabilir (Ayanoğlu vd, 1996; Barutçu 
1989).

Üçüncü aşama olan proje planlama 
çalõşmalarõnda ise projeler ele alõnmakta-
dõr. İlk iki aşamada; makro büyüklükler 
arasõnda denge ve sektörlerarasõ tutarlõlõk 
gözetildiği halde, bu aşamada gözetilen en 
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önemli husus etkinliğin maksimize edilme-
sidir. Diğer bir ifade ile, planlarõn bütün-
lüğü, tutarlõlõğõ ve uygulama aşamasõndaki 
başarõsõ, yapõlan tercihlere en uygun ve 
etkin projelerin seçimine bağlõdõr. Proje 
planlama aşamasõnda plan yada prog-
ramda hangi projelerin yer alacağõ, her 
sektörde hangi projelere yer verileceği ve 
sektörel planlama aşamasõnda belirlenen 
sektörel yatõrõm tutarlarõnõn projeler ara-
sõnda nasõl bölüştürüleceği kararlaştõrõl-
maktadõr (Barutçu 1989).

Öncelikle makro düzeyde çalõşmalarõn 
yapõldõğõ planlamada projeler plan hedefle-
rine göre seçilir. Bu sistemde kamu proje-
leri, planla saptanan politikalarõ uygulama-
nõn ve önceden belirlenen amaçlara ulaş-
manõn araçlarõ olarak görülmektedir. Diğer 
bir ifade ile projeler, kalkõnma planlarõnõn 
ve dolayõsõyla kalkõnmanõn �yapõ taşlarõ�nõ 
oluşturmaktadõr (Dickey ve Miller 1984; 
Little ve Mirrless 1974). Kamu yatõrõm 
programõna proje alõrken amaç plan he-
deflerini gerçekleştirmektir. Bu amacõ ger-
çekleştirecek proje fikirleri muhtelif kay-
naklardan gelmektedir. Master planlarõ, 
bölge planlarõ, kaynak araştõrmalarõ, sektör 
araştõrmalarõ, eski projeler, ülke çapõnda 
hizmet yürütmekte olan kuruluşlarõn ihti-
yaç tespitleri, uluslararasõ kuruluşlarõn ve 
politikacõlarõn önerileri gibi pek çok kaynak 
söz konusudur. 

Ortaya çõkan proje fikirleri hangi ku-
ruluşun ilgi alanõna giriyor ise o kuruluş 
tarafõndan incelenir ve gerekli ön-etüd, 
etüd ve projelendirme çalõşmalarõ yapõlõr. 
Gerekliliği ve yapõlabilirliği bulunan projeler 
çeşitli aşamalardan geçerek DPT�na sunu-
lur. Bu aşamada proje oluşturma ile proje 
hazõrlama ve analizi evreleri içiçe girmekte 
ve net bir ayrõm yapõlmamaktadõr. Bu ay-
rõmõn yapõlmamasõ PDY�nin etkinliğini 
azaltmakta, proje oluşturma aşamasõndan 
proje hazõrlama ve analiz aşamasõna ge-

çişte netlik bulunmadõğõ için projelerin ar-
kasõnda kamuoyu desteği oluşmakta ve 
uygun olmayan projelerin elenmesi güç-
leşmektedir.  

Benzer şekilde çok sayõda proje or-
taya çõkmasõ nedeniyle projelerinin analiz 
edilip uygun olanlarõnõn seçilmesi, yani ya-
tõrõm kararõnõn doğru şekilde alõnmasõ, bü-
yük önem arzetmektedir. Projelerin yatõrõm 
programõna alõnma aşamasõ öncesinde 
projelerin revizyonu, yeniden hazõrlanmasõ 
gibi uygulamalar da gündeme gelebilmek-
tedir.  Bunun bir nedeni hazõrlõklarõn yeterli 
olmamasõ iken diğer önemli bir nedeni de 
makro planlamanõn yukarõdan aşağõya, 
proje planlamasõnõn ise aşağõdan yukarõya 
bir süreç olmasõ nedeniyle plan ve projeler 
arasõnda uyum sağlanmasõ gereğidir. 

Projelerin yatõrõm programõna girme-
sine kadar geçen süre, politikacõlarõn, 
planlamacõlarõn, uygulayõcõ kamu kurum ve 
kuruluşlarõnõn teknisyen ve yöneticilerinin 
pratik sorunlarla karşõ karşõya gelip birlikte 
çözüm aradõklarõ bir aşamadõr. Bu aşa-
mada, hangi projenin nerde ve ne boyutta 
uygulanacağõ, hangi talebi karşõlayacağõ, 
nasõl finanse edileceği, ne kadar insana iş 
olanağõ sağlayacağõ, ne kadar mal ve/veya 
hizmet üreteceği ve bunlarõn nasõl 
pazarlanacağõ gibi konulara karar verilir
(Ayanoğlu vd. 1996). Bu süreçte AB mo-
deline göre katõlõmcõlõk boyutunun yete-
rince vurgulandõğõ ve uygun katõlõm meka-
nizmalarõnõn yeterince kurumsallaştõğõnõ 
söylemek güçtür. 

Kalkõnma Planlarõ Yõllõk Programlarla 
uygulama alanõna konulmaktadõr. Bir son-
raki yõl için Kamu Yatõrõm Programõ oluş-
turulmasõ çalõşmalarõ, içinde bulunulan yõlõn 
Haziran ayõnda DPT tarafõndan hazõrlanan 
�Yatõrõm Programõ Hazõrlama Esaslarõ� ki-
tapçõğõnõn Başbakan genelgesi ekinde tüm 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarõna gönde-
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rilmesiyle başlamaktadõr. Kuruluşlar, söz 
konusu kitapçõkta yer alan öncelikler, kõ-
sõtlar, yatõrõm deflatörleri, vb. temel esaslar 
dahilinde hazõrladõklarõ yatõrõm tekliflerini 
15 Temmuz tarihine kadar DPT�na gön-
dermektedirler. Kuruluşlar, belli büyüklük-
teki yeni proje teklifleri ve proje revizyonu 
teklifleri ile birlikte ilgili yapõlabilirlik 
etüdlerini de DPT�na iletmek zorundadõrlar. 

Kuruluşlarõn gönderdikleri yatõrõm tek-
lifleri ve yapõlabilirlik etüdleri DPT tarafõn-
dan incelendikten sonra kuruluş temsilcileri 
ile DPT sektör uzmanlarõ arasõnda Ağustos 
ve Eylül aylarõnda teknik düzeyde görüş-
meler yapõlmaktadõr. Bu arada eş zamanlõ 
olarak bütçe büyüklüklerinin ve kamu den-
gelerinin belirlenmesi amacõyla Maliye Ba-
kanlõğõ, DPT Müsteşarlõğõ, Hazine Müste-
şarlõğõ ve Merkez Bankasõ�nõn katõldõğõ ça-
lõşmalar yürütülmektedir. 

Bu çalõşmalar sonucunda DPT tarafõn-
dan oluşturulan ve Yõllõk Programlarda yer 
alacak olan makro hedefler ve politikalar 
Yüksek Planlama Kuruluna sunulur, gere-
kirse öneriler doğrultusunda revize edilir 
ve onaylanõr. Yõllõk Programla makro eko-
nomik hedeflerin ve izlenecek politikalarõn 
belirlenmesini takiben, DPT tarafõndan ha-
zõrlanan Yatõrõm Programõ ile kamu yatõrõm 
projelerine bu hedef ve politikalarla 
uyumlu olarak sektörler, kuruluşlar ve 
bütçe türleri itibariyle kaynak tahsisi yapõ-
lõr.

Bu süreçte DPT projelere sadece tek-
nik ve mali bir bakõş açõsõyla değil, esas 
itibariyle ulusal açõdan yaklaşõr. Bilindiği 
üzere mali olarak karlõ olan bir proje ulusal 
açõdan yeterince karlõ olmayacağõ gibi, bu-
nun tam tersi de mümkün olabilmektedir. 
DPT ulusal veya ekonomik analiz yaparken 
Plan ve Program öncelikleri, sektörel ana-
lizler, projelerin parasallaştõrõlabilir olan 
veya parasallaştõrõlamayan dõşsal faydalarõ 

ve maliyetleri, vb. hususlarõ dikkate alõr. 
Kuruluşlar tarafõndan hazõrlanan yapõlabilir-
lik raporlarõ gerekli görüldüğü taktirde kap-
samlõ bir şekilde gözden geçirilerek �Proje 
Analiz Raporlarõ� hazõrlanõr. 

Süreci bir bütün olarak düşündüğü-
müzde yapõlabilirlik raporlarõnõn hazõrlanma 
aşamasõnda belli bir standart tutturama-
malarõ halinde analiz aşamasõnda en ge-
lişmiş tekniklerin kullanõlmasõ bile sağlõklõ 
karar alma konusunda sõnõrlõ bir etkide 
bulunmaktadõr. Son yõllarda projecilik ala-
nõnda ortaya çõkan eğitim boşluğunun da 
etkisi ile uygulayõcõ kuruluşlardan gelen 
yapõlabilirlik raporlarõnõn kalitesinde bir dü-
şüş gözlemlemiş, bu sorunu belli ölçüde 
gidermeye dönük olarak DPT tarafõndan 
kamu kuruluşlarõna yönelik kõsa süreli eği-
tim seminerleri düzenlenmeye başlanmõş-
tõr. Bu eğitim seminerlerinde teknik, mali 
ve ticari boyutlarõn da kapsandõğõ ulusal 
bakõş açõsõ ile proje hazõrlama yaklaşõmõ 
anlatõlmaktadõr. Ulusal açõdan yaklaşõldõ-
ğõnda çevre, gelir dağõlõmõ, parasal olma-
yan etkiler, vb. hususlarõn proje hazõrla-
mada önemi ortaya konmaktadõr. 

Analiz aşamasõndan sonra finansman 
temini ve uygulama aşamasõna geçilmek-
tedir. Bu aşamada en önemli çalõşma Yatõ-
rõm Programõdõr.Yatõrõm Programõ, Yüksek 
Planlama Kurulu tarafõndan onaylanõp Ba-
kanlar Kurulu Kararõ eki olarak Resmi Ga-
zetede yayõmlanmak suretiyle işlerlik ka-
zanmaktadõr. Yatõrõm programõna ayrõca, 
Bütçe yasa taslağõnõn TBMM Plan-Bütçe 
Komisyonunda görüşülmesi sõrasõnda veri-
len önergelerle yeni proje alõnabildiği gibi, 
Yüksek Planlama Kurulu ve Bakanlar Ku-
rulu Kararlarõyla yõl içinde de proje dahil 
edilebilmektedir.Yõllõk programlarõn uygu-
lanmasõnõn mevzuat boyutunu ise �Yõllõk 
Programõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair� Bakanlar Kurulu Karar-
namesi oluşturmaktadõr.  
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Yatõrõmcõ kuruluşlar tarafõndan uygu-
lanan projelerin denetim ve izlenmeleri 
çeşitli yöntemlerle yapõlmaktadõr. İlk olarak 
yatõrõmcõ kuruluş bünyesinde bulunan tek-
nik elemanlar aracõlõğõyla işlerin teknik 
bazda uygunluğu denetlenmekte, finansal 
veya önemli revizyonlar gerekmesi duru-
munda ise yine ilgili kuruluş ve DPT tara-
fõndan sorun çözümlenmektedir. Bunun 
yanõnda yatõrõmlarõn gerçekleşme durumlarõ 
gerek ilgili kuruluşlar ve gerekse DPT tara-
fõndan sürekli izlenmekte ve izleme sonuç-
larõ �Önemli Projeler Raporu� ve �Kamu 
Yatõrõmlarõ Raporu� isimleriyle periyodik 
olarak yayõnlanmaktadõr (Şekil- 4).  Ancak, 
yapõlan bu çalõşmalarda hedef kitle ve di-
ğer ilgili kesimlerin katõlõmõ yeterince(4) 
sağlanamamaktadõr. Ayrõca, tamamlama 
sonrasõ değerlendirme boyutu zayõf kal-
maktadõr. 

3. Sonuç ve Öneriler

Yukarõda açõklanan projecilik süreci 
tabiatõ itibariyle bir döngü oluşturmaktadõr. 
Bu döngü AB Proje Döngüsü Yönetimi ile 
aşağõdaki şekilde eşleştirilebilir. 

1. Yol Gösterici Programlama:
Kalkõnma Planõ, Yõllõk Program ve Bölgesel 
Planlar, Sektörel Master Planlar 

2. Proje Oluşturma: Yatõrõmcõ ku-
ruluşlar tarafõndan yapõlan ön-etüd ve etüd 
çalõşmalarõ 

(4) Proje düzeyinde katõlõmcõlõk konusunda son yõl-
larda DPT uzmanlarõ tarafõndan �Hedefe Yönelik
Proje Planlamasõ� (ZOPP) tekniği kullanõlarak
konsensus oluşturmaya dönük olarak projeyle veya
sektörle ilgili tüm taraflarõn biraraya getirildiği ve bir
�moderatör� tarafõndan kart tekniği kullanõlarak
idare edilen toplantõlar aracõlõğõ ile çeşitli çalõşmalar
yapõldõğõ bilinmektedir. DPT�nin VIII. Plan çalõşmalarõ
çerçevesinde bazõ Özel İhtisas Komisyonu toplantõ-
larõnda da kullanõlan bu tekniklerin yaygõnlaştõrõlmasõ
sonucunda proje düzeyinde katõlõmcõlõk sorunu geniş
ölçüde çözülmüş olacaktõr.

3. Proje Hazõrlama ve Analizi: Ya-
tõrõmcõ kuruluşlar tarafõndan hazõrlanan ya-
põlabilirlik raporlarõ ve destek çalõşmalarõ ile 
DPT tarafõndan yapõlan proje analizleri 

4. Proje Finansmanõ: DPT tarafõn-
dan projelerin yatõrõm programõna alõnarak 
kaynak tahsis edilmesi 

5. Uygulama :Yatõrõmcõ kuruluşlar
tarafõndan projelerin gerçekleştirilmesi 

6. Uygulama Sonrasõ Değerlen-
dirme: Hemen hemen hiç yapõlmamakta-
dõr. 

Yukarõda yapõlan karşõlaştõrmalarda 6. 
Madde hariç diğerlerinin Türkiye�de de bir 
karşõlõğõ bulunmaktadõr. Ancak yapõlan ça-
lõşmalarõn niteliği açõsõndan bir proje dön-
güsü kapsamõnda yapõlmasõ gereken çalõş-
malara göre bazõ eksiklikler bulunmaktadõr. 

VIII. Plan�da da dile getirildiği gibi bir
yanda; proje geliştiren birimlerin bulun-
mamasõ, proje hazõrlayan birimlerin insan 
kaynaklarõ açõsõndan yetersiz oluşu, hazõr-
lanan proje yapõlabilirlik raporlarõ için ya-
yõnlanmõş standart formatlarõn bulunma-
yõşõ, programa alõnacak projelerle ilgili 
olarak önceden belirlenmiş karlõlõk kriterle-
rinin ilan edilmemesi ve ekonomik ve sos-
yal analiz yapmaya olanak veren milli pa-
rametrelerin üretilmemiş olmasõ gibi teknik 
sorunlar diğer tarafta kurumlar arasõ yetki 
karmaşasõ, uygulama sürecinde ihale ve 
denetimlerin etkin yapõlamayõşõ gibi ku-
rumsal ve mevzuattan kaynaklanan so-
runlar bulunmaktadõr. Bu duruma yatõrõm-
lara ayrõlan finansman kaynaklarõnõn za-
man içinde dalgalõ bir seyir izlemesi de 
eklenince etkin yürümeyen bir PDY ortaya 
çõkmaktadõr. 

Türkiye�nin AB sürecindeki konumu ve 
PDY�nin mevcut durumu göz önüne alõndõ- 
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ğõnda sürecin aksayan yönlerinin ortadan 
kaldõrõlmasõ ve AB�ye uyumunun sağlan-
masõ için biran önce ilgili tüm taraflarõn 
katõlõmõyla PDY Yönetmeliğinin çõkarõlmasõ 
gerekmektedir. Çõkarõlacak bu yönetmelikle 
Türkiye�nin şartlarõ da dikkate alõnarak 
PDY�nin her evresinde yapõlmasõ gereken-
ler; teknik tanõmlamalar, sorumlu birimler, 
karar almada kullanõlan kõstaslar, süreler 
ve hazõrlanmasõ gerekli raporlar belirtilerek 
ortaya konmalõ ve yönetmeliğin ekleri ola-
rak tüm iş tanõmlarõnõ kapsayan el kitaplarõ 
hazõrlanarak ilgili birimlerin hizmetine su-
nulmalõdõr. Bu konuda ilk adõm DPT tara-
fõndan zaten atõlmõş olup VIII. Plan�da 
önümüzdeki dönemde söz konusu yönet-
meliğin çõkarõlmasõ hükmü yer almõştõr. Bu 
çerçevede, yapõlacak çalõşmalara katkõda 
bulunmasõ amacõyla Şekil-5�de yer alan 
döngü önerilmektedir.  

Türkiye Kamu Projeleri Proje Döngüsü 
Yönetimi 

Bu çerçevede, PDY�nin değişik evrele-
rinde projeden yararlanacak olan hedef 
kitlenin ve projeden etkilenecek olan diğer 
kesimlerin görüşlerine başvurulmasõ ve ka-
tõlõmlarõnõn sağlanmasõ ilkesi benimsenmeli 
bu ilkeyi hayata geçirecek mekanizmalar 
tanõmlanarak sürecin hangi evrelerinde 

kullanõlacağõ netleştirilmelidir. Ayrõca, yeni 
yönetmeliğin ruhuna uygun olacak şekilde 
hazõrlõk çalõşmalarõ yapõlõrken ilgili tüm ta-
raflarõn görüşleri alõnmalõ ve katõlõmlarõ 
sağlanmalõdõr. 

PDY�nin etkin bir şekilde hayata geçi-
rilmesiyle yukarõda sayõlan bir kõsmõ Tür-
kiye�ye özgü şartlardan diğer kõsmõ ise 
proje yönetiminde uygulanan geleneksel 
yaklaşõmlardan kaynaklanan sorunlarõn da 
ortadan kalkacağõ beklenebilir. Bu çerçe-
vede; belirsiz stratejik çerçeve yerine 
sektörel yaklaşõm, arz taraflõ proje yerine 
talep taraflõ proje, zayõf durum analizi ye-
rine geliştirilmiş analizler, faaliyet odaklõ 
proje planlama yerine amaç odaklõ proje 
planlama, ölçülemeyen etkiler yerine ölçü-
lebilir etkiler, parasal ödenek vurgusu ye-
rine kalite vurgusu, kõsa dönem vizyonu 
yerine sürdürülebilirlik vurgusu ve karma-
şõk proje dökümanõ yerine standart for-
matlarla hazõrlanmõş proje dokümanlarõnõn 
sağlanmasõ yaklaşõm farklõlõklarõ da ger-
çekleşecektir (CEC 1999a). Bu kapsamda 
Türkiye için gelecekte benimsenecek proje 
döngüsü konusunda ayrõntõlõ önerimiz ekte 
yer alan Tablo-1�de özetlenmiştir. 

DPT proje döngüsü sürecinde bütün 
aşamalarõ dikkate almak durumunda olan 
bir üst kurum kimliği ile yeni PDY�nin olu-
şumunda hayati bir konumda bulunmakta-
dõr. Ancak, sürecin değişik aşamalarõnda 
yer alan diğer kuruluşlardan bağõmsõz ola-
rak sadece DPT�nin çabalarõ toplam kaliteyi 
tam olarak sağlayamayacaktõr. Öncü ve 
yönlendirici bir üst kurum olan DPT tara-
fõndan benimsenmiş ve VIII. Plan met-
ninde ortaya konmuş ve projecilik süreci-
nin tamamõnda kaliteyi artõrmaya dönük 
olan bu yeni yaklaşõmõn hazõrlanacak yö-
netmeliğin yanõsõra tanõtõm ve eğitim faali-
yetleri yoluyla tüm kamu kuruluşlarõna 
yaygõnlaştõrõlmasõ gerekmektedir. 
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Tablo 1: Türkiye için Önerilen Kamu Proje Döngüsü Yönetimi 

Döngü Evresi Yapõlacak Çalõşmalar Çalõşmayõ Yapacak Kuruluşlar Karar Kriterleri Karar Organlarõ Alõnacak Kararlar ve Yapõlacak 
İşlemler 

Katõlõmcõlõk Mekanizmalarõ 1  

1. Plan ve Program .Kalkõnma Planõ ve ÖİK Raporlarõ 
.Bölgesel Planlar 
.Master Planlar 
.Sektörel Planlar 

.DPT 

.Yatõrõmcõ Kuruluşlar 

.Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) 

.Üniversiteler 

.Teknik Açõdan Uluslararasõ 
Standartlara Uygunluk 
.Siyasi Açõdan Belirlenen Stratejik 
Hedeflere Uygunluk 

.TBMM, Bakanlar Kurulu, YPK 

.DPT 
.Kanun, Bakanlar Kurulu Kararõ, 
DPT Müsteşarlõğõ Onayõ 

.Ekonomik ve sosyal Konsey 

.ÖİK�lar 

2. Proje Oluşturma .Proje Fikirleri Listesi Çõkarõlmasõ 
.Olanak Etüdleri Yapõlmasõ 
.Ön Fizibiliteler Hazõrlanmasõ 

.DPT 

.Yatõrõmcõ Kuruluşlar 

.Mühendislik, Müşavirlik 
Bürolarõ 

.Gerçek İhtiyaca Dönük Olmasõ 

.Plan ve Programlara Uygunluk 

.Etkin Kaynak Kullanõmõ 

.vd 

.DPT 

.Yatõrõmcõ Kuruluşlar 
.Ön Yapõlabilirlik Etüdleri Yapõlan 
Projelerin Yatõrõm Programõna 
Etüd-Proje Olarak Alõnmasõ 

.Durum Analizi Toplantõlarõ 

3. Proje Hazõrlama .Destek Çalõşmalar 
. Fizibilite Etüdü 

.Yatõrõmcõ Kuruluşlar 

.Mühendislik, Müşavirlik 
Bürolarõ 
.Üniversiteler 

. Uluslararasõ Proje/Fizibilite 
Standartlarõna Uygunluk 
.Şartnameye Uygunluk 

.Yatõrõmcõ Kuruluşlar .DPT�ye Uygulama Projesi Olarak 
Teklif Edilmesi 

.Proje Planlama Toplantõlarõ 

4. Proje Analizi .Makro, Teknik, Ekonomik, Sosyal, 
Çevresel, Kurumsal ve Mekansal Analizler 
.Proje Analiz Raporu (PAR) Hazõrlanmasõ 
.Yapõlabilir Projeler Listesi Oluşturulmasõ 

.DPT 

.İlgili Devlet Kurumlarõ (Çevre 
Bak., Sanayi Bak., Turizm 
Bak. vs.) 

.Karlõlõk, Verimlilik, Etkinlik, 
Etkililik, Uygunluk, Sürdürülebilirlik 

.DPT 

.İlgili Devlet Kurumlarõ 
.Red, Revize veya Onay .Projeden Etkilenen Taraflarõn 

Analiz Edilmesi 

5. Proje Onayõ ve 
Finansmanõ 

.Analiz Sonucu Olumlu Bulunanan 
Projeler Arasõnda Sektörel, Bölgesel vb. 
Kriterlere göre Ödenek Tahsisi 

.DPT, YPK .Projenin Analiz Sonuçlarõ 
.Sektör ve Bölgesel Analiz 
Sonuçlarõ 
.Hazinenin Dõş Finansmana İlişkin 
Görüşü 

.DPT (Proje Değerlendirme ve 
Karar Kurulu) 2  

.Yatõrõm Programõna Uygulama 
Projesi Olarak Alma 

.Finansör Kuruluşlarõn 
Görüşlerinin Alõnmasõ 

6. Uygulama ve İzleme .Proje Yönetim Ekibinin Oluşturulmasõ 
.İş Planõn, İhalenin Yapõlmasõ vb. 
.Projenin Koordinasyonu 
.Projenin Denetimi 
.Proje İzleme Raporu Hazõrlanmasõ 

.Yatõrõmcõ Kuruluş (Proje 
Yönetim Ekibi 3). 
.DPT 
.Denetim Kuruluşlarõ 
.İzleme Grubu 4  

.İş Programõna ve Mevzuata 
Uygunluk 
.Performans Ölçütleri 

.Yatõrõmcõ Kuruluş, Maliye 
Bak. ve Sayõştay ve Yüksek 
Denetleme K. 
.DPT  

Revizyon, Durdurma veya Devam .Proje Uygulamasõnõ İzleme 
Toplantõlarõ 

7. Uygulama Sonrasõ 
Değerlendirme 

.Değerlendirme Raporu Hazõrlanmasõ ve 
Çõkan Sonuçlarõn Planlama Sürecine 
Aktarõlmasõ 

.Değerlendirme Grubu 5 .Projenin Planlanan Hedeflere 
göre Başarõyla Uygulanõp 
Uygulanmadõğõ 

.DPT ve Bakanlõklar .Plan-Program ve Projeye Dönük 
Dersler ve Tavsiyeler 

.Faaliyet Değerlendirme 
Toplantõlarõ 

1 Bu başlõk altõnda belirtilen mekanizmalardan beklenen sadece bir bilgilendirme sürecini içermeyip aynõ zamanda Projeden etkilenen taraflar arasõnda bir mutabakatõn oluşmasõna dönük sonuçlar üretmesidir.  

2 DPT bünyesindeki ilgili Genel Müdürün başkanlõğõnda, ilgili Daire Başkanlarõ, Sektör Uzmanõ, Proje Değerlendirme Uzmanõ ve Bölge Uzmanõndan oluşur. 

3 Yatrõõmcõ kuruluş bünyesinde proje için özel olarak oluşturulacak projenin yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu ekip. 

4 Doğrudan ilgili Bakana bağlõ; DPT uzmanõ, Yatõrõmcõ kuruluş Koordinatörü, Mühendislik Bürosu Temsilcisi, Bir Akademisyen, Projenin Etkilediği Kitlenin Temsilcisi vb. Üyelerden oluşur. 

5 DPT Temsilcisi, Tesis Yöneticisi, Tesiste Çalõşanalrõn Temsilcisi, İlgili Bakanlõk Temsilcisi, Uzman Danõşman, Projenin Etkilediği Kitlenin Temsicisi vb. Üyelerden oluşur. 
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EKONOMİK  KALKINMANIN  
SOSYO-KÜLTÜREL  TEMELLERİ

Mehmet SARITAŞ (*) 

Özet: Ekonomik yapõ ile sosyal ve 
kültürel yapõ ilişkisi pek çok düşünür tara-
fõndan çok yönlü olarak değerlendirilmiştir. 
Onlara göre, ekonomik gelişmenin pür 
ekonomik terimlerle tahlili mümkün değil-
dir; ekonomik gelişme analizlerini soyut 
şemalar arkasõndaki insan unsuruna ve 
onun tepkilerine kadar götürmedikçe so-
nuç alõnamaz; ekonomik büyümenin anali-
zindeki gelişmeler, elle tutulur ve sayõlabilir 
unsurlardan, ele gelmez ve sayõlamaz fe-
nomenlere (olgulara) doğrudur; ekonomi-
nin bir yüzü madde ve servete dönükse, 
diğer yüzü insan davranõşõna dönüktür. 
Demek ki, nerede ve hangi zamanda 
olursa olsun, ekonomik hayatõn arkasõnda 
insan gerçeği ve onun yaşayõş normlarõ ile 
zihniyeti vardõr. 

Ekonomik unsurlarla sosyal unsurlar 
bir bütündür. Ekonomik faaliyet, bir toplu-
luğun içinde ortaya çõkmõştõr ve bir sosyal 
düzen içinde sosyallik kazanmaktadõr. Eko-
nomik tedbir ve politikalarõn soyut bir du-
rumdan somut bir zemine geçişi, sosyal ve 
kültürel yapõ gerçeklerine kaydõrõlmasõyla 
mümkündür. 

Gelişme, ekonomik işleyişin alõşõlmõş 
yörüngesinden ayrõlarak daha üst seviyede 
yeni bir denge alanõna sõçramasõ olarak 
değerlendirilmektedir. Yeni denge duru-
munda aksama olmamasõ için, ekonomik 
gelişme ve büyümenin sosyal bütünleşme 
politikalarõyla desteklenmesi zorunludur. 

 

Kalkõnma, çeşitli unsurlarõn çok yönlü 
etkileşimi sonucunda ortaya çõkmaktadõr. 
Bu makalenin amacõ, bu etkileşimin bo-
yutlarõnõ bilimsel çalõşmalara dayanarak 
ortaya koymaktõr. Makale iki bölümden 
oluşmaktadõr. Önce, ekonomik yapõnõn 
sosyal ve kültürel yapõya etkileri, sonra 
sosyal ve kültürel yapõnõn ekonomik yapõya 
etkileri işlenmektedir. 

EKONOMİK  YAPININ  SOSYAL  
VE  KÜLTÜREL  YAPIYA  
ETKİLERİ 

Ekonomik yapõnõn sosyal-kültürel ya-
põya etkileri konusunu, Karl Marx determi-
nist bir yaklaşõmla ele almõş, Max Weber 
de ona karşõ çõkmõştõr.(1) 

Max Weber, ekonomik yapõnõn sosyal-
kültürel yapõya etkilerini kabul etmekte, 
ancak o konunun determinist ve tek et-
kenli bir yaklaşõmla ele alõnmasõna karşõ 
çõkmaktadõr.  

Weber, ekonomik düzenin dini haya-
tõn şekillenmesinde oldukça önemli etkide 
bulunduğunu, yazõlarõnda çok sayõda bu 
çeşit bağlõlõklar göstererek kanõtlamõş, 
bunlarõ, ahiret hesabõna dünya hayatõnõ 
tamamõyla değersizleştiren bir dini akõmõn 
sadece belirli sosyal düzenlerde kurulup 
taraftar kazanabildiği veya asketik din sis-
temlerinin de kendi çõkõş amaçlarõna uyan 
sosyal düzen aradõklarõ gibi örneklerle or-

(1) Freyer, Hans, İctimai Nazariyeler Tarihi,
Çev.:Tahir Çağatay, Ankara, 1977, s.190.(*) DPT, Planlama Uzmanõ, Dr. 
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taya koymuştur; böylece o, ekonomik et-
kenlerin dinin şekillenmesindeki etkilerini 
uygulamada göstermeyi mümkün ve hatta 
zorunlu kabul etmekle birlikte, geliştirdiği 
sistemin temel görevi, dinin ekonomik ha-
yat üzerindeki etkilerini tesbit etmek ol-
muştur.(2) 

Bu konuyu Max Weber şöyle ortaya 
koymuştur: �Hiçbir iktisadi ahlak sistemini 
yalnõz din belirlememiştir. (...) Yaşam bi-
çiminin dinsel etkeni ise iktisadi ahlakõn 
belirleyicilerinden-bunu not edelim-sadece 
bir tanesidir. Tabii ki, dinin belirlediği ya-
şam biçimi de, belli coğrafi, siyasal, sosyal 
ve ulusal sõnõrlar içinde geçerli olan eko-
nomik ve siyasal unsurlardan fazlasõyla et-
kilenir.�(3) 

Max Weber bir başka yerde de şu 
tesbitleri yapmaktadõr: �Herhangi bir dinin 
en yüce değer olarak arkasõndan koştuğu 
mutluluk hali ya da yeniden doğuş anõ 
açõkça ve zorunlu olarak o dini benimse-
mekte en önde gelen tabakanõn karakte-
rine uygun oluyordu. Şövalye savaşçõlar 
sõnõfõnõn, köylülerin, tüccar sõnõflarõn, 
entellektüellerin dinsel eğilimleri tabii ki 
farklõydõ. (...) Bu eğilimler kendi başlarõna 
bir dinin psikolojik karakterini belirlemi-
yordu; ama o din üzerinde çok uzun süreli 
bir etki yapõyordu. Savaşçõ ve köylü sõnõf-
lar, aydõnlar ve tüccar sõnõflar arasõndaki 
zõtlõğõn özel önemi vardõ. Bu gruplar içinde 
aydõnlar her zaman akõlcõlõk yanlõsõ olmuş, 
onlarõnki görece kuramsal bir akõlcõlõk ol-
muştur. İş çevreleri (tüccar ve zenaatkar) 
en azõndan, daha pratik (kullanõşlõ) bir akõl-
cõlõğõ savunma eğilimi göstermiştir. Arala-
rõndaki büyük farklõlõğa rağmen, her iki 

(2) Freyer, Hans, A.g.e., s.190-191.

(3) Weber, Max, Sosyoloji Yazõlarõ, Çev.:Taha Parla,
İstanbul, 1986, s.228.

akõlcõlõk da, dinsel tutumlarõ hep çok etki-
lemiştir.� (4) 

Demek ki, Weber�e göre, ekonomik, 
siyasal veya dinsel tek bir öğeyle ve tek 
yanlõ olarak belirlenmesi mümkün olmayan 
bir bütün olan toplumun nedensel ilişkileri, 
kõsmi ve olasõ niteliktedirler. Gerçeğin bir 
öğesinin, gerçeğin öteki yönlerinin onlar-
dan etkilenmeden değerlendirilmesini red-
deden sosyolojinin bu kõsmî ve çözümleyici 
nedensellik kuramõ, tarihsel materyalizmin 
basit yorumunun çürütülmesi olmak is-
ter.(5) 

Marx�a göre ise, üretim ilişkilerinin 
tümü, toplumun ekonomik yapõsõnõ oluş-
turur; bu, belirli toplumsal bilinç biçimlerin 
karşõlõk olduğu ve üstünde yasal ve siyasal 
üst yapõlarõn yükseldiği gerçek temeldir.(6) 

Marx, her toplumda alt yapõ ve üst 
yapõnõn ayõrt edilmesi gerektiğini savunur. 
Ona göre, alt yapõ ekonomik temeldir. Alt 
yapõ, üretim güçleri ve üretim ilişkilerinden 
meydana gelir. Üst yapõda yasal ve siyasal 
kurumlar, düşünce biçimleri, ideolojiler ve 
felsefeler vardõr.(7) Üretim biçimi, hayatõn, 
toplumsal, yasal ve manevi süreçlerinin 
genel niteliğini belirler.(8) Fikir, kafa içinde 
düşünce haline dönüştürülmüş maddedir. 
Üst yapõ kurumu olan dünya görüşlerinin 
ve ahlak anlayõşlarõnõn görevi, alt yapõda 
yer alan üretim araçlarõ sahiplerinin çõka-

(4) Weber, Max, A.g.e., s.238-239.

(5) Aron, Raymond, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri,
Çev.:Korkmaz Alemdar, Ankara,1986, s.498-499.

(6) Bottomore, Tom, �Marksizm ve Sosyoloji�, Çev.:
Mete Tuncay; Bottomore, Tom � Nisbet, Robert,
Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara, 1990,
s.137.

(7) Aron, Raymand, A.g.e., s.151.

(8) Bottomore, Tom, A.g.y., s.137.
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rõnõ, gerçeğin kendisiymiş gibi göstermek-
tir.(9)  

Marx�a göre, toplumsal gerçekliği be-
lirleyen bilinç değildir; tam tersine, bilinci 
belirleyen toplumsal gerçekliktir. O ne-
denle, insanlarõn düşünce biçimleri, içinde 
bulunduklarõ toplumsal ilişkilerle açõklana-
bilir.(10) 

Marx, insanlarõn yaptõklarõ toplumsal 
üretimde girdikleri belirli ilişkilerin onlar 
için kaçõnõlmaz ve onlarõn iradelerinden ba-
ğõmsõz olduğunu ileri sürer.(11) Marx�a 
göre, tarihin hareketi, insanlarõn düşünce 
biçimleri kaynak alõnarak yorumlanamaz. 
Toplumlarõn yapõsõ, üretim ilişkileriyle 
açõklanabilir.(12) 

Marx�õn ekonomi bilimi, belirli temel-
lere dayanmaktadõr; bunlar, düşen kâr 
oranõ ve işçi sõnõfõnõn artan sefaletine ilişkin 
yasalar, emek-değer ve artõk-değer konu-
larõndaki kuramlardõr.(13) Marx�a göre, tari-
hin evreleri, ekonomik rejim esas alõnarak 
ayõrt edilmelidir; üretim biçimi olarak dört 
rejim vardõr; bunlar, Asya, antik, feodal ve 
burjuva adõnõ taşõrlar.(14) Gelişmelerin be-
lirli bir aşamasõnda toplumdaki maddi üre-
tim güçleri var olan üretim ilişkileriyle ça-
tõşmaya başlar ve bu da toplumsal devrim 
dönemini başlatõr.(15) Tarihin diyalektiğini 
meydana getiren, üretim güçlerinin hare-
ketidir. Üretim güçleri, mülkiyet ve gelir 

(9) Ülgener, Sabri F., Zihniyet, Aydõnlar ve İzmler,
Ankara, 1983, s.99.

(10) Aron, Raymond, A.g.e., s.153.

(11) Bottomore, Tom, A.g.y., s.137.

(12) Aron, Raymond, A.g.e., s.151.

(13) Hughes, H. Stuart, Toplum ve Bilinç, Avrupa
Toplumsal Düşüncesinin Şekillenişi, 1890-1930,
İstanbul, 1985, s.62.

(14) Aron, Raymond, A.g.e., s.153.

(15) Bottomore, Tom, A.g.e., s.137.

dağõlõmõ açõsõndan üretim ilişkileriyle çeliş-
kiye düşer. Bu çelişki, devrimle aşõlõr. Dev-
rimler, tarihsel bir zorunluluğun dõşa vu-
rumudur.(16) 

Görüldüğü gibi burada bir determinist 
yaklaşõmla karşõlaşmaktayõz. Bunun �ikti-
sadi determinizm� olarak kavramlaştõrõl-
masõ daha doğru görülmektedir.(17) 

Ekonomik yapõnõn sosyal-kültürel ya-
põya belirli etkiler yaptõğõnõ kabul eden Max 
Weber, Karl Marx�õn ekonomik yapõya ver-
diği rolü ve ekonomik yapõya dayalõ olarak 
kurduğu sistemi red eder ve bunun gerek-
çelerini ortaya koyar. 

Max Weber, öncelikle bilimsel neden-
lerle Marksizme karşõ çõkar; sõkõ ekonomik 
indirgemeciliğin sadece ekonomik olgularõn 
bile kavranmasõna yetmeyeceğini savunur. 
Ekonominin her etkinlik gibi kendi araçla-
rõyla sõnõrlõ olmasõ nedeniyle evrensel kur-
tarõcõ rolünü oynayacak yeterlikte olma-
masõ, kollektivistleştirilmiş bir ekonominin 
ise piyasadakinden daha beter bir anarşiye 
yol açan bürokratik bir baskõ ağõna dönü-
şebileceğini, savunucularõnõn toplumu so-
yut bir biçimde karşõt iki kampa bölme eği-
liminde olduklarõ, görüşlerini, �inanç savaş-
çõlarõ� halinde hoşgörüsüz bir dayatmacõ-
lõkla ortaya koymalarõ gibi hususlarõ, Mark-
sizm�e karşõ oluşunun gerekçeleri olarak
açõklar.(18)

Ekonomik yapõ ile sosyal-kültürel yapõ 
ilişkisi pek çok düşünür tarafõndan çok 
yönlü olarak değerlendirilmiştir. 

(16) Aron, Raymond, A.g.e., s.152.

(17) Erkal, Mustafa E., Sosyal Meselelerimiz ve
Sosyal Değişme, Ankara, 1984, s.136.

(18) Freud, Julien, �Max Weber Zamanõnda Alman
Sosyolojisi�, Çev.: Korkmaz Alemdar; 
Bottomore, Tom � Nisbet, Robert, Sosyolojik 
Çözümlemenin Tarihi, Ankara, 1990, s.193-194. 
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Bunlardan Schumpeter, ekonomik ge-
lişmenin, pür ekonomik terimlerle tahlilinin 
mümkün olmadõğõnõ belirtir. Keynes�e göre, 
iktisadi gelişme analizlerini, soyut şemalar 
arkasõndaki insan unsuruna ve onun tep-
kilerine kadar götürmedikçe sonuç alõna-
maz. Örnek olarak, yatõrõm kararõ, insanõn 
iç dünyasõnda şekillenen bir oluşum süre-
cinin ürünüdür. Hirschman, ekonomik bü-
yümenin analizindeki gelişmelerin, objektif, 
elle tutulur ve sayõlabilir unsurlardan, ele 
gelmez ve sayõlamaz olgulara doğru oldu-
ğunu savunur. Marshall�a göre, ekonomi-
nin bir yüzü madde ve servete dönükse, 
diğer yüzü insan davranõşõna dönüktür.(19) 

SOSYAL  VE  KÜLTÜREL  YAPININ 
EKONOMİK  YAPIYA  ETKİLERİ 

Sosyal ve kültürel yapõnõn ekonomik 
yapõya etkileri zihniyetin etkileri boyutla-
rõyla açõklandõğõnda, çok yönlü açõklama 
tüm gerekçeleriyle elde edilebilir. Uygu-
lama için bir araç gerekmektedir. Burada, 
sosyal politika, ekonomik politika koordi-
nasyonunda en etkili araç olan sosyal bü-
tünleşme politikalarõ vurgulanacaktõr. 

Zihniyetin  Ekonomik Faaliyetleri 
Şekillendirmesi 

Zihniyet farklarõnõn belirginleşmesi, 
antik çağlara kadar uzanmaktadõr. Bu dö-
nemde zihniyet farklarõ, kabileler arasõnda 
psikolojik ve ahlaki zõtlaşmalar yoluyla 
kendisini gösteriyordu. Birbirine zõt gruplar, 
kendilerini farklõ kõlan özelliklerinde õsrar 
edip farklõlõğõ bir tutku haline getiriyorlardõ. 
Kendini başkalarõndan ayõrma merakõ, pek 
çok dinsel kurumun ortaya çõkmasõna yol 
açmõştõ.(20) Nitekim Max Weber de ekono-

(19) Ülgener, Sabri F., Zihniyet, Aydõnlar ve İzmler,
Ankara, 1983, s.16-18.

(20) Bouthoul, Gaston, Zihniyetler: Kişi ve Toplum
Açõsõndan Zihniyet Yapõlarõna Dair Psikososyal

mik zihniyetlerle dinsel kurumlar arasõndaki 
bağlarõ ortaya koymak istemişti(21) ve kapi-
talist zihniyetin doğuş ve gelişiminde dinsel 
unsurun öncülük ettiğini savunmuştu.(22) 

Werner Sombart, zihniyetin önemini 
ortaya koymak için, onun kapitalist düze-
nin en önemli unsuru olduğunu belirtmiş-
tir.(23) Gerçi zihniyet de iklim, nüfus, siya-
set, din gibi tek kümede toplanamayan 
pek çok unsurdan etkilenerek ortaya çõk-
mõştõr;(24) fakat ortaya çõktõktan sonra et-
kisi toplumun her alanõnda görülmektedir. 
Her toplumun dinamik ve canlõ bileşimini 
meydana getiren zihniyet, toplumun üye-
lerinin her birinde içkin olup onlarõn dü-
şünce ve davranõşlarõnõ yönetir, belirler ve 
biçimlendirir. Sosyal yapõyõ meydana geti-
ren unsurlarõ, birbiri ardõna ortadan kaldõr-
dõktan sonra, sonunda indirgenemez bir 
unsura ulaşõlõr; bu, zihniyettir.(25) 

Her toplumun doğrudan doğruya 
(dolaysõz) verileri vardõr ve bunlar üç 
grupta toplanabilir: 1.Toplum üyelerini 
gözlemleyenler, tipik davranõşlarõ tesbit 
edebilirler ve bu belli bir grupta birbirinin 
aynõdõr; zihinde tartmaya bağlõ bu davra-
nõşlar, şartlõ reflekse dayanan yöntemlerle 
bile tamamen yok edilememiştir; ancak 
bunlar kişisel ayrõlõklar imkanõna yer verir-
ler. 2. Zihinde tartmalar, bir atõf/referans 

Bir İnceleme, Çev.: Selmin Evrim, İstanbul, 
1975, s.1. 

(21) Weber, Max,, Sosyoloji Yazõlarõ, Hazl.: H.H.
Gerth ve C. Wright Mills, Çev.: Taha Parla,
İstanbul, 1986, s.249-250.

(22) Freyer, Hans, İctimai Nazariyeler Tarihi, Çev.:
Tahir Çağatay, Ankara, 1977, s.200.

(23) Ülgener, Sabri F., Zihniyet, Aydõnlar ve İzmler,
Ankara, 1983, s.11.

(24) Ülgener, Sabri F., Dünü ve Bugünü İle Zihniyet
ve Din: İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri
İktisat Ahlakõ, İstanbul, 1981, s.14.

(25) Bouthoul, Gaston, A.g.e., s.5.
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sistemine bağlõdõr; insanda muhakemeler 
ve eylemler, belirli inançlar, ilkeler ve bil-
giler bütününe dayanarak meydana gelir; 
bu nedenle davranõşlar, zihniyetin elle tu-
tulur belirtileri sayõlmaktadõr. 3. Bir toplu-
mun kurumlarõ, o toplumun üyelerinin, 
özellikle yönetici ve seçkinlerinin yaptõrõmcõ 
kurallar koymak suretiyle kendi zihniyetle-
rinin somutlaşmasõ ve zorla kabul ettirilme-
sini/empoze edilmesini temsil ederler.(26) 

Zihniyet yapõsõ, bir takõm sosyal ku-
rumlarda yaşatõlmaktadõr.(27) Sosyal ku-
rumlarõn yaşatõlmasõ ise sadece eşyada var 
olmasõyla sağlanamaz; onlarõn insanlarõn 
düşüncelerinde de var olmalarõ gerekir. 
Yapõlarõn ve kurumlarõn, bunlarõ yaşayan 
insanlarõn düşünüşündeki yansõmalarõ ne-
deniyle, zihinsel yapõlar, sosyal yapõlara sõkõ 
sõkõya bağlõdõrlar.(28) Zihinsel yapõlarla eko-
nomik yapõlar arasõnda da sõkõ sõkõya bir 
bağlõlõk vardõr. Nitekim, her toplumda eko-
nomik gelişme, ekonomi dõşõ unsurlardan 
örülü bir yapõ halindedir; buradaki ekonomi 
dõşõ unsurlar ise, dini, estetik, kültürel ve 
sosyal değerlerdir. Sermaye birikimi, ser-
maye/hasõla oranõ, yatõrõm hareketleri bizi 
o faaliyetlerin arkasõndaki insanõn zihniyet
dünyasõna götürür.(29)

Zihniyet değişimi, iki yolla olur; bun-
lardan biri kendiliğinden, diğeri ise taklit 
yoluyladõr.(30) Zihniyet değişimini sağlayan 
kendiliğinden ve taklit yollarõndan ikincisi 
zorunlu kabul ettirme şeklinde de görüle-
bilmektedir. Batõlõlaşma, taklit edilebilir 
model/örnek alõnacak zihniyet olarak seçil-

(26) A.g.e., s.7-8.

(27) Erkal, Mustafa E., Sosyoloji (Toplumbilimi),
İstanbul, 1998, s.282.

(28) Bouthoul, Gaston, A.g.e., s.19.

(29) Ülgener, Sabri F., Zihniyet, Aydõnlar ve İzmler,
Ankara, 1983, s.39.

(30) Bouthoul, Gaston, A.g.e., s.87.

diğinde, bunu sağlamak için benimsenen 
yol, zorunlu kabul ettirme şeklinde olabil-
mektedir.(31) 

Bu değerlendirmelerden iki husus or-
taya çõkmaktadõr; birincisi insanõn bütün 
düşünce ve davranõşlarõnõn zihniyet tara-
fõndan belirlendiği, ikincisi ise her türlü 
ekonomik hareketin arkasõnda bir zihniyet 
dünyasõnõn var olduğudur. O halde, eko-
nomik varlõğõn kaderi, yüzeysel nitelikteki 
şekil ve kalõplarla birlikte, uzun dönemli 
olarak altta ve derinlerde bulunan zihni-
yetteki gelişmenin yönüne bağlõ kalacak-
tõr.(32) 

Ekonomi tarihini anlamak için, zihni-
yet tarihini gözönüne almak gerekir. Top-
lumlarõn zihniyetlerinin, kültürel değerleri-
nin ve inanç sistemlerinin izleri, onlarõn 
ekonomik sistemlerinde görülmektedir. 
Demek ki, insanlarõn ekonomik faaliyetleri 
ve tercihleri, bir zihniyetin damgasõnõ taşõ-
maktadõr. İnsanlarõn hisse senedi ve tah-
vile rağbeti, veya onun yerine altõn ve 
gayrimenkule talebi, taşõdõklarõ iktisadi zih-
niyetin şekliyle ilgilidir. İktisadi zihniyetin 
şekline göre, bir ekonomik faaliyet üretken 
veya spekülatif bir nitelik kazanmaktadõr. 
Bütün ekonomik faaliyetler, onlara yön 
veren bir zihniyet dünyasõnõn eseridir.(33) 

İnsanlararasõ ilişkilerin bir kõsmõnõ 
oluşturan ekonomik hayatõn biliminden in-
san ve onun davranõşlarõ çõkarõldõğõnda elde 
hiçbir şey kalmaz. Zihniyet araştõrmalarõ, 
çağdaş felsefe akõmlarõyla çok yakõndan il-
gilidir. Nitekim, ilk ekonomi zihniyeti araş-
tõrmalarõ, ilgili felsefe akõmlarõnõn en geniş 
gelişme alanõ bulduğu Almanya�da başla-
mõştõr. Böylece ekonomi tarihine geniş bir 

(31) A.g.e., s.99.

(32) Ülgener, Sabri F., A.g.e., s.159.

(33) Erkal, Mustafa E., Sosyal Meselelerimiz ve sosyal
Değişme, Ankara, 1984, s.111-113.
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ufuk açõlmõştõr.(34) İktisat tarihine ilişkin bi-
limsel araştõrmalarda, sadece reel-harici 
veriler yerine insan, ön plana konmak 
suretiyle önemli bir dönüm noktasõ ortaya 
çõkmõş ve zihniyetle ilgili konularõn önemi 
anlaşõlmaya başlanmõştõr. Teknik yapõnõn 
ve hukuk düzeninin gerisinde, manevi ve 
fikri mahiyette bir zihniyet cephesi vardõr. 
Ekonomi sistemleri maddi olmaktan daha 
çok manevi ve fikri bütünlerdir. Büyük 
teorik/kuramsal sistemlerle ekonomi zihni-
yeti arasõnda yüzeysel bakõşla fark edile-
meyecek sõkõ bağlar vardõr. Bir ekonomik 
sistem, sözgelimi kapitalizm, sadece bir 
kapital yõğõnõ değil, düşünen ve irade sahibi 
olan insan zihniyetinin eseridir.(35) Sadece 
bu dünya için çalõşmayõ teşvik eden toplu-
mun üyeleri, kazanç tutkunu bireyler ola-
rak bu zihniyet yapõsõnõ uygun ekonomik 
sistemi kapitalizmi ortaya çõkarmõşlar-
dõr.(36) İktisadi yaşayõş, dõş verilerle oluşan 
bir madde dünyasõ değildir; onun arkasõn-
daki insan gerçeğidir. İktisadi sistemleri 
ortaya çõkaran, kendi çağõnõn insanõna has 
davranõş normlarõdõr.(37) 

İki farklõ ülkedeki, sektörü, teknolojisi, 
girdileri sayõ ve kalite olarak aynõ olan iki 
işletmenin yõl sonu karlõlõk ve verimlilik 
oranlarõ farkõ, insan unsurunun zihniyetin-
den ortaya çõkmaktadõr.(38) İktisadi analiz, 
insansõz değil, insandan başlamak yoluyla 
yapõlmalõdõr. Rakamlarõ, formülleri, mate-
matik bağlantõlarõ ruh ve anlam yönünden 
doldurup canlandõracak olan insan unsuru-
dur. Ekonomik sayõlar beşeri arzu, istek ve 

(34) Ülgener, Sabri F., Darlõk Buhranlarõ ve İslam
İktisat Siyaseti, Ankara, 1984, s.4-5.

(35) A.g.e., s.6-7.

(36) Çağatay, Tahir, Kapitalist İctimai Nizam ve
Bugünkü Durumu, İstanbul, 1975, s.34.

(37) Ülgener, Sabri F., İktisadi Çözülmenin Ahlak ve
Zihniyet Dünyasõ, İstanbul, 1981, s.12-13.

(38) Erkal, Mustafa E., İktisadi Kalkõnmanõn Kültür
Temelleri, Ankara, 1990, s.46.

tercihlerin hacim ve miktar dönüşmelerine 
uğramasõndan başka bir şey değildir.(39) 

Demek ki, iktisadi sermaye kadar, be-
şeri sermaye olan insan faktörü ve onun 
zihniyet dünyasõ, kültürel değerleri ve 
inançlarõ da önem taşõmaktadõr. Beşeri 
sermaye, kişilerin ekonomik faaliyetin sevi-
yesi ve bütünleşme derecesine katkõ yapa-
bilecek yeteneklerinden oluşmaktadõr.(40) 
Beşeri sermaye olan insan unsurunun bu 
seviye ve yeteneklerini ortaya koyabilmesi 
için ikna olmasõ gereklidir. Halkõn ekonomik 
planlama ve politika konusunda ikna ol-
masõ, onlara destek olmasõnõn ön-şartõdõr; 
nelere katlanacağõnõn ve bu katlandõklarõ-
nõn sonucunda neler elde edeceğinin bi-
linmesi büyük önem taşõmaktadõr.(41) 

Hem üretim faaliyetlerinde, hem tü-
ketim faaliyetlerinde ve hem de tüketim-
den sağlanan faydanõn yarattõğõ ekonomik 
refah alanlarõnda kendini gösteren insan 
unsuru, ekonomik faaliyetlerin hem aktörü 
hem de hedefidir. Piyasa ekonomisi mo-
deli, kurumlarõ, mekanizmasõ ve insan zih-
niyeti ve davranõşõ ile bir bütündür.(42) 
Kenneth Boulding, iktisadi gelişme için, 
kalkõnma iradesine sahip olanlarõn iktidarõ 
elde etmeleri gerektiğini belirterek insan 
ve onun zihniyetinin önemini ortaya koy-
maya çalõşõr.(43) Ona göre, iktisadi kal-
kõnma için kaynaklarõ sektörlere tahsis et-
mek kolaydõr; zor olan, kalkõnmayla ilgili 
arzu ve iradedir; kişinin arzu ve iradesini 
tayin etmede, içinde yaşadõğõ toplumun 

(39) Ülgener, Sabri F., Zihniyet, Aydõnlar ve İzmler,
Ankara, 1983, s.15-17.

(40) Erkan, Hüsnü, Bilgi Toplumu ve Ekonomik
Gelişme, Ankara, 1993, s.18.

(41) Ülgener, Sabri F., A.g.e., s.48.

(42) Kõlõçbay, Ahmet, Türkiye�de Piyasa Ekonomisi,
İstanbul, 1985, s.205.

(43) Boulding, Kenneth, Yirminci Asrõn Manasõ, Çev.:
Erol Güngör, İstanbul, 1980, s.114.
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kültürel yapõsõ önemli rol oynamaktadõr. 
İktisadi kalkõnma için dini ve ahlaki fikirler 
ve onlarõ temsil eden kurumlar dikkate 
alõnmalõdõr. Bilimdeki gelişmeler, insan un-
surunun, ondaki arzunun, iradenin, zihni-
yetin etkisini arttõrmaktadõr. Bilgi edinme 
tarzõnda büyük bir değişme olmuş, bu ise 
bilimin gelişmesini sağlamõştõr.(44) Modern 
bilimsel zihniyet, spekülatif düşüncenin 
tarzõnda ve mahiyetindeki değişikliklerle 
ortaya çõkmõştõr. Mekan, zaman madde ve 
hareketle ilgili yeni bilgilere ulaşmayõ 
mümkün kõlan bu değişikliklerle ortaya çõ-
kan bilimsel devrimin başlangõç tarihi, 16. 
Yüzyõlõn başõna kadar uzanmaktadõr. 16. 
Yüzyõlõn sonunda nüfus ve para konularõn-
daki araştõrmalar, Avrupa�da bir zihniyet 
devrimi niteliği kazanmõştõr.(45) 

Max Weber, zihniyetle ekonomik faa-
liyetler arasõndaki ilişkileri incelemiş ve bu-
nun sonucunda zihniyetin ekonomik faali-
yetleri şekillendirdiğini ortaya koymuştur. 
Max Weber�e göre, her toplumun bir kül-
türü vardõr; kültür yoluyla toplum bir 
inançlar ve değer sistemine sahip olmak-
tadõr.(46) Belirli bir dünya görüşü ile belirli 
bir ekonomik etkinlik arasõnda manevi bir 
ilişki vardõr.(47) Dinsel anlayõşlar ekonomik 
davranõşlarõn bir belirleyicisi ve ekonomik 
davranõşõn nedenlerinden biridir.(48) Din 
faktörü, kapitalist zihniyetin doğuşu ve ge-
lişiminde öncülük etmiştir.(49) Kapitalizmin 
gelişmesinde vazgeçilmez öğe, nihai de-
ğerlerde ve değer sistemlerinde yatmakta-

(44) A.g.e., s.41.

(45) Nef, John U., Sanayileşmenin Kültür Temelleri,
Çev.: Erol Güngör, İstanbul, 1971, s.23-25.

(46) Aron, Raymond, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri,
Çev.: Korkmaz Alemdar, Ankara, 1986, s.493.

(47) A.g.e., s.515.

(48) A.g.e., s.509.

(49) Freyer, Hans, A.g.e., s.200.

dõr.(50) Bu konudaki bilinç eksikliği, ise ka-
pitalist gelişmenin en temel engelini oluş-
turmuştur.(51) Ekonomik ihtiyaçlarõn karşõ-
lanmasõ, davranõşõn akõlcõ olarak örgütlen-
mesini gerekli kõlmaktadõr.(52)  

Max Weber, zihniyetle ekonomik faa-
liyetler arasõndaki ilişkileri, zihniyet olarak 
Protestanlõğõ, ekonomik faaliyetlerin sis-
temi olarak da Kapitalizmi esas alarak in-
celemiştir. Weber, yeni doğan kapitalizmin 
önde gelen kahramanlarõnõn değişik 
protestan mezheplere mensup olduklarõnõ, 
bunlarõn kazançlarõnõ Latin bankerler gibi 
kutlamalarla, iyi yaşamakla, sanat koruyu-
culuğu ile harcamadõklarõnõ; inançlarõna 
uygun çok katõ bir aile ve özel hayatlarõ 
olduğunu; işte kazanõlan başarõ dinsel bir 
seçilmişliğe işaret ettiği için kendi başlarõna 
tadõnõ çõkaramadõklarõ kârlarõnõ tekrar yatõ-
rõma dönüştürüp büyütmekten başka ça-
releri olmadõğõnõ, Ortaçağ�da manastõrda 
keşişlerle sõnõrlõ olan öte dünyalõk çileciliği 
(asketizmi), toplumsal/ekonomik dünyanõn 
göbeğinde keşiş gibi yaşayan kapitalist gi-
rişimci olarak bu dünyalõk yaptõklarõnõ be-
lirtmiştir.(53) 

Weber�e göre �(...) protestanlõk (...) 
mülk sahibi olmanõn verdiği doğal zevke 
var gücüyle karşõ çõkmõş, tüketimi, özellikle 
lüks tüketimini sõnõrlamõştõr. Buna karşõlõk,
mal kazancõnõ, psikolojik olarak geleneksel
ahlakõn yasaklarõndan kurtarmõş, kazanç

(50) Hughes, H. Stuart, Toplum ve Bilinç: Avrupa�da
Toplumsal Düşüncenin Şekillenişi, 1890-1930,
Çev.: Güzin Özkan, İstanbul, 1985, s.274.

(51) Weber, Max, Protestan Ahlakõ ve Kapitalizmin
Ruhu, Çev.: Zeynep Aruoba, İstanbul, 1985,
s.45.

(52) Aron, Raymond, A.g.e., s.532.

(53) Freud, Julien, �Max Weber Zamanõnda Alman
Sosyolojisi�, Çev.: Kubilay Tuncer; Bottomore,
Tom-Nisbet, Robert, Sosyolojik Çözümlemenin
Tarihi, Çev.derl.:Mete Tuncay, Aydõn Uğur,
Ankara, 1990, s.189.
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uğraşõsõnõn zincirlerini koparõp bunu yalnõz 
yasal hale getirmekle kalmamõş, ayrõca (...) 
doğrudan doğruya Tanrõ�nõn isteği olarak 
görmüştür. (...) Ve tüketimin sõnõrlandõrõl-
masõ ile kazanç peşinde koşmanõn serbest 
bõrakõlmasõnõ birlikte ele aldõğõmõzda ortaya 
çõkacak pratik sonuç çok açõktõr: Çilecili-
ğin/asketizmin tasarrufu zorlamasõ ile biri-
ken sermaye. Kazanõlmõş olanõn tüketilerek 
kullanõlmasõna karşõ koyulan engeller, ser-
mayenin üretken kullanõmõnõ sağlamõş-
tõr.�(54) 

Görüldüğü gibi Max Weber, kapitalizm 
anlayõşõ ile protestan ahlakõ arasõndaki iliş-
kileri inceleyerek, dünyayõ düşünme biçimi-
nin davranõşõ yönlendirme biçimini anlaşõlõr 
kõlmõş, değerlerin ve inançlarõn insan dav-
ranõşõ üzerindeki etkilerinin pozitif ve bilim-
sel olarak anlaşõlmasõnõ sağlamõştõr.(55) 

Demek ki, nerede ve hangi zamanda 
olursa olsun, sadece eşya ve mal yõğõnla-
rõndan ibaret bir madde dünyasõ olmayan 
iktisadi hayatõn arkasõnda, kendine has in-
san gerçeği ve onun yaşayõş normlarõ, zih-
niyeti vardõr.(56) Böylece, zihniyet, ekono-
mik faaliyetleri şekillendirmektedir. 

Ekonomik  Gelişme  ve  Büyüme  
Politikalarõnõn  Sosyal  
Bütünleşme  Politikalarõyla  
Desteklenmesi 

Ekonomik unsurlarla toplumsal un-
surlar bir bütündür. Beşeri hayatõn iktisadi 
didinme ile başlamasõ, iktisadi faaliyetin bir 
topluluğun içinde ortaya çõktõğõnõ göster-
mektedir. Kendiliğinden sosyolojik niteliğe 
sahip olmayan bir ekonomi birliği, bir sos-
yal düzen içinde sosyallik/toplumsallõk ka-

(54) Weber, Max, A.g.e., s.138-139.

(55) Aron, Raymmond, A.g.e., s.250.

(56) Ülgener, Sabri F., İktisadi Çözülmenin Ahlak ve
Zihniyet Dünyasõ, İstanbul, 1981, s.12.

zanmaktadõr. Sosyolojik bakõmdan iktisadi 
faaliyetin yerinin tayin edilmesi önem ta-
şõmaktadõr; bir işletmeye ekonomik nitelik 
kazandõran sadece teknik özellikleri değil, 
taşõdõğõ amaçtõr. Biri kazanç dileği, diğeri 
ihtiyaç giderme zarureti olmak üzere iki 
esasa dayanan ekonomik fiil ile ilgili 
denge, bu iki kutup arasõndaki çekişmenin 
sonucuna bağlõdõr.(57) Ekonomik konularõn 
sosyolojik incelemesi, ekonominin bir top-
luluk ve onun düzeni içinde cereyan eden 
bir olay olduğunu ve bir fiilin ekonomik 
olabilmesi için böyle bir amaca dönük ola-
rak oluşmasõ gerektiğini ortaya koymuş-
tur.(58) 

En basitinden en gelişmiş şekillerine 
kadar çeşitli tiplerdeki beşeri teşkilatlan-
malar içinde ve bir sosyal zeminde ortaya 
çõkan iktisadi hayat, toplumun bütününe 
eğilen sosyolojinin kapsamõnda yer al-
maktadõr. Üretim, tüketim, mübadele, kõy-
met, işbölümü ve dağõlõm gibi iktisadi 
olaylar, aynõ zamanda toplumsal olaylardõr 
ve bunlar insanlarõ bir sosyal düzen içinde 
bulunmaya yöneltir.(59) Toplumdaki nüfu-
sun maddi göstergeleri onun iktisadi refa-
hõnõ, sosyal ve kültürel seviyesi ise sosyal 
gelişmesini gösterir.(60) �Büyüme� sayõ ve 
hacimdeki değişikliği, �gelişme� ise mahi-
yet ve nitelikteki farklõlaşmayõ ortaya çõka-
rõr. Nüfusun çoğalmasõ, işgücünün fazla-
laşmasõ üretim araçlarõnõn artmasõ büyüme 
kapsamõndaki değişikliklerdir. Bünye ve 
çatõdaki farklõlaşma ise, gelişme kapsa-
mõnda yer alõr.(61) İktisadi büyüme ölçü-

(57) Çağatay, Tahir, Kapitalist İctimai Nizam ve
Bugünkü Durumu, İstanbul, 1975, s.17-19.

(58) A.g.e., s.21.

(59) Erkal, Mustafa E., İktisadi Kalkõnmanõn Kültür
Temelleri, Ankara, 1990, s.47.

(60) Erkal, Mustafa E., Sosyoloji (Toplumbilimi),
İstanbul, 1998, s.253.

(61) Ülgener, Sabri F., Milli Gelir, İstihdam ve İktisadi
Büyüme, İstanbul, 1970, s.406.
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lebilir mahiyettedir; ancak bu durum onun 
rakamlara sõğdõrabileceği anlamõna gelmez. 
Büyümenin arkasõnda rakamlarla ifade 
edilemeyen davranõşlar ve kurumlar vardõr. 
Bu davranõş ve kurumlar, siyasal düzen, 
eğitim sistemi, halkõn yenilikleri benim-
seme derecesi, çalõşmayõ uyaran etkenler 
ve teşvik edici faktörlerdir.(62) 

Demek ki, büyüme modellerinin uy-
gulanmadaki geçerliliklerine şekil verecek 
olan, her ülkenin kendine has ekonomi dõşõ 
sosyal ve kültürel unsurlardõr.(63) Esasen 
her türlü ekonomik tedbir ve politikalarõn 
soyut bir durumdan somut bir zemine ge-
çişi, sosyal ve kültürel yapõ gerçeklerine 
kaydõrõlmasõyla mümkün olur.(64) Bu ko-
nuda pek çok örnek verilebilir. Sözgelişi, 
israfõ yasaklayan bir değer hükmüne sahip 
İslamiyet�in hakim olduğu ülkelerde iktisadi 
hayat bu değer hükmü tarafõndan şekillen-
dirilmektedir; bu alandaki sapmalar, kül-
türel yapõ ile sosyal yapõ arasõndaki farkõn 
sonucudur.(65) Hindistan�da inek kesiminin 
yasak olmasõ, müslüman ülkelerde domuz 
eti yemenin haram olmasõ, ekonomik mal-
larõn dini ve kültürel değerlerden etkilendi-
ğini göstermektedir. Mübadelenin müslü-
man ülkelerdeki uygulamalarõ, onun eko-
nomik olduğu kadar sosyolojik taraflarõ 
bulunduğunu ortaya koymaktadõr. Müba-
dele, gerek evlilik, sünnet ve doğum hedi-
yeleri gibi, gerekse zekat, fitre, kurban, 
vakõf gibi konulurda sosyal niteliği ağõr ba-
san bir dayanõşma şekli olarak ortaya çõk-
makta, temeli itibariyle her zaman iktisadi-
rasyonel/akõlcõ bir düşünceye de dayan-
mamaktadõr. Geleneksel toplumlarda kişi-
nin tasarrufundan ayrõlmak istememesi, 

(62) A.g.e., s.408.

(63) Erkal, Mustafa E., Bölge Açõsõndan Azgelişmişlik,
101 Soru-101 Cevap, İstanbul, 1990, s.46.

(64) A.g.e., s.45.

(65) Erkal, Mustafa E., İktisadi Kalkõnmanõn Kültür
Temelleri, Ankara, 1990, s.51-52.

onu yatõrõma dönüştürerek rizikoya gir-
mekten kaçõnmasõ, gelirdeki artõşõn tasar-
ruftan daha çok tüketimi harekete geçir-
mesi, sosyal gerçeklerin ekonomik bir ma-
hiyet taşõyan tasarruftaki rolünü göster-
mektedir.(66) 

Görüldüğü gibi, ekonomik ve sosyolo-
jik unsurlar iç içe geçmiş durumdadõr. 
Bunu en belirgin şekilde ekonomik gelişme 
ve büyümenin toplumda yarattõğõ değişik-
liklerin sosyal bütünleşme ile desteklenme-
sine olan ihtiyaçta görmek mümkündür. 

Sosyal bütünleşme, sosyal yapõnõn çe-
şitli unsurlarõ arasõndaki tamamlaşma ve 
kaynaşma olarak tanõmlanabilir.(67) Sosyal 
bütünleşme, toplumu oluşturan bireylerin 
ve sosyal gruplarõn dünya görüşleri itiba-
riyle milli kültürden en alt düzeyde ayrõl-
malarõ veya sosyal mesafenin toplumun 
işleyen bir bütün olmasõnõ engel olmayacak 
şekilde sosyal gruplar arasõnda yer almasõ 
veya sosyal gruba ait mensubiyet bilincin-
deki yoğunluğun toplumdaki bütünleşmeyi 
bozmayacak seviyede olmasõ gibi çeşitli 
şekillerde ifade edilebilir.(68) 

Schumpeter gelişmeyi, ekonomik 
akõmõn alõşõlmõş yörüngesinden ayrõlarak 
daha üst seviyede yeni bir denge alanõna 
sõçramasõ şeklinde anlar. Karmaşõk modern 
toplumlar, bir yeni dengeye gidiş kanalla-
rõnõ açmak zorundadõrlar. Buradaki ak-
sama, sosyal bütünleşme bakõmõndan so-
runlara yol açar. Sosyal bütünleşme ile 
desteklenmeyen gelişme ve büyüme, sis-
temi aksatabilmektedir. Toplumlardaki fert 
ve sosyal gruplarda, maddi tatmine ka-

(66) A.g.e., s.53.

(67) Kurtkan, Amiran, Genel Sosyoloji, İstanbul,
1976, s.293.

(68) Erkal, Mustafa E., Sosyoloji (Toplumbilimi),
İstanbul, Der Yayõnlarõ, 1998, s.264.
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vuşmalarõna rağmen, bunalõm ortaya çõk-
maktadõr.(69) 

Bir sosyal teşkilatlar ve ilişkiler ağõn-
dan, sürekli, dinamik, mesleki bakõmdan 
farklõlaşmõş, fertlerden ve sosyal gruplar-
dan oluşan bir yapõ olan toplumun, dina-
mik yapõsõ ondaki değişmeyi sürekli kõlar-
ken,(70) kültürün aktarõlmasõ da onun de-
vamlõlõğõnõ sağlamaktadõr.(71) 

Kurumlardaki değişme konusuna 
yaklaşõldõkça, ekonomik ve sosyolojik teo-
rinin birbirlerini tamamladõklarõ görülür. 
Ekonomik büyüme ve gelişmeyle birlikte, 
sosyal ve kültürel sorunlar da ortaya çõk-
mõştõr. Anomi, dõşa kapanma, cemaat-
leşme, yoğun sapma davranõşlarõ, ideolojik 
sendikacõlõk, ahlak dõşõ davranõşlar, uyuş-
turucu alõşkanlõğõ, sõnõf veya grup bilincinin 
milli bilincin önüne geçmesi gibi sosyo-
patolojik sorunlarõn çözümlenmesi gerek-
miştir. Bu da, sosyal bilimcileri ve bu arada 
iktisatçõlarõ da toplumsal sorunlara eğil-
meye zorlamõştõr. Görüldüğü gibi, sosyal 
bütünleşme, statik/durağan, zora dayalõ, 
değişmenin olmadõğõ bir denge durumu 
sanõlmamalõdõr; farklõlaşmanõn var olduğu 
yerde bütünleşebilme önem taşõmaktadõr. 
Demek ki, sosyal farklõlaşma ve işbölümü, 
gelişme ve büyümeye paralel olarak art-
mõş, uygulanan ekonomi politikalarõnõn 
sosyal ve kültürel politikalarla desteklen-
mesine ihtiyaç duyulmuştur.(72) 

Sosyal bütünleşme bakõmõndan kül-
türün önem taşõyan iki özelliğinden biri 

(69) Erkal, Mustafa E., Bölge Açõsõndan Azgelişmişlik,
101 Soru-101 Cevap, İstanbul, 1990, s.44.

(70) Erkal, Mustafa E., Sosyoloji (Toplumbilimi),
İstanbul, 1998, s.260-261.

(71) Erkal, Mustafa E., Orta Teknik Eğitim ve Sanayi
İlişkileri, İstanbul, 1978, s.18.

(72) Erkal, Mustafa E., Sosyoloji (Toplumbilimi),
İstanbul, 1998, s.257.

grup hayatõnõn ürünü olmasõ, diğeri öğre-
nilmiş olmasõdõr. Sosyal bütünleşmenin, 
birinci özelliği, tek bir birey tarafõndan ya-
ratõlamadõğõ gibi, tek bir birey tarafõnda da 
değiştirilemeyeceği, ikinci özelliği ise, de-
vamlõlõk kazandõğõnõ, biyolojik veraset yo-
luyla değil, toplumsal yolla devir alõndõğõnõ 
ortaya koyar.(73) 

Sosyal bütünleşme türleri; yersel bi-
tişiklik, dõş tesirlerle bir araya gelme, işlev-
sel/fonksiyonel bütünleşme, mana etra-
fõnda bütünleşme olarak tasnif edilebilir. 
Yersel bitişiklik, gruplar arasõndaki bağõn 
mekan birliğinden ibaret olmasõdõr; burada 
kültür bütünleşmemiştir; toplum hayatõ 
için, ortak çõkarlar ve amaçlar etrafõnda 
toplanõş durumu olmalõdõr; gelenek, milli-
yet, din farklarõ gösteren siyasi birlik için-
deki bir çok büyük grubun bir arada bulu-
nuşu, yersel bitişikliğe örnek olarak göste-
rilebilir. Dõş tesirlerle bir araya gelme, ya-
pay bir beraberlik durumudur; yabancõ bir 
kültürün değer hükümlerinin alõştõrma veya 
zorlama yoluyla yerleştirilmesi esas alõn-
maktadõr; bu gibi ülkelerde görünüşteki 
bütünleşme gerçekte var değildir; özellikle 
komünist ülkelerde seçilen zorlama yolu 
bile, milli kültürlerin sağlam değerlere da-
yanmasõ nedeniyle başarõlõ olamamõş, dõş 
tesir ortadan kalktõğõ zaman görünürdeki 
bütünlük de kalmamõştõr. İşlevsel bütün-
leşme, gerçek anlamda sosyal bütünleşme 
şekillerinden biridir; burada kültür unsur-
larõ birer fonksiyonu yerine getirerek top-
lum mekanizmasõna işlerlik kazandõrmakta-
dõrlar; bu ise sosyal normlara dayanmak-
tadõr ve bireyler, kendi davranõşlarõnõ bu 
sosyal normlarõn yarattõğõ beklentilere göre 
yönlendirmektedirler. 

Mana etrafõnda bütünleşme, en mü-
kemmel bütünleşmedir; burada unsurlar, 

(73) Kurtkan, Amiran, Genel Sosyoloji, İstanbul,
1976, s.293-294.



Planlama Dergisi Özel Sayõ � DPT�nin Kuruluşunun 42. Yõlõ 

  405

merkezi veya kaynaştõrõcõ nitelikteki bir 
veya birkaç mana etrafõnda bir araya gel-
mekte, parçalardan biri çõkarõldõğõnda top-
lum mekanizmasõ felce uğramaktadõr.(74) 

Sosyal bütünleşme açõsõndan bakõldõ-
ğõnda toplumlar, tarihi bakõmdan ve zama-
nõmõzda farklõdõr. Tarihi bakõmdan, mesela 
ortaçağda toplumlar, Amiran Kurtkan�a 
göre, statik ve her türlü değişmeden uzak 
bir sosyal yapõya sahiptirler; bu da onlarõn 
sosyal bütünleşmesine imkan veriyordu. 
Zamanõmõzda alet, vasõta ve teknikler gibi 
unsurlarõn oluşturduğu maddi kültür çok 
hõzlõ değişmekte, değer hükümleri, ortak 
amaçlar gibi unsurlardan oluşan manevi 
kültür ise yavaş değişmektedir. Zamanõ-
mõzda maddi kültür ile manevi kültürün 
değişme hõzlarõ arasõndaki farklõlõk, sosyal 
bütünleşme sorunlarõna kaynak teşkil et-
mektedir.(75) 

Sosyal bütünleşmeye konu olan so-
runlar, her dönemde farklõ olabilir; bunlar-
dan çok önem taşõyan bazõlarõ üzerinde 
durmak gerekir. Çok kültürlülük, anayasal 
vatandaşlõk, fikri beraberlik, sosyal grup 
mensubiyeti, menfaat birlikleri, dengeli 
kalkõnma ve sosyal sõnõflar bu grupta de-
ğerlendirilebilir. 

Çok kültürlülük, homojen olmayan 
toplumlarda güç kaynağõ olurken, homojen 
toplumlarda çatõşma kaynağõ olmaktadõr. 
Sosyal bütünleşmeyi kültürel mensubiyet-
ten ayõrarak anayasal vatandaşlõk seviye-
sinde gerçekleştirmeye çalõşmak çok kül-
türlü ve homojen olmayan toplumlarda 
mümkündür; homojen toplumlarda milli 
birliktelik olarak ifade edilebilecek olan 
sosyal bütünleşme, insanlarõn ortak bir 
milli kültürü paylaşabilmeleriyle sağlanabi-

(74) A.g.e., s.295-301.

(75) A.g.e., s.302-303.

lir.(76) Sosyal bütünleşmede, fikri beraberli-
ğin varlõğõ, sosyal normlara uymanõn yay-
gõnlaştõrõlmasõ, değer hükümleri tarafõndan 
beslenip davranõşlarõn bütünleşmiş sistemi 
olan kültürün eğitim yoluyla kazandõrõlmasõ 
önem taşõmaktadõr.(77) Sosyal bir gruba 
dahil olma şuurunun topluma dahil olma 
şuuru ile yeknesak olmamasõ, sosyal bü-
tünleşme kanallarõnõn arõzalõ olduğunu 
gösterir; bir sosyal gruba dahil olmak, 
toplumun manevi kültüründen, ortak değer 
hükümlerinden ayrõlmayõ gerektirmez; bir 
çok sosyal grubun bütünü olan toplumda, 
bir grubun menfaati, diğer gruplarõn men-
faatine tercih edilemez. Menfaat birlikleri, 
sosyal kurumlar yoluyla sosyal bütünleş-
meyi kolaylaştõrõrlar.(78) Dengeli kalkõnma 
modeli, azgelişmiş ekonomilerde, eş za-
manlõ yatõrõmlarõ öngörmektedir; bu yatõ-
rõmlar sektörler arasõndaki tamamlaşmalar 
göz önünde tutularak yapõlmalõdõr.(79) Sos-
yal sõnõflar kendi içinde farklõlaşmõştõr; bu 
farklar, gelir seviyesinde, dünya görü-
şünde, tüketim eğiliminde görülmektedir; 
böylece homojen bir sõnõf ve sõnõf şuurunun 
bulunduğunu iddia etmek zorlaşmõştõr; ileri 
sanayi toplumlarõnda, sahip olduklarõ deği-
şik toplumsal konumlar/statüler nedeniyle 
fertleri belirli bir sõnõfa sokmak kolay değil-
dir.(80) 

Sosyal yapõyõ değiştirici tedbirler, bir 
bütün olarak ele alõnmalõdõr; köy veya şe-
hir, tarõm veya sanayi konusunda olmalarõ 
onlarõn ayrõ değerlendirmesini gerektirmez; 
çünkü sosyal yapõ bir bütündür ve tedbirler 

(76) Erkal, Mustafa E., Sosyoloji (Toplumbilimi),
İstanbul, 1998, s.259-260.

(77) A.g.e., s.261-263.

(78) A.g.e., s.264-265.

(79) Şanlõ, Cemal, Bölgelerarasõ Dengesizlik ve Bölge
Gelişme Teorileri, İstanbul, 1977,  s.245.

(80) Erkal, Mustafa E., A.g.e., s.266-267.
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de o bütünlük esas alõnarak düzenlenmeli-
dir.(81) 

Sonuç 

Gelişme için ekonominin işleyişinin 
alõşõlmõş yörüngesinden ayrõlarak daha üst 
düzlemde yeni bir denge alanõna sõçramasõ 
amacõyla tasarõmlar, politikalar, planlama-
lar uygulamalar yapõlõyor, gayretler göste-
riliyorsa, bunun geniş çevresi ile birlikte ele 
alõnmasõ önemlidir. Zira, insan davranõşlarõ 
kalkõnmayõ etkilemekte, davranõşlarõ ise 
zihniyet etkilemektedir. Bunun için ekono-
mik kalkõnmanõn sosyal ve kültürel kal-
kõnma ile birlikte hõzlõ olarak sağlanabilmesi 
için, toplumsal bütünleşme politikalarõyla 
birlikte uygulanmasõ gerekmektedir. 

Türkiye�nin kalkõnmasõnõn, Devlet 
Planlama Teşkilatõ koordinasyonunda, ikti 

(81) Kurtkan, Amiran, Köy Sosyolojisi, İstanbul,
1968, s.236-237.

sadi, sosyal, kültürel ve kurumsal bakõm-
dan aynõ hedefe doğru bütünleştirilerek 
götürülmesinin Anayasa ve kanunlarla 
öngörülmüş olmasõ, kanun koyucunun 
ekonomik kalkõnmanõn sosyo-kültürel te-
mellerinin ve bu alandaki bilimsel arka pla-
nõn bilincinde oluşuyla açõklanabilir. Uygu-
lama sõrasõnda sadece tek bir unsura 
odaklanmanõn veya büyümeye indirgen-
menin ortaya çõkardõğõ toplumsal ve eko-
nomik tablo dengesizlikleri göstermektedir.  

Ekonomi alt sistemi, diğer alt sistem-
lerden ve sosyal sistemin bütününden ayrõ 
ve bağõmsõz değildir; o nedenle, bu alt 
sistemler birlikte düşünülüp ele alõnmalõdõr. 
Sözgelişi, ülkeyi belirli zeminlere ve ileriye 
taşõyacak ekonomi politikasõ, dõş politika ve 
askeri alanlardaki optimal stratejilerle bir-
likte de değerlendirilmelidir. 
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