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“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için başarı için en gerçek yol 

gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak 

gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fennin, 

yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri 

zamanında takip etmek şarttır. Bin, iki bin, binlerce yıl önceki ilim ve fen 

lisanının koyduğu kuralları, şu kadar bin yıl sonra bugün aynen uygulamaya 

kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir”. 

“Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, bağımsız, daima kuvvetli, daima daha 

ileri Türkiye idealinin, belkemiğidir. Türkiye bu kalkınmada, iki büyük kuvvete 

dayanmaktadır; 

Birincisi; toprağının iklimleri, zenginlikleri ve başlı başına bir servet olan 

coğrafi vaziyeti. İkinci olarak, Türk milletinin, silah kadar makine de 

tutmaya yaraşan kudretli eli ve milli olduğuna inandığı işlerde ve zamanlarda 

tarihinin akışını değiştirecek kahramanlıkla ortaya çıkan yüksek benliği…” 

 

                             Mustafa Kemal ATATÜRK 
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ÖNSÖZ 

Bu kitap, yaklaşık 30 yıllık akademik hayatımda öğrendiğim, araştırdığım, yazdığım, 

derslerimde anlattığım ekonomik, sosyal, stratejik, askeri ve politika konularında geniş bir 

analize dayalı olarak ortaya çıkmış, okuyan herkese bir bilgi ve birikim aktarmak üzere 

kaleme alınmıştır. Bu kitabı yazarken, okuyan herkesin faydalanacağı bir başucu eser 

olmasını ve akademik literatüre önemli bir çalışmanın kazandırılmasını amaçladım. Daha 

önce yazdığım akademik çalışmalarımdan, kitap bölümlerinden ve makalelerimden derleyip, 

bu kitap çalışmasının okuyucu ile buluşturulmasını hedefledim. 

Bu kitabı yazma nedenlerimin arasında bir çok amaç bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi 

ülkemizin gelecekte muassır medeniyet seviyesine ulaşılması noktasında yapılması gerekli 

politikalar ve stratejiler üzerinde durulmuştur. Bu kitapta, “Kızıl Elmaya” hangi şartlarda, 

nasıl ve ne şekilde ulaşılabileceğine yönelik fütüristik ve projeksiyon analizlerinin yanında, 

ele aldığımız konularda karşımıza çıkan sorunların çözüm ve yöntemleri üzerinde 

durulmuştur.  

Bu kitabımın basımında desteğini ve yardımlarını gördüğüm İKSAD ULUSLARARASI 

Yayınevine teşekkür etmek isterim. Yaşamım boyunca bana her türlü maddi ve manevi 

yardımlarını yapıp, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan canım annem Müyesser AKSU’ya ve 

benim için çok kıymetli olan sevgili babam Mehmet AKSU’ya, çalışmalarımda beni her 

zaman destekleyen, moral ve motivasyon veren, vefakar, sevgili eşim Nuray AKSU'ya ve 

ağabeylerim merhum Atilla AKSU'ya ve Fatih AKSU’ya, bilhassa çalışmamın stresli zor 

günlerinde anlayış ve yardımlarını esirgemedikleri için saygıdeğer dostlarıma ve katkısı olan 

herkese teşekkür ederim.  

 

          Doç. Dr. Levent AKSU 

                 Burhaniye 2021 

 

 

 

 



iv | Doç. Dr. Levent AKSU 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. YÜZYILDA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ANALİZLERİ | v 

 

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ.............................................................................................................................iii 

İÇİNDEKİLER ................................................................................................................ v 

KISALTMALAR ............................................................................................................. x 

TABLO LİSTESİ ........................................................................................................... vi 

ŞEKİL LİSTESİ ............................................................................................................ vii 

HARİTA LİSTESİ ....................................................................................................... viii 

GRAFİK LİSTESİ……………………………………………………………………..ix 

BÖLÜM 1 ......................................................................................................................... 1 

PARA SİSTEMİ VE GELECEKTE PARANIN STRATEJİK ÖNEMİ ................... 1 

BÖLÜM 2 ....................................................................................................................... 12 

TÜRKKART SİSTEMİ VE KAYITDIŞI EKONOMİ KAVRAMI ......................... 12 

BÖLÜM 3 ....................................................................................................................... 21 

GELİR DAĞILIMI BOZUKLUĞU VE YOKSULLUK OLGUSU ......................... 21 

BÖLÜM 4 ....................................................................................................................... 56 

BEŞERİ SERMAYENİN EKONOMİK VE STRATEJİK ÖNEMİ ........................ 56 

BÖLÜM 5 ....................................................................................................................... 84 

TEKNOLOJİ OLGUSU VE STRATEJİK ÖNEMİ .................................................. 84 

BÖLÜM 6 ..................................................................................................................... 112 

STRATEJİ KAVRAMI VE ÖNEMİ (KIBRIS - MAVİ VATAN – EGE 

ADALARI) ................................................................................................................... 112 

BÖLÜM 7 ..................................................................................................................... 135 

SU OLGUSU VE STRATEJİK ÖNEMİ…………………………………………...135 

BÖLÜM 8 ..................................................................................................................... 165 

TÜRKİYE’DE SAĞLIK, İLAÇ VE GIDA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ ............. 165 

BÖLÜM 9 ..................................................................................................................... 179 

EKONOMİK KRİZLER VE DÜNYAYA YAYILAN YIKICI ŞOKLAR ............ 179 

BÖLÜM 10 ................................................................................................................... 206 

SAVUNMA SANAYİ VE GELİŞMELERİ .............................................................. 206 

BÖLÜM 11 ................................................................................................................... 219 

UZAYIN EKONOMİK VE STRATEJİK ÖNEMİ .................................................. 219 

BÖLÜM 12 ................................................................................................................... 254 

ENERJİ OLGUSU VE STRATEJİSİ ....................................................................... 254 

SONUÇLAR VE ANALİZLER..................................................................................262 

KAYNAKÇA ............................................................................................................... 271 



vi | Doç. Dr. Levent AKSU 

 

TABLO LİSTESİ 

Tablo 1: Dünya’nın Değişik Bölgelerinde Yoksul Nüfus ve Yoksulluk Oranları 

(1987-2001).... ................................................................................................................. 28 

Tablo 2: Bazı Uluslararası Yoksulluk Sınırlarına Göre Seçilmiş Ülkelerde 

Yoksulluk Oranı ve Gini Katsayısı .............................................................................. 38 

Tablo 3: Türkiye’de Çeşitli Kriterlere Göre En Yoksul Kesimler, 2002-2005 

(yüzde%) ........................................................................................................................ 39 

Tablo 4: Türkiye Ekonomisinde Gelir Dağılımı (2006-2017) .................................... 49 

Tablo  5: Türkiye’de Yıllara Göre Gelir Gruplarının Aldığı Pay ve Gini  

Katsayısı..........................................................................................................................54 

Tablo 6 : Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde İnsani Gelişme Endeksi ............................ 67 

Tablo 7: Türkiye’nin İnsani Gelişim Endeksi’nin Tarihsel Gelişim Süreci ............ 67 

(1975-2006) ..................................................................................................................... 67 

Tablo 8: Türkiye’nin 33 yıllık insani gelişme Endeksi ............................................... 68 

Tablo 9: Buluş, Keşif, İcat ve İnovasyon Sürecinin Gelişimi .................................. 103 

Tablo 10: Strateji Yönetimi ve Stratejik Planlama .................................................. 119 

Tablo 11: Tatlı ve Tatlı Su Kaynaklarının Sektörel Kullanımı (%) ....................... 145 

Tablo 12: Ortadoğu Ülkelerinin Toplam Su Talebi (Milyon M3/Yıl) ..................... 155 

Tablo 13: Dünya’da Kişi Başına Düşen Su Miktarı (Yılllık/ m3) ............................ 156 

Tablo 14: Yıllara Göre Ortadoğu’da Nüfus Artışı ................................................... 157 

Tablo 15: Toplam Su Talebinin Kullanım Alanlarına Dağılımı (1994)(%) ........... 160 

Tablo 16: Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Milyon Dolar) ve Gıda-İçecek Sanayii ... 172 

Tablo 17: Ekonomide Konjonktür Dalgalanma Süreçleri ...................................... 195 

Tablo 18: Kondratieff’in Uzun Dönem Dalga Süreçleri .......................................... 196 

Tablo 19: Savunma Harcamalarında Dünyadaki İlk 15 Ülkenin Durumu ........... 216 

Tablo 20: Bazı Ülkelerin Uzaya Yönelik Yatırım Programları ve Projeleri ......... 236 

Tablo 21: Uzay Alanında Asteroitlerden Yapılacak Madencilik Sektörünün 

Durumu ........................................................................................................................ 238 

Tablo 22: Uzay Turizmi Türlerinin Sınıflandırılması ............................................. 244 

Tablo 23 : Uzayda En Fazla Uydu Gönderen Ülkeler ............................................. 248 

Tablo 24: Ticari Uzay Faaliyetlerine Katılan Şirketlerden Örnekler .................... 253 

 

 

 



21. YÜZYILDA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ANALİZLERİ | vii 

 

 

ŞEKİL LİSTESİ 

Şekil 1: Sömürücü Kurum ve Ekonomik Yapının İşleyişi ......................................... 29 

Şekil 2: İktisat Okullarının Yoksulluk Analizleri ...................................................... 33 

Şekil 3: Kuznets’in Tersine U Eğrisi ........................................................................... 34 

Şekil 4: Gelir Dağılımı ve Sosyal Adaleti Etkileyen Faktörler .................................. 40 

Şekil 5: Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı ...................................................................... 47 

Şekil 6: Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısının Hesaplanışı ........................................... 48 

Şekil 7: Kuznets Eğrisine Göre Ülkelerin Konumu ................................................... 49 

Şekil 8: Beşeri Sermaye Üzerinde Etkili Olan Faktörler ........................................... 63 

Şekil 9: İnsani Gelişme Endeksinin Hesaplanışı ......................................................... 66 

Şekil 10: Beşeri Sermaye, Sosyal Sermaye ve Entelektüel Sermaye İlişkisi ............ 70 

Şekil 11: İktisadi büyüme ile Beşeri Sermaye İlişkisi ................................................ 71 

Şekil 12: İnovasyon Süreci .......................................................................................... 101 

Şekil 13: Dünya’daki Suyun Dağılımı ....................................................................... 141 

Şekil 14: Türkiye’de Su Kullanım Durumu .............................................................. 142 

Şekil 15: Sağlık Harcamaları ile Kamu Geliri Arasındaki İlişki ............................ 176 

Şekil 16: İktisadi Kalkınma Sürecinde Refah Artışının Ortaya Çıkması………...178 

Şekil 17: Dünyadaki Bölgelerin 2016-2040 Arası Enerji Talep Değişimleri 

(MTEP) ......................................................................................................................... 257 

Şekil 18 : 2016 yılı Türkiye Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı ........................ 258 

Şekil 19 : Küresel Enerji Talebinin Kaynaklara Göre Değişimi ............................ 259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii | Doç. Dr. Levent AKSU 

 

 

 

HARİTA LİSTESİ  

Harita 1: Dünyadaki Ülkelerin İnsani Gelişme Endeksi (2013) ............................... 69 

Harita 2: Türkiye ve Mavi Vatan .............................................................................. 120 

Harita 3: Mavi Vatan ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) DurumuHata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Harita 4 : Kıbrıs’ın Stratejik Önemi MEB (EEZ) .... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Harita 5:  KKTC İle Türkiye Arasındaki Su Geçiş PlanıHata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Harita 6: Ortadoğu’da Ülkeler, Su Kaynakları Ve Nehirler .................................. 153 

Harita 7: 2040 Yılında Dünya’daki Su Sıkıntısı Olacak Bölgeler ve Ülkeler ........ 161 

Harita 8: Türkiye’nin Akarsu, Baraj ve Gölleri ...................................................... 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. YÜZYILDA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ANALİZLERİ | ix 

 

 

 

 

GRAFİK LİSTESİ 

Grafik 1: Schumpeter’in Sanayi  Gelişim Dalga Süreçleri ....................................... 99 

Grafik 2: Teknolojik Gelişme Ve Üretim Fonksiyonu ............................................. 106 

Grafik 3: Teknolojik Yenilik Ve Üretim Süreci ....................................................... 109 

Grafik 4: Beşeri Sermaye ve Teknoloji Yaratma Sürecinin İktisadi Büyüme 

Üzerindeki Etkisi ......................................................................................................... 111 

Grafik 5: Dünya’da Yıllara Göre Nüfus Artış Miktarı ........................................... 150 

Grafik 6: Schumpeter’in Sanayi  Sektörünün Gelişim Aşama Süreçleri .............. 201 

Grafik 7: Konjonktür Dalgalanma Dönemleri ......................................................... 204 

Grafik 8: Türkiye Savunma Harcamaları 1998-2017 Dönemi ................................ 215 

Grafik 9: Ülkelerin Uzay Araştırma Bütçeleri (OECD-2013) ................................ 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x | Doç. Dr. Levent AKSU 

 

 

 

KISALTMALAR 

A.B.  : Avrupa Birliği 

A.B.D. : Amerika Birleşik Devletleri 

AR-GE : Araştırma – Geliştirme 

BDDK : Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu 

BH  : Büyüme Hızı 

BİT  : Bilgi İletişim Teknolojileri 

BYKP : Beş Yıllık Kalkınma Planı 

CNSA          : Çin Ulusal Uzay Ajansı 

Çev.  : Çeviren 

Der.  : Derleyen 

DİE  : Devlet İstatistik Enstitüsü 

DPT  : Devlet Planlama Teşkilatı 

DTM : Dış Ticaret Müsteşarlığı 

DYY : Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

EMPI : Döviz Piyasası Baskı Endeksi  

ESA             : Avrupa Uzay Ajansı 

EUCB : Avrupa Birliği Merkez Bankası 

FED  : Amerikan Federal Merkez Bankası 

G-7  : Gelişmiş 7 Ülke 

GOÜ  : Gelişmekte Olan Ülkeler 

GSMH : Gayrı Safi Milli Hasıla 

GSYİH : Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla 

IMF  : Uluslar arası Para Fonu 

İBYKP : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

İSO  : İstanbul Sanayi Odası 

JAXA          : Japon Uzay Araştırma Ajansı 

KİT  : Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

KOBİ : Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler 

LTCM : Uzun Dönem Sermaye Yönetimi 



21. YÜZYILDA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ANALİZLERİ | xi 

 

MPM  : Milli Prodüktivite Merkezi 

M2  : Genişletilmiş Para Arzı 

NASA          : Amerikan Ulusal Uzay Ajansı 

NBER : Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu 

OECD : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

OPEC : Petrol Üreten Ülkeler Teşkilatı 

PMI  : Satın Alma Yöneticileri Endeksi 

S.  : Sayı 

s.  : Sayfa  

SSY  : Sabit Sermaye Yatırımları 

STRATEKON: Stratejik Ekonomik Materyaller 

TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

TEK : Türkiye Ekonomi Kurumu 

TL.  : Türk Lirası 

TFV  : Toplam Faktör Verimliliği 

TFVB : Toplam Faktör Verimlilik Büyümesi 

TİK  : Türkiye İktisat Kongresi 

TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

TÜFE : Tüketici Fiyat Endeksi 

TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu 

UN  : Birleşmiş Milletler 

UNCTAD : Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 

U.S. $ : A.B.D. Doları 

ÜFE  : Üretici Fiyat Endeksi 

vb.  : Ve benzerleri 

WB  : Dünya Bankası 

WTO : Dünya Ticaret Örgütü 

 

 

 

 

 

 



xii | Doç. Dr. Levent AKSU 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. YÜZYILDA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ANALİZLERİ | 1 

 

 

 

BÖLÜM 1  

PARA SİSTEMİ VE GELECEKTE PARANIN STRATEJİK ÖNEMİ 

     “Para iyi hizmetçi, kötü bir efendidir.”                                                                                

Alexandre Dumas 

Henrik Ibsen’in para için söylemiş olduğu söz sanki günümüz için söylenmiştir; “Para pek 

çok şeyin kabuğudur olsa olsa, ama çekirdeği değil. Size yiyecek verir, ama iştah veremez; 

ilaç verir, ama sağlık veremez; tanıdık verir, ama dost veremez; hizmetçi verir, ama sadakat 

veremez; neşe verir, ama huzur veremez.” (Conaghan ve Smith, 2014:9)2. 

Dünyada paranın ilk olarak nerede ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Bununla 

beraber en az beş bin yıl önce tarımla içli dışlı olan kadim uygarlıklar alıp satmak istedikleri 

ürünlerin değerlerini belirlemek için bir ölçüye ihtiyaç duymuşlardır. Mezopotamya’da ilk 

uygarlıklar tarafından para birimleri geliştirilmiştir; “deben” ve “şekel” adını verdikleri tahıl 

ve arpayı baz alan para sistemlerini kullanmışlardır. M.Ö. 3200’lü yıllarda Sümerler 

tarafından tabletlere yazılmış ekonomik faaliyetleri içeren kayıtlar bulunmuştur (Conaghan ve 

Smith, 2014:9-13). 

Para, insanlık tarihinin en ilginç mallarından biridir. En yoğun olarak milattan önceki 

dönemde kullanılan paranın inek olduğu bilinmektedir. Aslında, İngilizcede parasal anlamına 

gelen “pecuniary” sözcüğü Latincede “inek” anlamına gelen “pecun” sözcüğünden 

türetilmiştir (Eagleton ve Williams, 2013:41). Elbise, mısır, köleler, bıçaklar ve hatta biranın 

çeşitli dönemlerde ve çeşitli yerlerde para olarak kullanıldığına ilişkin belgeler mevcuttur 

(Redden, 1981:4). Bu örneklerin tümünde para olarak kullanılan nesnelerin reel olarak bir 

değeri söz konusudur. Ancak bu özellik geçmişte para olarak kullanılmış olan tüm nesneler 

için geçerli değildir. Örneğin midye kabuklarının, balina dişlerinin veya ağaçkakan 

gagalarının pratik olarak kullanımı çok sınırlı olmasına karşın sıralanan bu nesnelerin tümü 

insanlık tarihinde para olarak kullanılmıştır. Tarihin bilinen ilk metal parası, M.Ö. yedinci 

yüzyılda, bugün ülkemizin Ege Bölgesi’nde kalan antik Lidya’da kullanılmıştır. Lidyalılar 

 

2 Henrik Ibsen, Norveçli iktisatçıdır. 
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tarafından kullanılan bu ilk metal para, altın ve gümüş karışımından yapılmış ve üzerine aslan 

başı olan bir figür işlenmiştir (Redden, 1981:6; Conaghan ve Smith, 2014:10-13; Eagleton ve 

Williams, 2013:41-49, 97-116). Kağıt para ise ilk kez onyedinci yüzyılda Londra’daki 

kuyumcular tarafından çıkarılmıştır. Kuyumcular, işledikleri değerli metalleri saklayabilmek 

için gerekli güvenli yerlere sahip olduklarından halk, sahip olduğu madeni sikkeleri, altını ve 

gümüşü muhafaza etmeleri amacıyla kuyumculara bırakmaya başlamış, kuyumcular da 

koruma amacıyla kendilerine bırakılan bu değerli metaller karşılığında sahiplerine makbuz 

vermişlerdir (Redden, 1981: 6-7; Eagleton ve Williams, 2013:97-116; Conaghan ve Smith, 

2014:14-18). Zaman içerisinde bu makbuzlar birer ödeme aracı olarak elden ele geçmeye 

başlamıştır. Kendilerine emanet olarak bırakılan tüm değerli madenlerin aynı anda geri 

istenmesi olasılığının çok düşük olduğunu gören kuyumcular, daha fazla makbuzu dolaşıma 

çıkartmışlar ve böylece günümüzdeki kağıt paraların ortaya çıkış sürecini de başlatmışlardır 

(Kurumlu, 2015: 91,241-248). 1472’de Dünyanın ilk ve en eski bankası olan Banca Monte 

dei Paschi di Siena İtalya’da kurulmuştur. İlk kez gelir garantili ticari senetler çıkartılmıştır. 

1659’da ilk İngiliz çeki basılır. 1663’te ilk İngiliz Gineleri basılır. 1 İngiliz Sterlini değerinde 

olan bu sikkeler Batı Afrika’dan gelen altınla yapılıyordu. 1694’te İngiltere’de kurulmuş ilk 

banka Londra’da kurulan Bank Of England’dır (Ferguson, 2017:39-51). 1723’te 

Pennsylvania Land Bank ABD’nin ilk banknotlarını basar. ABD hazinesi ilk kağıt dolar 

paralarını 1862’te çıkartır. 1871’de Almanya Mark’ı seçerken, Japonlar Yen’i ulusal para 

olarak seçip tanıtmışlardır (Redden, 1981: 8-10; Conaghan ve Smith, 2014:15-23). 

Piyasalarda fiyat istikrarının sağlanması temel para politikalarının başında gelmektedir. Para 

arzının piyasalarda oynadığı rol ve yerine getirdiği fonksiyonlar itibariyle enflasyon oranları, 

faiz oranları ve iktisadi büyüme üzerine yapılan ampirik çalışmalarda ciddi etkileri tespit 

edilmiştir. Para arzının genişlediği dönemlerde tüketim kalıplarında bir artış meydana gelir, 

talebin genişlemesi fiyatlar üzerinde artırıcı etki oluşturarak, fiyatların yükselmesine, sonuçta 

enflasyon sürecinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Para arzının ekonomik yapı üzerindeki 

etkilerini analiz ederken, para politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan piyasa faiz 

oranları ile enflasyon oranları çalışmamızın en önemli argümanını oluşturmaktadır. Bu 

değişkenlerin iktisadi büyüme ile nedensellik ilişkisi ve yönü araştırılmıştır. 

Fiyat istikrarı ile finansal istikrar arasında, enflasyon oranı ile faiz haddi arasında, döviz 

kurları ile ödemeler dengesi bilançosu arasında, üretim düzeyi ile potansiyel düzey arasındaki 

ilişkide, işsizliğin düzeyi ile doğal işsizlik arasında, iktisadi büyüme ile GSMH açığı arasında, 

iktisadi açıklar ile bütçe dengesi arasında, tüketici güven endeksi ile hoşnutsuzluk endeksi 
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arasındaki gibi pek çok ilişkide para politikasının bire bir ilişkisi veya etkisi vardır (Özatay, 

2013:3). 

Para, ekonomide işlevsel bir anahtar rolündedir. Kapitalizmin anahtar argümanıdır. 

Ekonominin tüm yapısı üzerinde ne kadar etkilidir? Para arzı piyasada mı belirlenir, yoksa 

piyasa dışında mı belirlenir? Bu soru çok tartışılır. Para arzının kontrolü sadece Merkez 

Bankası tarafından mı belirlenir? Yoksa başka ekonomi aktörleri para arzı üzerinde etkili 

midir? Şöyle bir analiz yapıldığında para arzı hem içsel, hem de dışsal etkilere sahiptir. Yani 

para arzı hem içeriden, hem de dışarıdan etkilenmektedir. 

İktisat literatüründe çok tartışılan bir konu daha vardır: Enflasyon mu faizin yükselmesine yol 

açar? Yoksa tersi mi geçerlidir, yüksek faiz mi enflasyonu yükseltir? Her iki tarafı da savunan 

akademisyenler ve politikacılar bulunmaktadır. İktisatçı olmayanların çoğu yüksek faizin 

enflasyonu yükselttiği görüşünü benimserler ve sorumlusu olarak para politikalarına yön 

veren kurum ve kişileri gösterirler. 

ABD hükümeti, Ağustos 1971 yılında doların (altın) karşılığını kaldırınca, dünya ülkeleri 

arasında bir itibari para basma (fiat para sistemine geçiş) emsal niteliği kazanmıştır. Devletler 

bastıkları kağıt paraların karşılığını gösteren değerlerinin olmadığını (herhangi bir değerli 

maden veya unsura bağlı olmadan basılmasını) ilan etmesiyle birlikte, karşılıksız olarak para 

basılması geleneksel bir para sistemi (fiat para politikası) haline gelmiştir3 (Melvin ve 

Norrbin, 2016:25-39; Mill, 2019:42-44; Eğilmez 2020:53). Bununla birlikte sayısı az 

olmasına karşın, bazı devletler milli parasının karşılığı olarak petrolü, bazısı da hazinesindeki 

altını ve gümüşü teminat olarak göstermiştir. Ancak bu durum bir kaç ülkeyi geçmemektedir. 

Aslında kapitalizmin aksak yanı olan para basımı ve para arz süreci bütün devletler için 

sancılı para politikalarının uygulanmasına sebep olabilmektedir. Fazla para arzının piyasaya 

sunumu ekonomik krizleri tetikleyebilmektedir. Enflasyonu artırırken, beraberinde fiyat 

istikrarını bozmaktadır. Terside geçerli olup, para arzındaki daralmada piyasalarda durgunluk 

ve stagflasyon yaratabilmektedir. 

Aslında tarihte metal paranın önem kazandığı süreçte kullanılan değerli madenlerden (altın ve 

gümüş) yapılan sikkelerdi. Bu iki değerli maden ticarette asırlar boyu kullanılmıştır. 
 

3 Eğilmez’e göre (2020), kağıt paranın taşıdığı değere karşılık gerçek değeri yalnızca kağıt ve mürekkep değeridir. 

Dolayısıyla bir kaç kuruşa veya liraya mal edilen kağıt para, üzerinde taşıdığı değerle ilgisi olmayan bir değer taşır. Bu tür 

paralara “fiat para” denilmektedir. Fiat kavramı Latincede sözcük olarak, “öyle olması gereken” anlamına gelmektedir. Yani 

kağıt paranın üzerindeki değer, yalnızca hükümet veya yasalar öyle dediği için var olan değerdir, başka karşılığı yoktur 

(Eğilmez, 2020:53; Yardımcıoğlu, 2020:76-77; Ayrıntılı olarak bknz: Hamza Yardımcıoğlu, (2020). Köleler ve Efendiler, 

Şira Yayınları, 3. Baskı,Mayıs 2020, İstanbul.). Kağıt para aslında bir devletin gücünü ve var olma simgesini gösteren, 

uluslararası arenadaki bir ekonomik bayraktır. 



4 | Doç. Dr. Levent AKSU 

 

Günümüzde altın ve gümüş üzerinde yapılan manipülasyonlar tarih boyunca hiç bu kadar 

ciddi oranlarda olmamıştır. Altın/Gümüş oranı (ratio) küresel bazda ortalama 12 puan 

civarındayken4, dünya ekonomisinin son yüzyılında bu oranda 5 farklı dönemde ciddi bir 

kırılganlık göstermiştir. Bu oranda meydana gelen zirve noktalarıyla ve ciddi kırılganlık 

halleri ile ekonomik ve siyasi yapılarda meydana gelen önemli değişimlerin ve dönüşümlerin 

yaşandığı olaylar arasında yakın bir korelasyon ilişkisi saptanmıştır. 1934, Mart 1940, 

Ağustos 1971, Ocak 1991 ve 13 Mart 2020 tarihlerinde bu oran 97-100’ler seviyesine 

çıkmıştır. Hatta Mart 2020’de bu oran 104.5 puan seviyesine ve Mayıs 2020’de 124.07 puan 

seviyesine ulaşmıştır (https://www.kitco.com/commentaries/2020-03-18/The-only-silver-lin 

ing-is-the-gold-silver-ratio.html; erişim tarihi:05.05.2020). Aslında bu durum küresel 

ekonomide alarm noktasına gelindiğinin emarelerini göstermektedir. 

Günümüzde çevrilemez itibari (fiat) kağıt para politikası bir kağıdın üzerinde yazan miktarı 

piyasaya tahvil ihracı ile birlikte ortaya çıkan karmaşık süreci içermektedir. Kağıt para 

politikalarındaki aksaklık süreci, hükümetlerin merkez bankasına verdikleri tahvile karşılık 

dönem sonunda faiz ödemesi için yeniden para basması, emisyon hacmini ister istemez 

arttıracaktır (Eğilmez, 2020:53-54; Yardımcıoğlu, 2020:76-86). Bu durum enflasyonu 

artırırken, servetlerin erimesine ve gelir dağılımının bozulmasına sebebiyet sağlayacaktır 

(Çelik, 2015:127-128). Aslında bu durum kapitalist ekonomi sisteminin iflası anlamına da 

gelmektedir. Fiat (itibari) para politikasının artık çevirilemez olduğunu göstermektedir (Mill, 

2019:42-44). Aslında bu para sistemi karşılığı bulunmadığı için oluşturulan algoritma parayı 

elektronik bir ağ sisteminde fiber optik kablo ağıyla yol alan fotonların oluşturduğu sistemde 

yazan sayısal değerlerden başka birşey değildir. “Aslında para bu sistematik yapısıyla çöküşe 

geçmiştir ve 2020’li yıllar itibariyle yeni bir para sistemine (elektronik-siber-sanal para 

sistemine) geçişin önemli adımları beklenmektedir”. Para arzı ve para stoku, itibari (fiat) para 

politikası nedeniyle, para otoriterilerinin yalın kararıyla ve altın karşılığı değil, parasal ve reel 

sektörlerle, kamu sektörünün finansman ihtiyacına göre belirlenmektedir (Parasız, 1992:250-

251). 

Bugün dünyada gelir dağılımı bozukluğu ciddi bir hal almıştır. Dünyanın en zengin kesimini 

oluşturan 2513 kişinin serveti, dünya üzerinde yaşayan 4.6 milyar kişinin servetine eşittir. 

Yine dünyanın en zengin %1’lik kısmının, 6.9 milyarlık dünya nüfusundan iki kat daha 

zengin olduğu bilinmektedir. Dünyanın en zengin %1’lik kesimin gelir payı 1980’de %16 

 
4 Tarihsel olarak 1687'den 1885'e kadar altın/gümüş oranı 1/20 oranında sabitlendi, yani 1 ons altın değerine eşit olmak için 

20 ons gümüş baz alınmıştır. 1885 ve 1934 arasında bu oran 1/20 ve 1/40 arasında değişmiştir. 1934 yılında Roosevelt 

dönemindeki mevzuat değişimi oran üzerinde etkili olmuştur. 
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iken, 2000 yılında %22’ye yükselmiş, 2020 yılında ise %26.6 olmuştur. Yine bu kesim 1980-

2016 döneminde dünyanın toplam büyümesinin %27’sini almıştır. Ayrıca en fakir %50’lik 

kesimin gelir payı %10’dan %6’ya düşmüştür. Aynı zamanda %1’lik kesim dünya para 

arzının %76’sını kontrol etmektedir. Küresel düzlemde kişi başına gelir ortalaması 1340 

Euro’dur (Alvaredo, Chancel, Piketty, vd. 2019:41-63). Dünya nüfusunun 1/5’i (%20’si) 

dünya gelirinin %86’sını almaktadır (Aksu, 1998:227-242). Dünya nüfusunun yarısının 

bankada bir hesabı olmadığı bilinmektedir. Dünya nüfusunun %15’i mobil para sistemini 

kullanmaktadır. Bu konuda lider olan ülke Kenya’dır (%68 ile). Dünya para taşımayan bir 

toplum yapısına doğru hızla gitmektedir. Bunun nedeni teknolojik ilerlemelerdir (Conaghan 

ve Smith, 2014:168,246). 

Günümüzde küresel ekonominin milli gelir toplamı yaklaşık 88 trilyon dolardır. Buna 

mukabil devletlerin toplam borç stoku 55-58 trilyon dolar civarındadır. Öte yandan küresel 

para piyasalarında dönen sanal para miktarı devasa bir değere sahiptir. Tam 830 trilyon 

dolardır. Bunun 500 trilyon doları faiz swapları/takasları işlemlerini içerirken, 300 trilyon 

doları da Forex-döviz piyasalarında dönmektedir. Böylesine büyük paraların döndüğü küresel 

piyasalarda, bu kullanılan paranın ancak %10’u reel üretim sektörlerinde kullanılırken, %90’ı 

Faiz-Borsa-Forex piyasalarında küresel para savaşının enstrümanı olarak kullanılmaktadır 

(Kurtoğlu, 2015:51-52). Yine Avrupa merkezli bir araştırmaya göre, parasal gücün ve paraya 

dayalı yönetim hiyerarşisini ortaya koymak gerekirse, küresel ekonominin %47’dan fazlası 43 

bin çok uluslu şirketin kontrolündedir. 43 bin şirketin sahibi 1318 ulusüstü devasa şirketlerdir. 

Bunların sahibi ise, 147 bankacılık ve finans şirketidir. 2013 rakamlarına göre dünya küresel 

servet miktarı 135 trilyon dolardır. Zengin elitlerin elindeki servet miktarı 58-60 trilyon dolar 

civarındadır. Böylece sermaye ve gelirin sadece dünya nüfusunun binde birinin elinde 

toplandığı görülmektedir (Kurtoğlu, 2015:51-52). 

Dünya, 2019 yılından bu yana “coronavirüs” adı verilen pandemik bir hastalık yüzünden ciddi 

bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Son birkaç ayda ilan edilen mali ve ekonomik tedbirlerin 

tutarı, şimdiden 10-12 trilyon doları aşmış bulunmaktadır. IMF, 2.5 trilyon dolarlık bir 

yardım-borç fonu oluşturmuştur. Bu yardım-borç fonuna 116 ülke başvuru yapmıştır. Bu 

rakam 2008’de meydana gelen Küresel Mali Krizi’nde oluşturulan fonun on katı 

büyüklüğünde bir parasal borç-destek imkânıdır. Avrupa Merkez Bankası 750 milyar Euro, 

ABD Kongresi ise ilk etapta 2.2 triyon dolarlık bir piyasaya para sürme imkânının 

yaratılmasını, daha sonra 4.2 trilyon dolarlık bir bütçeyi kabul etmiş bulunmaktadır. İsveç 30 

milyar euro, Çin 25 milyar dolar, Norveç 1 triyon dolar, İspanya 200 milyar euro, Almanya 
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614 milyar dolar, Hollanda 100 milyar euro, İtalya 400 milyar euro, Fransa 300 milyar euro, 

İngiltere 360 milyar euro, Polonya 7.5 milyar euro olarak mali ve ekonomik tedbir paketleri 

hazırlamışlardır. Bu rakamlar kağıt üzerindeki rakamlardır. Bu parasal fonların bir kaç katını 

aşan pandemik mali tedbirlerini para arzını arttırarak (para basarak) sağlamışlardır. Bu durum 

hiper enflasyonun oluşmasına neden olacaktır. Rakamlara baktığımızda tüm devletler ilk 

ağızda millî gelirlerinin yüzde 10’larını aşan hatta %15’ler seviyesinde bir ekonomik fon 

oluşturmuşlardır. Türkiye ise, henüz 100 milyar TL’lik, 15 milyar dolar civarında ve millî 

gelirin de ancak yüzde 2’si seviyesinde bir tedbir paketini ortaya koyacağını belirtmiştir. 

Önümüzdeki dönem enflasyon ve faiz oranları bu para arzına bağlı olarak kaçınılmaz olarak 

artacaktır. Piyasadan fazla parayı merkez bankaları vasıtasıyla çekmek isteyeceklerdir. Milli 

paraların değerleri kaçınılmaz olarak düşecektir (Conaghan ve Smith, 2014:162-163). 

Ekonomist Milton Friedman’a göre, “Enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur”. 

Friedman'ın doktrine göre, Federal Rezerv'in enflasyonu kontrol etme yaklaşımı, FED 

Başkanı Jerome Powell'ın “pi-star” (π *) olarak adlandırdığı enflasyonu yılda %2 hedefine 

yakın tutmak için para arzını kontrollü bir şekilde ayarlamayı içerir. Bu tepkiyi hemen ve hızlı 

vermek gerekir. Ancak Büyük Durgunluk'tan bu yana, para arzı ile enflasyon oranları 

arasındaki nedensellik ilişkisi kopmuş görünmektedir. FED, ABD ekonomisine 4.2 trilyon 

dolar daha ekledi5, ancak enflasyon kalıcı olarak pi-star'ın altında kaldı. FED'in son enflasyon 

tahminleri, Büyük Durgunluk'tan 10 yıl sonra enflasyonun hala nötr oranının (pi-star) altında 

olacağını gösteriyor. “Yeni ekonomi süreci” dünyada, ABD ekonomisinin ve küresel 

ekonomik yapının karşı karşıya olduğu ana riskin nedeni enflasyon mu? yoksa deflasyon mu? 

Eğer öyleyse, bu doların döviz kuru için ne anlama gelmektedir? Bu konu önümüzdeki 

yıllarda doların seyrini belirleyecek ve hatta doların dünya piyasalarındaki etkisini 

belirleyecektir. 

Para arzı, enflasyon oranı ve faiz oranı arasındaki ilişkinin nedeni; para ve para politikaları 

sonucunda ortaya çıkan kompleks bir yapının durumundan kaynaklanmaktadır. Para arzının 

ve fiyatlar yoluyla etkisini ve ilişkisini ele alan iktisat okullarına göre, özellikle Keynesyen 

okul ile Monetarist okul gibi yaklaşımlar paranın önemini belirtmekle birlikte; aralarında 

 
5 “Büyük Ölçekli Varlık Alımları” (LSAP) olarak da bilinen Nicel Hareketlilik (QE), çok büyük ölçekli Açık Piyasa 

İşlemleri olarak kabul edilebilir. 2008-2014 yılları arasında FED, ABD hazine bonoları ve bankalardan ve yatırımcılardan 

ipotek teminatlı menkul kıymetler satın alarak ABD ekonomisine 4.2 trilyon dolarlık yeni para verdi 

(https://www.americanexpress.com/us/foreign-exchange/articles/relationship-among-money-supply-inflation-exchange-

rates/; erişim tarihi:05.04.2020). 
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ciddi görüş farklılıkları bulunmaktadır. Keynesyen okula göre, paranın makro ekonomik 

yapıda önemli bir argüman olmasıyla birlikte, piyasa fiyatındaki değişmelerinin (enflasyonun) 

tek nedeni sadece para değildir. Bunun yanında yapısal faktörlerde etken olduğunu 

belirtmişlerdir. Monetaristler ise, para arzındaki sürekli genişlemenin fiyatlar genel 

seviyesinin (enflasyonun) tek nedeni olduğunu kabul etmektedirler (İslatince, 2017:43-44; 

Ekinci,2003:1-7). Örneğin, monetaristler, 1929 bunalımının tek nedeni olarak, para arzının 

azalması olarak görürken, keynesyen yaklaşıma göre, para arzındaki azalmanın ekonomik 

yapıda bozulmaya ve GSMH’nın düşmesine neden olduğu sonuçta krize neden olduğunu 

belirtmişlerdir. (Ekinci, 2003:1-7). 

Para arzı, iktisat politikaları için önemli bir araçtır (Çelik, 2015:93-94, Eğilmez, 2019:245-

246). Eğer bir ekonomide para arzı çok artarsa faiz oranı düşerken, enflasyon oranının 

yükseldiği görülür. Tam tersi durumda ekonomide para arzının azalması halinde ise faiz 

oranlarının yükseldiği, fiyatların ve üretimin azaldığı görülür. Bu durum işsizliğe ve üretim 

kapasitesinin yetersiz kullanılmasına yol açar. Merkez bankaları çeşitli durumlarda 

ekonomiye bağımsız politikaları ile müdahale etmektedir. Para arzını arttırması genişletici 

para politikası, para arzını azaltması da daraltıcı para politikası şeklinde adlandırılır. 

Genişletici para politikasında, piyasada para arzı arttırılır. Merkez bankası, bunun için 5 yol 

izler (Çelik, 2015:112); Açık piyasa işlemleriyle piyasadan tahvil ve bono satın alınır, 

Reeskont oranları düşürülür, Yasal karşılık oranları düşürülür, Kredi tavanları yükseltilir, 

Seçimlik kredi politikalarıyla daha düşük faiz ve daha uzun vadeyle kredi verilmesi sağlanır. 

Para arzını azaltıcı veya daraltıcı para politikaları uygulamak için yukarıda belirtilen 

durumların tersi uygulamasına gidilir; Açık piyasa işlemleriyle piyasadan tahvil ve bono 

satılır, reeskont oranları arttırılır, yasal karşılık oranları yükseltilir, kredi tavanları düşürülür, 

seçimlik kredi politikalarıyla daha düşük faiz ve daha uzun vadeyle kredi verilmesi azaltılır 

(Çelik, 2015:113). Buna mukabil nakit tercih oranı artarsa, para arzı miktarı düşer, zorunlu 

rezerv ve serbest rezerv oranları artarsa, para arzı miktarı düşer. Reeskont oranı artarsa, rezerv 

oranı düşer, faiz oranı artar. Açık piyasa işlemleri ile satış gerçekleşirse parasal rezerv arzı 

düşer, faiz oranı artar. Zorunlu rezerv oranı artarsa, para rezerv talebi artar ve faiz oranı 

yükselir (Kurumlu, 2014:261,306-307). 

Gelişmekte olan ülkeler para politikalarını uygularken bazı sorunlarla karşı karşıya 

kalmaktadır. Bunlar aşağıda 7 madde halinde belirtilmiştir (Yılmaz, 2015:41): 

• Kurumsal Faktörler ve Yapılanması, Bürokratik Engeller ve Mevzuatın Yavaş İşlemesi, 

• Enflasyonun Türü, Seyri ve Akışkan Hali, 
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• Enflasyon Artış Hızının Yüksek Seyirde Olması, Toplumun Gelirinde Zayıflamalar, 

Yapısındaki ve Dağılımındaki Bozulmalar, 

• Kamu Finansman Açığının Olması ve Artmaya Devam Etmesi, 

• Uluslararası Bankacılığın Gelişme Durumu ve Bankacılık Sistemindeki Mevzuat 

Yetersizliği, Yatırım Amaçlı Olmayıp, Faiz-Kredi Sistemi İçin Ülkeye Gelmeleri, 

• Para Politikasının Gecikme Problemi, Refleks Hareketleri ve Bürokratik Yavaşlık, 

• Finansal Piyasaların Yeterince Gelişmemesi ve Kurumsal Bir Niteliğe Sahip 

Olunmaması. 

Türkiye’de para politikası olarak 3 değişik çıpa uygulamasına gidilmiş ve başarı alınmamıştır. 

Bunlar; para, döviz kuru ve enflasyon çıpalarıdır. 1984 yılında uygulanan istikrar programıyla 

döviz kuru çıpası uygulanmış ancak başarı elde edilememiştir. 1990 yılında uygulanan para 

arzı çıpası ile 2000’li yıllar itibariyle yeniden döviz kuru çıpası uygulanmak istenmiş fakat bu 

uygulamalarla başarılı olunamamış ve her çıpa uygulaması sonunda ekonomik kriz meydana 

gelmiştir. 2002 yılında, para politikası olarak enflasyon çıpası uygulaması denenmiştir 

(Çatalbaş, 2007:197-212; aktaran bknz: Yılmaz, 2015:61-62). Bu çıpaların hiçbirinde başarı 

elde edilememiştir. Para politikasını temsil eden değişkenlerin ekonomik yapı üzerindeki 

etkisinin olmaması sonucunda, maliye politikası Türkiye ekonomisi üzerinde daha etkili 

olmuştur (Duman, 2016:76). 

Para arzının üzerindeki etki içsel mi, yoksa dışsal mı olduğu konusunda iktisat okullarının 

farklı bakış açıları mevcuttur. Buna göre Klasikler, Neo-Klasikler, Yeni Paracı Görüşler, 

Monetaristler (Chicago Okulu) ve Yeni Keynesyenlere göre para arzı; para stokundan 

kaynaklanan nominal toplam talepteki değişmeler istihdam ve üretimi etkilemektedir. Para 

stokundaki değişmeler asimetrik bilginin yol açtığı fiyat katılığı nedeniyle reel ve büyük 

etkilere sahiptir. Ancak bu etki kısa dönemde geçerlidir (Işık, 2004:22). Bu iktisat okullarına 

göre, ekonomide dolanımda mevcut olan para miktarını belirten para arzının, bir merkezi 

otorite tarafından dışsal (egzojen) olarak belirlendiği varsayımını esas almaktadır (Nesanır, 

2011:116).  

Para arzının içsel etkilerle belirlenmesi gerektiğini öne süren bir çok ekol tarafından dile 

getirilmiş olsa da para arzının aslında para talebi ile piyasada kaydi para yaratmayı sağlatan 

(bankacılık sistemi ile) kredi talebinin elde edilebilirliği ve kredi maliyetinin (faiz oranının) 

tarafından belirleneceği anlayışı ile ortaya çıkmıştır. Bu anlayış, ilk olarak Post Keynesyen 

iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir. Parasal büyüme modelleri paranın ve parasal 
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değişkenlerin iktisadi büyüme modellerine dahil edilmesiyle oluşmuştur. Para, ilk defa Tobin 

(1965:671-684)6 tarafından büyüme modeline dahil edilmiştir. Tobin’e göre, parasal 

genişleme uzun dönemde sürdürülebilir iktisadi büyümeyi artırcak etkenlerdendir (Uysal, 

2012:111-117). Post Keynesyen iktisatçıların bu konudaki görüşlerinin kaynağını esasen, 

19.yüzyılda ortaya çıkan Bankacılık Okulunun para arzına ilişkin yaklaşımlarından 

esinlenmişlerdir (Özgür, 2008:52-55; aktaran bknz: Nesanır, 2011:116-117). Schumpeter, 

Keynes, Karl Marx ve Post Keynesyenler ise, parasal analiz geleneği varsayımlarından 

hareketle, para arzının bir merkezi otorite tarafından reel sektörden bağımsız olarak 

belirlenemeyeceğini ve dolayısıyla para arzının ekonomide içsel (endojen) olarak belirlendiği 

koşulundan hareket ederler (Işık, 2010: 22; aktaran bknz: Nesanır, 2011:116). Keynesyen 

analizde, paranın miktar teorisine paralel bir düşünce sistemi ile, para arzının dışsal ve 

nedensellik ilişkisinin paradan fiyatlara doğru olduğunu ileri sürmektedir (Keynes, 1973:63-

65; aktaran bknz:Işık, 2004:65). 

Klasik ekol, iktisadi faaliyetlerde ve yapı içerisinde paranın önemli olmadığını ve katılmasına 

gerek bulunmadığını söylemiştir. Dolayısıyla Klasik ekol, para arzının üretim sürecinde, reel 

ekonomik hayatta ve iktisadi büyüme üzerinde bir etkisinin olup olmadığını net olarak 

belirtmemişlerdir (sisteme katmamışlar ve görememişlerdir). Keynesyen ekole göre ise, para 

arzı büyüme hızındaki bir artışın reel faizleri düşürdüğünü buna mukabil sabit sermaye 

yatırımlarını, üretimi, toplam talebi, istihdamı, büyümeyi ve reel GSMH’yı yükselttiğini 

söylemek mümkündür. Bununla birlikte Keynesyen ekol iktisadi analizlerini büyüme ve 

üretim süreci, sermaye yatırımları, reel sektör verimliliği gibi uzun dönemli olgular yerine 

kısa dönemdeki ekonomik faaliyetler üzerinde yoğunlaştırmıştır. Monetarist ekole göre ise, 

kısa dönemde para arzının büyüme hızındaki bir artış, fiyat artışlarına yani enflasyona neden 

olmakta ve reel çıktıyı  (üretimi düşürmekte) olumsuz etkilemektedir. Milton Friedman’a göre 

bütün dünyada meydana gelen parasal büyüme üç nedenden dolayı meydana gelmektedir. 

Bunlar; devlet harcamalarındaki hızlı büyüme, tam istihdam politikası ve merkez bankalarının 

yanlış politikalarıdır (Yılmaz, 2015:63). Fakat uzun dönemde iktisadi büyümeyi ne şekilde ve 

nasıl etkileyeceği konusunda yorum ve analizler yeterince geliştirilmemiştir. Ancak bu uzun 

dönemde herşeyin bir şekilde dengeye geleceği varsayımı altındadır. Bu bağlamda tüm 

iktisadi okulların uzun dönem sürecinde büyüme modellerinde para arzının artırılması 

 

6 Tobin’e göre, para arzının büyüme hızındaki artışın değer saklama aracı olarak kullanılan paranın getirisini azaltması ve 

portföyün paradan sabit sermaye yatırımlarına kaymasıdır. Bu durumda sermaye stoku artar ve uzun dönemde sürdürülebilir 

iktisadi büyümenin artışına katkı sağlayacaktır (Tobin, 1965: 680-681; aktaran bknz: Uysal, 2012:114). 
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suretiyle iktisadi büyümeyi yaratması mümkün değildir (Uysal, 2012:112-113). Yani uzun 

dönemde para arzı artışı iktisadi büyümeyi artırmaz. 

Kağıt para basma işlemi ile ekonomik yapı daha karmaşık ve daha dinamik bir yapıya 

bürünmüştür. İşlemler hızlanmış, dış ticaret hiç olmadığı kadar genişlemiş, ülkeler arasında 

para transferleri ve kambiyo hizmetleri hızlanmış, ülkelerin yeni pazarları keşfetmede, üretim 

modellerinin oluşturulmasında ve modern üretim-satış süreçlerinde bankacılık hizmetlerinden 

ve parasal kaynak akıcılığından yararlanmaya başlamıştır. Yeni dünya ekonomik düzeninin 

anahtarı ve kapitalist ekonomi sistemin olmazsa olmazı “para basma ve bunu işleten 

bankacılık sistemidir”. Kapitalist ekonomi sistemindeki tüm bozukluklar ve arızalar, ne 

ilginçtir ki, ilk krizlerin ve kaosların başladığı yer olarak, finans kesiminde meydana 

gelmektedir (Aksu, 2019a:143-145). 

Para arzının artması, piyasalarda toplam talebin de artması anlamına gelmektedir. Toplam 

talepte yukarıya doğru bir genişleme olması durumu fiyatlar genel seviyesini yükseltir. 

Nihayetinde enflasyon oluşur. Monetarist iktisatçıların ünlü temsilcisi olan Milton Friedman’a 

(1956.11-22) göre; “enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur” sözünden yola 

çıkarak, para arzındaki kısa dönemde meydana gelen reel değişkenleri (kur makası, reel faiz 

oranları, istihdam oranı, yatırım oranlarını vb.) etkileyebilmektedir. Ancak uzun dönemde 

bütün değişken değerleri normal değerlerine dönecektir. Sadece değişken olarak nominal 

(cari) fiyat değerlerine dönecektir (Friedman, 1975:21; ayrıca bknz; Özmen ve Koçak, 

2012:4). Bu bağlamda enflasyonun ortaya çıkmasında para arzı stokundaki artışın yarattığı 

etkiyi önemsemektedir. Para arzının artması demek harcamaların dolayısıyla talebin de 

artması demektir. İşverenler stoklarını azaltır. Mallara olan talep artarsa fiyatlar yükselir ve 

sonuçta genel enflasyon oranında artış olur (Eren, 2006:209; Aktan, 2004:165-187). Arz 

yönlü iktisatçıların önde gelen temsilcileri tarafından ortaya atılan (P.C. Roberts (1984:313-

314) ve Michael Evans (1983:19-20)’ın) görüşlerine göre, yüksek verimlilik ve iktisadi 

büyüme düşük enflasyon ile sağlanır. Ayrıca vergi indirimleri ile iktisadi büyüme 

sağlanacağını öne sürmüşlerdir (Aktan, 2004:53-58). Ancak enflasyonun daha çok yüksek 

vergi oranları, darboğazlar, döviz kurlarındaki baskıcı ve dengesiz hareketleri, sıkılaştırılmış 

denetimler gibi kamu maliyesi üzerindeki etkili politikalar sonucunda yükselen maliyetler 

nedeniyle enflasyonun nedenini maliyet enflasyonu kökenli olduğunu öne sürerler (Aktan, 

2004: 53-58). 
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Para arzı ile enflasyon arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek ve para arzının enflasyon 

üzerindeki etkisini tespit etmeye yönelik yapılan araştırmalara göre, para arzının enflasyon 

üzerindeki etkisinin 9 ila 60 aylık dönemler geçtikten sonra geçikmeli olarak ortaya çıktığını 

göstermektedir. (Ekinci, 2002:7; Akkaya ve Altıntaş, 1998:270). 

Para arzının büyüme oranındaki bir değişme, enflasyon oranındaki değişim olarak karşımıza 

çıkacaktır. Aralarında bire bir ilişki mevcuttur. İktisaden büyüyen bir ekonomide daha fazla 

işlemin gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu işlemleri kolaylaştırmak için 

genellikle daha fazla para arzına ihtiyaç olacaktır. Bu nedenle, para arzındaki bir miktar 

artışın, artan gelirle eşleşmesi enflasyonist etkiyi ortadan kaldıracaktır. Para otoriteleri uzun 

vadede istikrarlı bir fiyat seviyesi (sıfır enflasyon) istiyorlarsa, para arzının büyüme oranını 

(uzun dönemli) üretim büyüme oranına eşit olarak denkleştirmeye çalışılması gerekmektedir. 

Para otoriteleri uzun vadede düşük bir enflasyon seviyesi istiyorlarsa, o zaman para arzının 

üretimin büyüme oranından biraz daha hızlı büyümesinin hedeflenmesi gerekmektedir. 

Batılı merkez ülkelerden başlayarak, dünyaya yayılan pek çok kriz ve kaos sürecinin arka 

planında “ekonomik açıklar” önemli bir yere sahiptir. Özellikle batılı ekonomilerin 

yapılarında görülen zaaflar ve ekonomik sistemin işleyişindeki sıkıntıların, krizi ve kaosu 

tetikleyici özellikleri, ekonomik yapıları batı ülkelerine endeksli olan az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelere yayılan hızlı etkileri, günümüzde toplumların ve ekonomik yapılar 

arasında meydana gelen menfaat çatışmalarının da ana kaynağını oluşturmaktadır. Aslında 

Türkiye’de “devalüasyon-enflasyon” geçiş süreci yaşanmaktadır. Yani dolarizasyon süreci 

enflasyonu tetiklemektedir. Bu süreçte “ücret-fiyat” sarmalına girip enflasyonu daha fazla 

tahrik edebilir. Enflasyon artışını (fakirleşmeyi) dizginlemek için devalüasyon-kur 

politikalarını iyi analiz edip, süreci iyi takip ederek aşırı değerlenen milli paranın sebep 

olduğu cari açığın artmasına engel olmak gerekir. Cari açık arttıkça dışarıya olan borç stokuda 

artış gösterecektir. Bu fasit doğru tasarruf açığını (özel tasarruflarda düşme eğilimini) 

beraberinde getirecektir. Eğer bu süreçte kamu harcamalarında (maliye politikalarında) 

genişletici bir politika uygulanmaya kalkarsa, zamansız bu uygulamanın sonuçları daha 

yüksek bir enflasyon ve stagflasyon sürecini getirecektir (Aksu, 2019b:48-52). Önümüzdeki 

dönemde kur dalgalanmaları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan devalüasyon-enflasyon süreci 

tüm dünya ekonomilerini etkileyecektir. Üretim olmayan veya düşük olan bir ekonomide 

enflasyon kaçınılmaz bir süreçtir. Bu süreç önlem alınmazsa, iki ila üç haneli hiper enflasyona 

doğru hızla evrilmektedir. 
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BÖLÜM 2 

TÜRKKART SİSTEMİ VE KAYITDIŞI EKONOMİ KAVRAMI  

 

“Gelecekte herşey hız kazanacak, dijitalleşecek ve         

zaman çok değerli olacak. O gün geldiğinde teknolojiyi ve 

bilimi kullanan milletler ileri düzeye ulaşacaktır.” 

21. yüzyılda dünya hızla küreselleşirken, bir yandan da hızla küçülmeye devam etmektedir. 

Teknoloji kullanımı hiç olmadığı kadar hızlı ve ciddi boyutlara ulaşmış günlük yaşamımızın 

her noktasında iç içe girmiştir. 2010 senesinde bir ders anlatımı sırasında aklıma düşen ve 

ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik, siyasi, sosyal, askeri ve stratejik sorunlara çare 

olmasını amaçlayan bir çalışma kafamda kıvılcım yaratmış, bunu nasıl hayata geçirebilirim 

düşüncesiyle akademik camiada tartışılması ve analizler yapılması için makaleler kaleme 

aldım ve konferanslarda tebliğler hazırladım. Bu sistem uygulanırsa, Türk milleti olarak bu 

uygulamadan nasıl bir fayda elde ederiz, toplum olarak kazancımız nasıl olur, bu sistemin 

getirebileceği fayda-zarar projeksiyonları fikri hep kafamı kurcalamış, konu ile ilgili analizler 

geliştirmeme neden olmuştur.  

Dünya küreselleşirken, ülkemizi ve insanımızı bu küreselleşme süreci içerisinde dış güçlere 

ve düşmanlara karşı koruyacak bir yapının oluşturulmasını acilen gerektirmektedir. Bu 

nedenle son zamanlarda ülkemizde önemli ve kompleks bir sistem hayata geçirilmeye 

çalışılmaktadır; biz bu sisteme “Türkkart” sistemi olarak adlandırmaktayız. “Türkkart” 

sistemi, sadece ülkemiz için değil, Türk dünyasının değerli tüm kardeş ülkelerimizi de içine 

alacak geniş bir nüfus yapısının koruma şemsiyesi altına alacak ve bunun yanında 

uygulamalardan elde edilen tüm faydalardan tüm Türk dünyasının yararlanmasına imkan 

sağlarken, geniş tabanlı ve pek çok konuda ihtiyaca cevap verebilecek gelişmiş özelliklere 

sahip akıllı kart sisteminin hayata geçirilmesi için ivedilikle alt yapı çalışmalarına, plan ve 

programlara gereksinim duyulmaktadır. 
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Türkiye’de kayıtdışı ekonomik yapının önüne geçilmesinde alınabilecek yöntem ve tedbirlerin 

başında, çağın gerektirdiği günlük yaşamda ve ekonomik hayatın her alanında kullanılması 

planlanan ve uygulanması düşünülen bir “akıllı kart” sistemine ihtiyaç vardır. Bu sistem 

mikro ekonomik alanda tüm halkın ve firmaların her türlü ticari alış verişlerinden, makro 

ekonomik yapının en temel noktalarına kadar işlevsel olarak kullanılabilecek, ekonomik para 

yerine geçecek olan çok fonksiyonlu ve geniş işlevsel özellikleri içinde barındıran dünyanın 

teknolojik ve çağdaş ülkelerinde uygulanmaya başlanılan bir sistemdir.  

21. yüzyılın en önemli ekonomik dönüşümünü oluşturacak olan bu akıllı kart sistemi, 

içerisinde barındırdığı donanımlar, özellikler ve işlevleri nedeniyle ekonomik yapının 

vazgeçilmez bir aracı olacaktır. Yakın bir zamanda para sistemlerinde, para politikalarında ve 

teorilerinde buna bağlı olarak çok ciddi değişimler kaçınılmaz olarak önümüzde durmaktadır. 

Bu akıllı kart sistemi birçok kişiye ütopya gibi görünse de, önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde 

ileri ekonomik toplumların uygulamayı hedefledikleri bir sistemdir. Bu bağlamda ülkemizde 

de bu adımların atılması noktasında ve dünyanın çağdaş toplumlarından geri kalmamak adına; 

“Türkkart” sisteminin bir an evvel hayata geçirilmesi hususunda ciddi adımların atılması 

gereklidir.  

Akıllı kart sisteminin bilim camiasında iyice araştırılması, incelenmesi, tartışılması, avantaj-

dezavantajlarının belirlenmesi, eksik yönlerinin giderilmesi ve hızlı bir stratejik politikanın 

oluşturulmasında önemli bir araç olacaktır. 

Bazı ülkelerde akıllı kart sisteminin 2030’dan itibaren ekonomik hayatın tüm noktalarında 

kullanılması planlanmaktadır. Bu sistem “kağıt ve demir paranın” (nakit paranın) yerine 

kullanılacak, gelecekte olması beklenen en önemli ekonomik değişim aracı olarak karşımıza 

çıkacaktır. Bu durumda iktisat kitaplarının ve kavramlarının güncellenmesi gerekecektir. 

Buna bağlı olarak hukuk, ticaret, strateji, mali yapı, sosyoloji, toplumsal psikoloji, istatistik, 

güvenlik ve askeri (savunma - istihbarat) boyutları kapsayacak şekilde bir değişimi ve buna 

bağlı olarak dönüşümü getirecektir. Bu kadar önemli işlevleri yerine getirecek olan bu 

“Türkkart” sistemi ve buna benzer sistemler yeni dünyanın en önemli argümanları olacaktır. 

Bu akıllı kart sistemi ülkemizi ekonomik anlamda çağ atlayacak bir noktaya getirecektir. 

İşlevsel özellikleri ile ilgili adımların atılmaya başlandığı bu günlerde, Türkkart daha ileri 

yöntem ve tekniklerle donatılarak, ülkemizin refahının gelişmesine, adil bir gelir dağılımının 

oluşturulmasına, iktisaden büyümenin ve kalkınmanın sağlanmasına, yaşam düzeyindeki 

gelişmenin tüm toplumsal katmanlarda hissedilmesine ve en önemlisi de toplumsal güvenin 
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ve adaletin tesis edilmesine imkan sağlayacak önemli bir stratekon (stratejik-ekonomik) aracı 

olacaktır. Türkkart sistemi ile amacımız; kayıtdışı ekonomi ile birlikte ekonomik yapıda 

meydana gelen sızıntıları (parasal kaçakları) ortadan kaldırmak ya da minimum seviyelere 

düşürmektir. 

Türk ekonomisindeki kayıtdışı para miktarının Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH’nın) %25-

30’u (bazı yıllarda %40-50) oranında olduğu bilinmektedir. Bu kayıtdışı para miktarı 200-250 

milyar $ civarındadır. Her yıl bu miktarda para sistemde kaybolmakta ve/veya üretim sürecine 

girememektedir. Ülke ekonomisi her yıl bu miktarda bir gelirden mahrum kalmaktadır. 

Üretim sürecine girmediğinden katma değer yaratma ve kaynak oluşturma etkisi yoktur. 

Devlet tüketim üzerinden alınan vergileri denetleyip düzenlerken, gelir üzerinden elde edilen 

vergilerin daha çok çalışan işçi ve memurların bordrosu üzerinden stopaj olarak elde etmesi, 

gelir vergisi üzerinden alınan vergi gelirinin daha çok düşük gelirli kesimler tarafından 

ödenmesi; vergide adalet ilkesinin mantığına ters düşen bir durumdur.  

Türkkart sistemi, Türkiye’nin kalkınması için anahtar olan bir karttır. Uygulanması 

durumunda ülkemizi dünyanın ilk 5 ülkesinden biri haline getirecektir. Ülkede büyük bir 

miktarı oluşturan kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınmasında çok önemli bir görevi 

üstlenecektir. Vergi oranlarının daha reel düzenlenmesine imkan sağlayacaktır, dolayısıyla 

vergi kaçakçılığının önüne geçilecektir. Piyasalarda istikrarın sağlanmasıyla birlikte, iktisadi 

büyümede ciddi bir artış meydana gelecektir.  

Bu sistem nakit para dolanımını elektronik ortama taşıyan, kontrolünü ve denetimini sağlatan 

akıllı bir sistemdir. Uzun yıllardır tedavülde olan kağıt para sisteminde birtakım önemli 

sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Örneğin, kayıtdışı ekonomiyle mücadelede başarı 

kazanılamamış ve haksız kazançların önüne geçilememiştir. Vergi kaçakçılığında artışlar 

olmuştur. Gelir dağılımında adaletin sağlanamaması, gerçek zengin ve fakirin devletin 

kayıtlarında kesinlikle bilinememesi, kaçakçılık ve yasadışı organize örgütlerin (terör 

grupları, anarşik yapılar, illegal kurumlar, mafya, kaçakçılık şebekesi vb.) finansal kaynağı 

takip edilememektedir. Türkkart sistemi ülke içinde kağıt paranın tedavülde olmadığı ancak 

herşeyin kayıt altında olduğu bir sistemdir. E-devlet uygulamasına entegre edilecek bir 

yazılımla T.C. vatandaşlarının, tüzel kişiliklerin ve özel ya da kamusal kurumların ve 

kuruluşların parasal ve mali nitelikteki tüm nakit, envanter hesapları ve mal varlıkları kayıt 

altına alınacak ve alışverişlerin hali hazırda kullandığımız çipli kimlik kartlarıyla yapılacak 

olması, Türkkart sisteminin ileride çok önemli fonksiyonları yerine getirecek olmasıyla 
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ekonomik yapı kayıt altına alınmış olacak ve yastık altı ekonomi kavramı ortadan kalkacaktır. 

Bu kart toplumsal kollektif bir nitelik taşırken, aslında kişiye liberal bir imkân sunar. Bazı 

kişiler bu akıllı kart sistemini; kişilerin “fişlenmesi” veya “kodlanması” olarak kabul etse de, 

içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl ekonomik yapıların, stratejik politikaların ve ulusal 

güvenliğin küresel düzeyde “asimetrik savaşına” sahne olacaktır. Bu sistem bunun için çok 

önemlidir. Küresel dünyanın ekonomik yapılanması bu akıllı kart sistemine geçmek için 

altyapı koşullarını hızlıca oluşturmaktadır.  

Para olgusunu ünlü kişiler değişik yaklaşımlarla açıklamaya çalışmıştır. Henry Ford’a göre; 

“halka paranın nasıl, kim tarafından yapıldığı, kontrolünün nasıl sağlandığı ve sistemin nasıl 

denetlendiği ve oynanan oyunların halkın bir avuç kişinin kontrolü altına sokulduğu 

anlatılmalıdır ki, sistemi korumak, düzenlemek çok önemli bir durum arz etmektedir”. James 

A. Garfield göre; “parayı kim kontrol ederse, o, sanayinin ve ticaretin gerçek sahibidir” 

(Tokalak, 2016:35-66). James Madison göre; “tarihi kayıtlar gösteriyor ki, bankerler ve 

tefeciler mümkün olan her türlü suistimal, entrika, aldatma, şiddet ve korkutma yollarını 

kullanarak parayı ve para basmayı kontrolleri altında tutarak, hükümetler üzerindeki 

kontrollerini devam ettirmeye çalışmaktadırlar” (Tokalak, 2016:65-67). 

Para sistemi kontrol edilmezse ve sıkı takip altına alınmazsa devletlerin makro ekonomik 

yapılarını tehdit eden, hatta krizlere ve depresyonlara sokabilecek şokları oluşturabilmektedir. 

Devletler gelecek yüzyılda bu sistemi koruyabilmek için adım adım “Türkkart” sistemi gibi, 

nakit dolaşımını denetleyebilecek, düzenleyebilecek ve her an kontrol oluşturabileceği bir 

sisteme geçmek zorundadır. Çünkü dünyada kayıtdışı ekonomi büyüklüğü normal nakit ya da 

sermaye hareketinin en az %50-60’ı oranındadır. Bu durum ciddi bir illegal para hareketinin 

olduğunu göstermektedir. Dünyada pek çok ülke bu kart sistemine geçmeye yönelik adımlar 

atmaya başlamıştır. Kaçan ve kontrol dışında kalan kayıtdışı ve illegal para bazı ülkelerde 

GSYİH’nın %20’si kadarıyken, bazı ülkelerde bu durum %50 hatta geri kalmış ve az gelişmiş 

ülkelerde bu oran %70-80’lere kadar çıkmaktadır. Kayıtdışı ve illegal para hareketleri genelde 

hukuk sisteminin oturmadığı, mali ve iktisadi sistemin denetlenemediği ortamlarda, geçiş 

dönemlerinde, istikrarsızlığın yoğun olduğu süreçlerde, olağanüstü şartların olduğu 

durumlarda, iktisadi yapıda ortaya çıkan kriz ve kaos hallerinde daha belirgin gözükmektedir. 

Örneğin, Türkiye’de 2001 yılında kayıtdışı ekonominin büyüklüğü %59,4 olarak 

gerçekleşmişken, 2016 yılında %27,3 olarak tahmin edilmektedir (Güler ve Toparlak, 

2018:200-202). 
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Ekonomik yapılardaki aksaklıklar ve düzenlemedeki yetersizlikler kayıtdışı ekonomiyi 

canlandıran başlıca etkendir. Akalın ve Kesikoğlu’da (2007) çalışmasında kayıtdışı 

ekonominin nedenlerini şu şekilde ortaya koymuşlardır; “Devletin asli görevlerinden olan 

vergi toplama ne yazık ki devleti mükelleflerin gözünde sevimsiz yapmaktadır. Yıllardır 

süregelen ve son yıllarda düşüş gösteren yüksek enflasyon oranlarıyla birlikte enflasyonun 

ekonomik ve sosyal maliyetleri de mükelleflerin gelirlerini saklamalarına ve eksik beyanda 

bulunmalarına neden olmaktadır. Kayıtdışı ekonominin, mali, ekonomik, politik, sosyal, 

psikolojik ve hukuki birçok sebebi bulunmaktadır. Bu bağlamda, ülkenin ekonomik yapısı ve 

işleyiş sistemi ile toplumsal özelliklerin kayıtdışılığı oluşturmada rol oynadığı görülmektedir” 

(Akalın ve Kesikoğlu, 2007:73). 

Özellikle, istihdam açısından bakıldığında, ekonomide küçük işletmelerin yaygınlığı ile tarım 

ve hizmetler sektörüne dayalı faaliyetlerin ağırlıkta olması kayıtdışılığa yol açan önemli 

etkenlerdir. Kontrolü ve denetimi kolay değildir. Ayrıca ekonominin az gelişmişliği, yüksek 

işsizlik oranları, yüksek enflasyon, cari ve kamusal açıkların büyüklüğü, ekonomi 

politikalarındaki kırılganlıklar, fiyatlarda görülen istikrarsızlık, ekonomik krizler ve 

daralmalar, kayıtlı ekonomide istihdam ve gelir imkânlarının kısıtlı ve yüksek maliyetli 

olması, kayıtdışılığı etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında 

“kayıtdışı ekonomi, gerek Türkiye ekonomisi ve gerekse diğer ülke deneyimleri 

incelendiğinde, sebepleri, sonuçları ve işleyişi ile oldukça karmaşık bir görünüm içeren, çok 

boyutlu bir yapıya sahiptir. Kayıtdışı ekonominin genişlemesi, bir taraftan çalışanların 

güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan kayıtlı ekonomi aleyhinde haksız rekabete 

yol açmaktadır. En önemlisi ise, vergi gelirleri yoluyla sağlanması beklenen finansman 

kaynaklarının azalmasına yol açarak, kamu açıklarının büyümesine ve sosyal güvenlik 

sisteminin bozulmasına sebep olmaktadır” (Us, 2004:1-5; Akalın ve Kesikoğlu, 2007:73). 

Kuşkusuz kayıtdışı ekonominin, ekonomik nedenlerinin yanı sıra sosyolojik nedenleri de 

vardır. Örneğin, hızlı nüfus artışı ve göçün doğurduğu işsizlik ve çarpık kentleşme işgücü 

piyasasını olumsuz etkilemekte ve bu durum kayıtdışı istihdama neden olmaktadır.  

Kayıtdışı ekonominin olması gereken optimal büyüklüğü hakkında değişik çalışmalar 

bulunmaktadır. Ortalama olarak, kayıtdışı ekonomik yapının büyüklüğünün GSMH’nın 

%10’u kadar olmalıdır. Ayrıca, enformel ekonominin (kayıtdışı ekonominin) yoksulluk 

sorununa geçici çare olabileceği, istihdam oluşturmada enformel sektör girişimciliğine vurgu 

yapılmaktadır. Ekonomik yapıda refah kaybı endişesiyle kayıtdışı ekonominin kalmasını 

savunan yazarlarda mevcuttur (Bağırzade, 2015:49). Ancak Altuğ’un (1999:285) 
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çalışmasında çok çarpıcı ve önemli bir açıklama bulunmaktadır; “Yetkisini ancak toplam 

nüfusun %40’ı için kullanabilen hükümet, sosyal ve siyasi istikrarı nasıl sağlayabilir? Demek 

ki, Üçüncü Dünya Ülkelerinde darbelerin bu kadar çok sık yaşanması bir tesadüf değildir.” 

(Altuğ, 1999:285; aktaran bknz: Bağırzade, 2015:49-50). Bu ülkelerde kayıtdışılık oranı %60-

70’ler mertebesindedir. Ülkemizde bu oran %53-59’lara kadar çıkmıştır. Ortalama %35’ler 

mertebesinde seyretmektedir. Bu ortalama oranı bile çok yüksektir. Kayıtdışı ekonomik 

yapının büyüklüğünü ve boyutunu belirlemek için, nakdi olarak (ulusal para, yabancı döviz, 

değerli fon ve kağıtlarla) yapılan işlemlerde fark etmek ve ölçmek en azından tahminde 

bulunmak mümkündür. Bu tahminler genelde piyasada dönen parasal işlem hacmine 

dayanarak yapılmaktadır. Bunun yanında takas işlemlerinde, ayni ödemelerde, parasal 

olmayan ev ekonomisi, öz tüketim gibi piyasa dışında gerçekleştirilen kayıtdışı ekonomik 

faaliyetlerde bu kapsamdadır (Ilgın, 1999: 1-25). 

Kayıtdışı ekonomik yapıyı engelleyebilmek için Metin Ercan (2006) çalışmasında şu önerileri 

ortaya koymuştur; “kayıtdışılığı tetikleyen faktörler tespit edilmeli, kayıtdışılıkla mücadelede 

genel çözümler yerine, her sektörün üretim, dağıtım ve satış özelliklerine uygun çözümler 

getirilmeli, sadece vergilerin azaltılması ya da kontrollerin artırılması değil, çok boyutlu 

entegre çözümler sunulmalı, kritik kontrol noktaları saptanmalı ve kayıtdışılık kaynakta 

durdurulmalı, kayıtdışılığı tetikleyen sosyolojik yapı ve bireylerin davranış kalıpları 

incelenmeli ve uygun çözümler önerilmeli, denetim ve yaptırım sürecinde otorite boşluğu 

yaratmadan çeşitli birimler arasında yetki ve sorumluluklar net bir şekilde belirlenmeli ve 

bilgi alışverişinin aksamadan gerçekleştirilmesi sağlanmalı, etkin bir vergi denetimi için 

öncelikle gelir tanımı baştan yapılmalı ve gelir, iki dönem arasındaki servet artışı ve 

harcamaların toplamı şeklinde tanımlanmalı, denetim sürecinde özellikle para hareketleri sıkı 

bir şekilde takip edilmeli, denetimde bilgi teknolojileri etkin kullanılmalı, kredi kartı kullanımı 

yaygınlaştırılmalı, belgeleme sisteminde teknolojiden yararlanılmalı, kayıtdışılıkla 

mücadelede kamunun verdiği teşvikler ile kayıt içine giriş arasında bir “çıkar birliği” 

kurulmalı, kayıtdışı işlemlerin ihbar edildiği özel destek birimleri ve telefon hatları 

kurulmalıdır” (Ercan,2006;www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/MetinErcan kayitdisi 

-turkce2(2)ppt;erişim tarihi:10.11.2018). Aslında Ercan’ın da çalışmasında belirttiği üzere, 

Türkkart sistemi bu sıkıntıları ve problemleri kökünden çözecek bir özelliğe sahiptir. Türkkart 

sisteminin çalışma şekli, işlevsel özellikleri, uygulama yerleri ve getireceği toplumsal, 

ekonomik ve stratejik avantajlar sağlayacaktır. Bu bağlamda “Türkkart” sistemi pek çok 

soruna çare olacak bir sistemdir. 
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Bu akıllı kart sistemi, toplumun her kesitinde ve her alanında toplumsal fayda sağlatacak, 

sorunları çözecek ve en önemlisi Türk milletini dünyanın en ileri ve en kalkınmış medeniyeti 

haline getirecek unsurları içinde barındırmaktadır. Bu kart sistemi, “doğruyu yanlıştan, 

suçluyu suçsuzdan, fakiri zenginden, yerliyi yabancıdan, haklıyı haksızdan, güveniliri 

sakıncalıdan” ayıran bir sistem olacaktır. Bu bağlamda Türkkart sistemi sağlayacağı 

avantajları ve getireceği kolaylıkları özetle 10 maddede belirtmek mümkündür; 

1. Kayıtdışı Ekonomi: Ülkemizin en önemli sorunlarından birisidir. Milyarlarca lira paranın 

kimin elinde ve nasıl kullanıldığı takip edilememektedir. Türkkart sisteminin uygulanacağı 

ekonomide her şey kayıt altında olacağından ve kağıt para tedavülde olmayacağından tüm 

finansal hareketler takip edilebilecektir. 

2. Vergi Kaçakçılığı: Ülkemizin önemli sorunlarından birisi de vergi kaçakçılığıdır. Örneğin 

bir esnaftan alış-veriş yapıldığında ödeme karşılığında vergi makbuzu ve kdv fişi 

alınmadığından vergi kaçırılmış olmaktadır. Ödeme Türkkart sistemiyle yapılmış olsaydı, 

ilgili esnaf fiş kesmek zorunda kalacaktır. Çünkü ticari alışverişlerde elektronik kayıt olarak 

kişinin hesabına para girişi olduğundan belge olarak kestiği fişi ibra etme zorunluluğu 

doğacaktır. 

3. Fiyat İstikrarsızlığı: Bu sistemle istikrarsız olan ürün fiyatlarında istikrar sağlanacaktır. 

Örneklemek gerekirse; aynı ürünü üreten iki firmadan birinin vergisini düzenli ödediğini, 

personelini sigortalı çalıştırdığını ve ücretlerini adil bir şekilde ödediğini varsayalım. Diğer 

firmanın vergi kaçırdığını sigortasız personel çalıştırdığını, ücretlerini asgari ücret düzeyinde 

ödediğini varsayalım. Bu şekilde çalışan firmalardan birincisinin ürettiği ürünün fiyatı 

diğerine göre, daha pahalı olacaktır. İkinci firmanın ürettiği ürünün maliyeti daha düşük 

olacağından daha ucuza satacak ve pazarı ele geçirerek haksız rekabet yapmış olacaktır. 

Ancak Türkkart sisteminde tüm finansal işlemlerin kayıt altında olacağını bilen firmalar yasa 

dışı faaliyette bulunmayı göze alamayacağından tüm finansal hareketlerde dürüst bir tutum 

sergileyeceği için gerçek maliyet tüm firmalar için geçerli olacaktır ve haksız rekabet ortadan 

kalkacaktır. 

4. Gelir Dağılımında Adalet Sağlanması: Gelir, kişi veya grupların belirli bir zamanda elde 

ettikleri parasal getiri olarak tanımlanır. Geniş anlamda bakarsak, ekonomik birimlere yapılan 

parasal ve nesnel aktarımlarda gelir kavramının içine girer (Ulutürk ve Ersezer, 2005:89). 

Gelir dağılımı kavramı, bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplumun farklı kesimlerinde 

nasıl bölüşüldüğünü gösteren kavramdır (Pınar, 2010:307). Alt gelir grupları ile üst gelir 
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grupları arasında gelir adaletinin sağlanması gerekir. Gruplar arasında kişi sayısı açısından 

batılı toplumlarda olduğu gibi birbirine eşit olması gerekir. Üst gelire sahip bir kişi, alt gelir 

grubundaki bir kişiyi sübvanse edip, dengeleyebilmelidir. Adil bir gelir dağılımı için bu 

olmazsa olmaz bir durumdur. 

5. İktisadi Kalkınma ve Büyüme: Türkkart sistemiyle iktisadi büyümede istikrarlı bir artış 

meydana gelecektir. Bu artışın %8-9 oranında olması hedeflenmektedir. Bu elektronik ve 

akıllı kart sistemi çağımızın gereklerini kullanabilme ve bu doğrultuda ekonomiye canlılık 

katabilme imkanı sağlayacaktır. Bu kart kollektif bir nitelik taşırken, aslında ferde liberal bir 

imkân sunacaktır.  

6. Eğitim ve Sağlık: Sağlık konusunda kişisel bilgiler kayıt altına alınacağından hastalık 

durumu, geçmişte yaşanan sağlık sorunları (DNA kodlaması ile ilgili olarak yaşayabileceği 

sağlık ile ilgili sorunlar), tek tek kayıt altına alınacağından devlet tarafından kişinin özel 

sağlık bilgilerine de ulaşılacak olmasından dolayı, ilaç yardımı ve tedavi uygulama sürecinde, 

sosyal yardım sürecinde ve sağlık hizmetlerinin karşılanmasında daha hızlı ve kolay 

çözümlere imkan sağlayacaktır. Eğitim ile ilgili olarak, kişinin eğitim hayatı kayıt altına 

alınmış olacağından, geçmişten bugüne kadar ki, tüm eğitim bilgilerinin yanında edindiği ve 

kazandığı formasyonlar, diplomalar, belgeler, ehliyetler vb. konularda bilgi sahibi olunmasına 

imkan sağlayacaktır. Eğitim ve sağlık  hizmetlerinin insan ve yaşam kalitesini yükseltmekteki 

önemi ortaya çıkmaktadır. Bu durum ülkenin kalkınmasında ve iktisadi büyümesinde çarpan 

etkisi yapacaktır (Aksu, 2018b:3612-3617). Beşeri ve entellektüel sermayenin oluşturulması 

konusunda planlamanın yapılmasına imkan sağlarken, eğitim ve insan yetiştirme stratejisi 

konusunda da bir projeksiyon kazandıracaktır (Aksu, 2016:67-71). 21. yüzyılda insanını en iyi 

şekilde yetiştiren ülkeler dünya çapında öne çıkacaktır. 

7. İstihdam (İşsizlik) Sorununun Ortadan Kaldırılması: Günümüzde işsizlik önemli bir 

sorun haline gelmiştir. Gerek işsizlik rakamlarının tam bilinememesi, gerekse de çalıştığı 

halde kayıtdışı çalışanların sistemde işsiz göründüğü bilinen bir gerçektir. Türkkart sistemi bu 

sorunu asgari düzeye çekeceğinden ve herkesin geliri bilineceğinden gerçek işsizlik oranları 

ortaya çıkmış olacaktır. İstihdam sorununa çare olabilmek için beşeri sermayenin kalitesini 

artıracak nitelikli eğitim politikalarının yanında, mesleki yeterlilik ve iş hayatına kalifiye 

eleman kazandırma politikaları işlevsel hale gelecektir (Aksu, 2016:67-68). Gerçek işsizlik 

miktarı bilindiğinden sorunun kaynağını çözmek ve bununla ilgili olarak nasıl bir istihdam 

politikası izleneceğine dair bir öngörü oluşturmak mümkün olacaktır. 
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8. Cari Açık ve Bütçe Açıklarının Giderilmesi, Dış Borcun Ortadan Kaldırılması: 

Ülkemizin önemli sorunlarından biri de cari açık ve bütçe açığıdır. Kayıtdışı paranın fazla 

miktarda olduğu apaçık ortadadır. Dış ticaret rakamları sadece kayıtlı verilerden oluşmaktadır. 

Türkkart sisteminde tüm hesap hareketleri kayıtlı olacağından hayali ihracat gibi yasadışı 

olaylar ortadan kalkacaktır. Vergiler adil olarak toplanacak bütçe açıklarının kısa zamanda 

kapatılması söz konusu olacaktır. Cari işlemler açığı da üretim zincirinin ve sisteminin 

yaygınlaşması ve artmasıyla, bunun yanında mali-fiyat istikrar politikalarıyla kısa dönemde 

kapatılacaktır. Toplam borç stoku da erimeye başlayacaktır. Dolayısıyla orta vadede 

zenginleşen ve dışarıya borç veren ülke konumuna gelinecektir. 

9. Mali Suçların (rüşvetin, yolsuzluğun, vergi kaçakçılığının) Ortadan Kaldırılması: 

Türkkart sistemiyle mali ve ekonomik suçlar da asgari düzeyde seyredecek hatta bitme 

noktasına gelecektir. Rüşvet, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı önemli mali suçlar 

kapsamındadır. Bunu önlemek Türkkart sistemiyle mümkündür. 

10. Makro Ekonomik, Mikro Ekonomik ve Sosyal Hayatta Getireceği Diğer Önemli 

Stratejik Avantajlar: İktisadi büyümeyi sağlatır, enflasyonu stabil hale getirir, ekonomik 

istikrarı sağlatır, üretim kaynaklarını kayıtdışılığı olmayan sektörlere aktararak toplam faktör 

verimliliğini artırır, ihracat ve üretim potansiyeli artırır, işsizliği azaltır, sermaye kaçışını 

engeller, döviz kur fiyatlarına istikrarı ve dengeyi getirir, icat, inovasyon ve teknolojik 

gelişmeyi artırır ve toplumu bu konularda girişimciliğe ve araştırmaya teşvik eder (Aksu, 

2018a:2636-2643), sendikal ve örgütsel yapıların güçlenmesini sağlatır, toplumsal 

demokrasiyi ve hukuk sistemini güçlendirir ve illegal yapıları bitirir, dış rekabette yerli 

firmaları daha güçlü kılar, kamu hizmetlerinin yaygınlaşmasını sağlayarak kaynak israfının 

önüne geçer, sağlam mali ve muhasebe kayıtlarıyla güvenilir ve adil düzenlemeleri getirir, 

kamu gelirlerini artırır, kamu harcamalarının planlı ve bilinçli bir şekilde yapılması sağlanır, 

toplumda üretkenliği ve etkinliği artırır, insanların gelir elde etmesinde ve gelir dağılımında 

adaletli bir yapının oluşumuna imkan verir, vergi adaletini sağlatır, sosyal güvenlik sistemini 

güçlendirir ve herkesin sosyal güvenceden yararlanacak şekilde güvenli bir sigorta sisteminin 

alt yapısını oluşturur, insanların geleceğe olan güvenleri artar, eğitim ve sağlık hizmetlerini 

çok daha kaliteli ve yüksek düzeye getirir, insanların kaliteli ve nitelikli özellikleri artar, 

toplumda suç eğilim ciddi oranda düşer, illegal ve anarşik toplu hareketler sona erer (Aksu, 

2018:59-65), çarpık kentleşme ve plansız yapılaşmanın önü kesilir, çevre kirlilikleri ve 

ekolojik dengesizlikler en az seviyeye düşer, bilinçli bir toplumun adımları kolayca atılır. 
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BÖLÜM 3 

GELİR DAĞILIMI BOZUKLUĞU VE YOKSULLUK OLGUSU  

“Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomi 

ile kuracaktır. Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni 

Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacaktır... Ekonomisi zayıf bir ulus, 

yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve 

mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz... Ekonomik 

kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı 

Türkiye idealinin belkemiğidir...Tam bağımsızlık, ancak mali bağımsızlık ile 

mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca, o devletin bütün 

hayat ışıklarında bağımsızlık felç olur.” 

                                                                                                                         Mustafa Kemal ATATÜRK 

Ülkemizde gelir dağılımı konusunda yapılan ampirik araştırmalarda, örnekleme anketlerinde 

ve nüfus sayımlarında farklı tarihlerde yapılmaları ve farklı kesit alanlarının kullanılması 

nedeniyle değişik sonuçlar ve analizler ortaya konmuştur. 

Bir ülkede belirli bir dönemde yaratılan milli gelirin fertler, sektörler, bölgeler veya üretim 

faktörleri arasında paylaşılması gelir dağılımı olgusunu ortaya çıkarmaktadır (Öztürk, 

2017:5). Gelir dağılımı bozukluğu, gelirin ve servetlerin dağılımının bilinçli bir sevk ve 

idaresine olan ihtiyaç “laisser-faire” ekonomisindeki mekanik dağılımın aşırı 

adeletsizliğinden doğmuştur. Gelir dağılımı politikasının amacı, hem dağılımın hem de 

üretimin arttırılmasıdır. Bunu yaparken, sosyal politikalar ile iktisat politikalarının birbirini 

bütünleyecek şekilde uygulanmasıdır. Gelir dağılımının gerçekleştirilmesi çok çeşitli amaç ve 

araçlara bağlıdır. Üretim politikasının amacı alabildiğince en yüksek üretimi 

gerçekleştirmektir. Bunun temel ölçüsü ve argümanı iktisadilik prensibidir. Dağılım 

politikasının amacı ise, en iyi ve en akılcı dağılımı gerçekleştirmektir. En iyi dağılımın ölçüsü 

“adalettir”. Bu prensipler iktisadi hayatı belirleyen iktisadi sistemlerden bağımsızdır (Aksu, 

1993:16). 
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Piyasa ekonomilerinde gelir dağılımı sorunu, özel mülkiyetin kabulü ile başlayan bir süreç 

olup, daha sonra gelir gruplarının milli gelirden daha fazla gelir elde etme mücadelesine 

dayanan sosyo-ekonomik sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelir dağılımında hereket 

noktası milli gelir olduğuna göre, bu dağılımın ana noktası üretimdeki değişmeler olacaktır 

(Aksu, 1993:20-23). Bu üretim sürecinde toplumdaki her kesimin hakettiği payı alması sosyal 

adalet için gereklidir. Devletin gelirleri daha adil bölüşümü noktasında yaptığı düzenleme ve 

çabalara gelirin yeniden dağılımı olarak adlandırılmaktadır. Devlet bunu iki kanalla yapar; 

ilki, toplanan vergiler yoluyla olurken, ikincisi bu toplanan vergilerin harcama döneminde 

ihtiyacı olan toplum katmanlarına farklı ölçülerde faydalandırılması suretiyle dengeli bir 

tutum sergileyerek, gelir dağılımını tanzim etmeye çalışmaktadır. Asıl gelir dağılımı 

müdahalesi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bir piyasa ekonomisinde iş bölümü dağılımı ne 

kadar büyük ise ve üretim araçları üzerindeki mülkiyetin dağılımı ne kadar sınırlı ise gelir 

dağılımı politikasının düzenlenmesi ve adil hale getirilmesi ivedi bir durum oluşturacaktır. Bu 

durum, sosyal hareketliliğin ve patlamaların, iktisadi kaos ve krizlerin önüne geçilmesinde 

önem arzedecektir. Sosyal politikaların ve iktisat prensiplerinin bir potada uygulanması 

yoluyla gelir dağılımı bozukluğunu ve yoksulluk sorununu büyütmeden ve toplumsal kangren 

olmadan makro ölçekli akılcı çözümlerle kaynağında sorunu bitirmek gerekir. 

Sosyal politikaların gelir dağılımını düzeltici etkisi üç aşamada gerçekleşmiştir. Birincisi, 

toplumda yaşayan herkesin temel zorunlu ihtiyaçlarının karşılanarak, asgari yaşam düzeyinin 

güvence altına alınmasını gerektirir. İkincisi, gelirler arasındaki uçurumun giderilmesi ve 

sosyal sınıflar arasındaki toplumsal dengenin muhafaza edilmesini gerektirir. Üçüncüsü, 

toplumdaki tüm fertlere fırsat eşitliği sağlanarak, meslekte ve sınıfsal olarak yükselme 

konusundan yararlanma ve bu durumun kanunlarla desteklenmesidir (Aksu, 1993:22). 

Piketty’e göre, gelir dağılımı eşitsizliğinin tüm toplumlarda iki bileşeni bulunmaktadır. Bir 

tarafta, emek gelirlerindeki eşitsizlik, diğer tarafta ise, sermaye gelirlerindeki eşitsizliktir. Bu 

bileşenlerin dağılımındaki eşitsizlik arttıkça, gelir dağılımındaki toplam eşitsizlikte 

artmaktadır. Burada dikkat edilmesi gerekli durum, sermaye eşitsizliğinin sermaye 

sahiplerinin çalışmasını gerektirmeyecek kadar yüksek olan toplumlarda, bu iki eşitsizlik 

arasındaki korelasyon çok düşüktür. Hatta sıfırın altındadır. Emek gelirlerindeki eşitsizlikte 

etken olan durumlar, mesleki yeterlilik arz ve talebini, emek piyasasının işleyişini, ücretleri ve 

eğitim sisteminin durumunu belirleyen düzenlemeler ve kurumları kapsamaktadır. Sermaye 

gelirlerindeki eşitsizlikte ise, tasarruf ve yatırım alışkanlıkları, veraset ve intikal 
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düzenlemeleri, gayrimenkul piyasası ve finansal piyasaların işleyişini kapsamaktadır (Piketty, 

2014:259-260). 

İktisat politikasının temel amaçlarından birisi de, adil gelir dağılımını sağlamaktır. Gelir 

dağılımı politikasının temel mihenk noktasını oluşturan iki unsuru bulunmaktadır. Gelir 

dağılımı politikasını yöneten idarecilerle bu politikanın başarılı olabilmesi için gerekli politika 

araçları ile politika amaçları olmaktadır. Bu bağlamda gelir dağılımı alıcı–verici özelliği ile 

toplumsal yapının dengesini ve toplumsal refahın tüm katmanlara yayılmasını sağlamaktır. 

Yoksulluk, insanlık tarihinde zenginlik-fakirlik döngüsü içinde sürekli olarak varolan, çözüm 

aranan ve hatta toplumlar arasında ciddi çatışmaların, hatta savaş boyutunda mücadelenin 

olduğu bir sosyo-ekonomik sorundur. Ne var ki, yoksulluğun yalnızca ekonomik bir sorun 

olmaması, sosyal ve ahlaki boyutları da olan karmaşık bir sorun olarak ortaya çıkması, zaman 

içerisinde yoksulluğu ortadan kaldırmak ya da en azından azaltmak için girişilen çabaların da 

değişik biçimler almasına yol açmaktadır (DPT, 2001:3-4). 

Dünyada 1980’lerle başlayan değişim sürecinde gelir dağılımı sorunu sıradan bir ekonomi 

sorunu olmaktan çıkmış politik ve sosyal bir sorun olarak algılanmaya başlamıştır. Gelir 

dağılımı sorunu genelde yoksulluk sorununa indirgenmeye başlanmıştır (DPT, 2001:2). 

Türkiye’de “gelir dağılımı ve yoksulluk sorunu” akademik camiada ve politik tartışmalarda 

her zaman gündemde olan bir konudur. Özellikle, dünyada başlayan dönüşümle birlikte, 

ülkemizde 1980 sonrasında uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla gelir dağılımı ve 

yoksulluk sorunu daha olumsuz bir noktaya gelmiştir. Türkiye’de gelir dağılımının 1980 yılı 

öncesi ve sonrasında izlediği seyire göz atıldığında, özellikle 1980’li yıllarda gelir dağılımı 

giderek daha eşitsiz bir duruma gelinmiş olması dikkat çekici bir noktadır (DPT, 2007:18-21). 

Dünya nüfusunun en zengin ülkelerde yaşayan %20’lik bölümü dünyada yaratılan gelirin 

%86’sını alırken, en altta kalan %20’lik kısım gelirden %1’lik pay almaktadır. Günümüzde 

gelir dağılımı eşitsizliği hem ülke bazında, hem de ülkeler arasında ciddi olarak bozulmaya 

devam etmektedir (Öztürk, 2017:58). Son 30 yılda dünya nüfusunun en zengin ve en fakir 

%20’si arasındaki fark 30 kattan 60 kata çıkmıştır. Dünya nüfusunun en zengin %10’luk 

ksmının, en yoksul %57’lik kadar gelir kazandığı tahmin edilmektedir. Amerika’da en zengin 

%10’luk kısmı (yaklaşık 35 milyon kişi), dünya nüfusunun en yoksul %45’lik kesiminden 

(yaklaşık 3 milyar insandan) daha fazla gelir elde etmektedir (Kloby, 2005:13; aktaran bknz: 

Öztürk, 2017:58-59). Dünya genelinde yaşanan teknolojik gelişmeler etkisiyle ülkeler 

büyümeye devam ederken, diğer taraftan yoksulluk oranı hızla artmaya devam etmektedir. 
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Geri dönüşü olmayan ciddi sıkıntılara ve boyutlara doğru gitmektedir. Dünyada günlük geliri 

2 US doların altında olan ve bununla hayatını idame ettiren insan sayısı 3 milyarı aşmaktadır. 

2020 yılı itibariyle gelişmiş ülkelerde evsiz olarak, çöp evlerde ve sokaklarda yaşayan insan 

sayısının 180-190 milyon olduğu belirtilmektedir. Ortalama bir hesaplama yöntemi ile mutlak 

yoksulluk sınırı az gelişmiş ülkeler için kişi başına gelir günlük 1 US dolar kabul edilirken, 

Latin Amerika ve Karaibler bölge ülkeleri için bu sınır 2 US dolardır. Türkiye’nin de dahil 

edildiği Doğu Avrupa ülkelerinin de bulunduğu kategoride kişi başına gelir günlük 4 US dolar 

iken, gelişmiş ülkelerde bu sınır 14.4 US dolar olarak belirtilmektedir (Arpacıoğlu ve 

Yıldırım, 2011:63; Öztürk, 2017:59-60). 

Bir ülkenin ulusal servetinin kamuya ve özel sektöre ait varlıklardan oluşan bileşimini analiz 

etmek, fertler arasındaki servet eşitsizliğini anlamanın ilk adımıdır. Kamu serveti bir çok 

ülkede azalmıştır. 1980’den günümüze kadar İngiltere ve ABD’de net kamu serveti 

negatiflere kadar düşmüştür. Buna mukabil Fransa, Almanya ve Japonya’da sıfırın biraz 

üstünde, artıdadır. Çin’de kamu mülkiyeti büyük ölçüde azalmıştır. Yaklaşık net kamu serveti, 

ulusal servetin %30’u civarındadır. 2015 yılı itibariyle ulusal gelirden pay alan en zengin 

%1’lik kesimin milli gelir payı, Rusya’da %21-22 iken, Hindistan’da %22 civarında iken 

Çin’de %13-14 olarak gerçeklemiştir. En zengin %10’luk kesim baz alındığında Brezilya’da 

milli gelirden pay alanların oranı %55 iken, Güney Afrika Cumhuriyetinde %63, Ortadoğu 

ülkelerinde %6, ABD’de %47-48 civarında, Batı Avrupa ülkelerinde ise %37 olarak 

gerçekleşmiştir. 1830-1985 yıllarını kapsayan Avrupa ülkelerinin ve ABD’nin de dahil olduğu 

bir çalışmaya göre, gelir dağılımındaki bozukluk ile iktisadi büyüme arasında belirgin bir 

negatif ilişki saptanmıştır (DPT, 2004:15). 

Bugün dünyada gelir dağılımı bozukluğu ciddi bir hal almıştır. Dünyanın en zengin kesimini 

oluşturan 2513 kişinin serveti, dünya üzerinde yaşayan 4.6 milyar kişinin servetine eşittir. 

Yine dünyanın en zengin %1’lik kısmının, 6.9 milyarlık dünya nüfusundan iki kat daha 

zengin olduğu bilinmektedir. Dünyanın en zengin %1’lik kesimin gelir payı 1980’de %16 

iken, 2000 yılında %22’ye yükselmiş, 2020 yılında ise %26.6 olmuştur. Yine bu kesim 1980-

2016 döneminde dünyanın toplam büyümesinin %27’sini almıştır. Ayrıca en fakir %50’lik 

kesimin gelir payı %10’dan %6’ya düşmüştür. Aynı zamanda %1’lik kesim dünya para 

arzının %76’sını kontrol etmektedir. Küresel düzlemde kişi başına gelir ortalaması 1340 

Euro’dur (Alvaredo, Chancel, Piketty, vd. 2019:41-63). Dünya nüfusunun 1/5’i (%20’si) 

dünya gelirinin %86’sını almaktadır (Aksu, 1998:227-242). 
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Günümüzde küresel ekonominin milli gelir toplamı yaklaşık 88 trilyon dolardır. Buna 

mukabil devletlerin toplam borç stoku 55-58 trilyon dolar civarındadır. Öte yandan küresel 

para piyasalarında dönen sanal para miktarı devasa bir değere sahiptir. Tam 830 trilyon 

dolardır. Bunun 500 trilyon doları faiz swapları/takasları işlemlerini içerirken, 300 trilyon 

doları da Forex-döviz piyasalarında dönmektedir. Yine Avrupa merkezli bir araştırmaya göre, 

parasal gücün ve paraya dayalı yönetim hiyerarşisini ortaya koymak gerekirse, küresel 

ekonominin %47’den fazlası 43.000 çok uluslu şirketin kontrolündedir. 43.000 şirketin sahibi 

1318 ulusüstü devasa şirketlerdir. Bunların sahibi ise, 147 bankacılık ve finans şirketidir. 

2013 rakamlarına göre dünya küresel servet miktarı 135 trilyon dolardır. Zengin elitlerin 

elindeki servet miktarı 58-60 trilyon dolar civarındadır. Böylece sermaye ve gelirin sadece 

dünya nüfusunun binde birinin elinde toplandığı görülmektedir (Kurtoğlu, 2015:51-52). 

Türkiye’de 2013 yılında milli gelir 950 milyar dolarken, 45 adet 1 milyar doların üzerinde 

serveti olan kişi bulunmaktadır. 2014 sonunda Türkiye’deki milli gelir 930 milyar US dolara 

inmiş ve buna mukabil 1 milyar doların üstünde servete sahip kişi sayısı 60’a yükselmiştir. 

Japonya’nın milli geliri 2013 ve 2014’te 4.9 trilyon dolar ve 24 adet dolar milyarderi 

bulunmaktadır. Japonya ile kıyasladığımızda gelir dağılımı bozukluğunu buradan görmek 

mümkündür. Mesela bu durum ABD’de şöyledir, 2013-2014 yıllarında milli geliri 17.3 

trilyon dolarken 1 milyar doların üstünde serveti olan insan sayısı 326’dan 504’e yükselmiştir. 

Çin’de 2013-2014 yıllarındaki milli geliri 10.4-10.8 trilyon dolar iken, 2013’te milyarder 

zengin sayısı 104 iken, 2014 yılında 161’e yükselmiştir. 2013’te yayınlanan bir rapora göre 

küresel toplam servet 135 trilyon dolardır ve bunun %49’una 64-65 trilyon doları seçkin 

elitlerin kontrolü altındadır. Yine bu rapora göre, Türkiye’de orta sınıfın serveti erimiş, 10 bin 

ila 100 bin dolar arasında serveti olanların yüzdesi 2013’te %30.3 iken 2014’te bu oran 

%22.8’e düşmüştür. Bugün ise bu oran tahmini olarak %16’lar seviyesine düşmüştür. Yine 

2000-2014 döneminde en zengin %10’luk kesimin 2000 yılında servet diliminden aldığı pay 

%66.7 iken, 2007’de %70.2’ye çıkmış ve 2014’te ise %77.7 seviyesine ulaşmıştır. Tahminen 

bugün bu oran %84-86 seviyesindedir. Yine bu rapora göre, 7.2 milyarlık dünya nüfusunun 

35 milyon kişisinin serveti 1 milyon doların üstündeyken, 407 milyon kişinin serveti 100 bin 

doların üstünde hesaplanmıştır (Kurtoğlu, 2015: 118,196-197). 

Gelir eşitsizliği trendleri dünyanın büyük bir kısmında 1920-1970 dönemine kadar tarihi bir 

düşüş gösterirken, 1970’lerden sonra gelir eşitsizliğinde büyük bir artış olmuştur. 1980’lerden 

itibaren ABD, Kanada ve İngiltere gibi Anglo-Sakson devletlerde gelir eşitzliğinde bozulma 

hızla artmıştır. ABD’de en üst grupların geliri hızla artarken, en alt grupların gelir payı hızla 
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düşmüştür. Yine Çin, Hindistan ve Rusya’da gelir eşitsizliği liberalleşme ve dışa açılma 

politikalarıyla hızla tırmanmaya başlamıştır. Brezilya, Güney Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde 

gelir dağılımındaki eşitsizlik tavan yapmaya başlamıştır. Bu ülkelerdeki en zengin %10’luk 

kesim gelirin %55-%65’ini almaktadır. Batı Avrupa ülkelerinde en yoksul %50’lik kesimin 

milli gelirden aldığı pay %20-22 iken ABD’de ise en yoksul %50’lik kesimin milli gelirden 

aldığı pay %12-13’tür. Sözün özü, dünya ekonomisini elitler yönetmektedir ve gelir dağılımı 

üzerinde de çok etkili olmaktadırlar (Alvaredo, Chancel, Piketty, vd. 2019:41-63). Dünya 

Bankası 2000 raporuna göre, yıllık olarak kişi başına düşen GSMH fakir ülkelerde 280 pound 

iken, orta gelirli ülkelerde 1.310 pound seviyesinde, zengin ülkelerde ise 18.340 pound 

seviyesinde olmuştur (Begg, Fischer ve Dornbusch, 2010:620-621). Bugün zengin ülkelerdeki 

kişi başına düşen GSMH miktarı 28.650 pound olmuştur. 

Alvaredo ve diğerlerinin yaptığı çalışmaya göre, ABD’de milli gelir 1980’den 2014’e kadar 

%61 artmıştır. %1’lik kesimin gelir atışı %616 oranında meydana gelmiştir. Bu orandan en 

alttaki %50’lik kesim yararlanamamıştır. Gelir artışı üst kesime yaramıştır. En zengin 

%10’luk kesimin milli gelirden aldığı pay %39.1 iken (23 milyon kişi), en alttaki %50’lik 

kesimin aldığı pay %19.3’dür (117 milyon kişi). Aslında bu rakamlar sosyal patlamanın, 

yağmacılığın ve sokak gösterilerine de açıklama getirmektedir. Fransa’da en üst %1’lik 

kesimin (517 bin kişi) milli gelirden aldığı pay %10.8 iken, kişi başına düşen GSMH 360.600 

Euro’dur. En üst %10’luk kesimin (5.1 milyon kişi) milli gelirden aldığı pay %32.6’dır. Kişi 

başına düşen GSMH 109.000 Euro’dur. En alt %50’lik kesimin (25.8 milyon kişi) milli 

gelirden aldığı pay %22.5 iken, yıllık kişi başına düşen GSMH 15.000 Euro’dur. Almanya’da 

ise 1913’te ve 2013’teki 100 yıllık süreç incelendiğinde, hiç bir değişme olmamıştır. En üst 

%10’luk kesimin milli gelirden aldığı pay hem 1913 yılında, hem de 2013’te %40’dır. En üst 

%10’luk kesimin yıllık kişi başına düşen GSMH 146.000 Euro iken, en alt %50’lik kesimin 

geliri yıllık kişi başına 12.000 Euro’dur. Çin’de en üst %10’luk kesimin (106.3 milyon kişi) 

milli gelirden aldığı pay %41.4 (54.500 Euro) iken, en alt %50’lik kesimin (531.8 milyon 

kişi) milli gelirden aldığı pay %14.8 (3.900 Euro)’dır. Hindistan’da en üst %10’luk kesimin 

(79.5 milyon kişi) milli gelirden aldığı pay %54.2 (33.600 Euro) iken, en alt %50’lik kesimin 

(397.1 milyon kişi) milli gelirden aldığı pay %15.3 (1.900 Euro)’tür. En alt kesimle en zengin 

üst kesim arasında 1871 kat fark bulunmaktadır (Alvaredo, Chancel, Piketty, vd. 2019:88-

149). Hindistan’da 260 milyon kişi yoksulluğu belirleyen sınırdaki tüketim sepetine ulaşmak 

için gerekli geliri elde edememektedir. Yoksul grubun % 75’i ise kırsal kesimde yaşamaktadır 

(DPT, 2007:28). Son olarak Rusya’daki gelir dağılımını incelemek gerekirse, en üst %10’luk 
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kesimin (11.4 milyon kişi) milli gelirden aldığı pay %45.5 (105.500 Euro) iken, en alt 

%50’lik kesimin (57.4 milyon kişi) milli gelirden aldığı pay %17.0 (7.880 Euro)’dır 

(Alvaredo, Chancel, Piketty, vd. 2019:88-149). 

Dünyanın ilk 10 ekonomisine giren ülkelerdeki gelir dağılımında bozulmalar devam 

etmektedir. Ülkeler iktisaden büyümesine rağmen, sosyal sınıflar arasında ciddi bir gelir 

uçurumu bulunmaktadır. Bu duruma bir çare üretilmezse, gelecek günler ülkelerin kendi 

içindeki toplum kesitleri arasında ve ülkeler arasında büyük mücadelelere, ayaklanmalara ve 

ciddi kaoslara sahne olacaktır. Günümüz dünyasında küreselleşme ile birlikte zengin insan 

sayısının en üst noktasına vardığı ve refah seviyesinin yükseldiği iddia edilen süreçte, tam 

tersine yoksul insan sayısının en yüksek düzeylere ulaştığı görülmektedir (Aksu, 1993:1; 

Piketty, 2014:78-96; Öztürk, 2017:7). 

Ülkeler iktisadi olarak büyüdükçe gelir dağılımındaki uçurum artmaktadır. “Zenginlerin 

giderek daha zengin” olduğu bir gerçektir. Bunun en belirgin emareleri değişik ülkelerin 

resmi yayın organlarında açıklanan (bilimsel çalışmalar) gelir eşitsizliklerinin istikrarlı bir 

şekilde arttığını istatistiki verilerde ve ampirik çalışmalarda görmek mümkündür. Bugün 

dünyada 2.9 milyar insan yoksulluk sınırının (2 US dolar) altında yaşarken, 1.4 milyar insan 

açlık sınırının (1 US dolar) altında yaşama savaşı vermektedir. Her yıl 18-19 milyon insan 

açlığa bağlı olarak ölmektedir. Dünyada ortalama her dört kişiden biri (19/80) açlık ve 

yoksulluk nedeniyle ölmektedir (World Bank, 2005:21-22; Taş ve Özcan, 2012:423-430). 

Yoksulluk Afrika’da öyle bir hal almıştır ki nüfusun büyük oranı, Nijerya’da %70,2’si, 

Zambiya’da %63,7’si, Madagaskar’da %49,1’i ve Gana’da %44,8’i gibi çok yüksek oranlara 

ulaşmıştır (Şenses, 2004:17). Dünya, 2020 yılında “coronavirüs” adı verilen pandemik bir 

hastalık yüzünden ciddi bir ekonomik krizle ve sağlık sorunuyla karşı karşıyadır. Önümüzdeki 

bir kaç yıl içerisinde bu tarz pandemik salgınlar nedeniyle yoksulluk rakamına ciddi sayıda 

insan nüfusunun katılması beklenmektedir. Bu bağlamda dünya zenginleşmenin aksine, 

gittikçe fakirleşmektedir. Gelir dağılımı ve yoksulluk olgusu bir neden değil, uygulanan 

ekonomi politikalarının bir sonucudur. Diğer bir bakış açısıyla, uygulanan toplumsal ve 

ekonomi politikalarındaki yanlış ve hatalı uygulamaların, zaman sürecinde doğrudan topluma 

bir yansımasıdır. 
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Tablo 1: Dünya’nın Değişik Bölgelerinde Yoksul Nüfus ve Yoksulluk Oranları 

(1987-2001) 

Bölgeler   Yoksul İnsan Sayısı (Milyon Kişi)a   

  1987 1990 2000 2001 

Doğu Asya ve Pasifik (DAP) 417,5 470 261 271 

Çin Hariç DAP 114,1 110 57 60 

Avrupa/Orta Asya 1,1 6 20 17 

Güney Amerika/Karayipler 63,7 48 56 50 

Orta Doğu/Kuzey Afrika 9,3 5 8 7 

Güney Asya 474,4 467 432 431 

Sahra altı Afrika 217,2 241 323 313 

Toplam 1.183,20 1.237 1.100 1.089 

Çin Hariç 879,8 877 896 877 

Kaynak: World Bank, World Development Report, 2000/2001, Attacking Poverty, World Bank: Washington, 

DC, 2000, s. 23. (1987 yılı için) World Bank, Global Economic Prospects, Trade, Regionalism and 

Development, World Bank: Washington, DC, 2005, s. 21. (1990, 2000 ve 2001 yılları için). a) Günde bir 

dolardan az gelirle geçinen insan sayısı (milyon). Aktaran bknz: DPT, 2007:9’daki tablodan alınmıştır. 

Gelir dağılımı adaletsizliği ve buna bağlı yoksulluk durumu genelde ülkelerin içine düştüğü 

kısırlık çemberinden kaynaklanmaktadır. Kısırlık çemberi bir ülkenin neden geri kaldığını ve 

fakirleştiğini göstermektedir. Bu sarmalın ortaya çıkış süreci şu şekilde olmaktadır; Düşük 

Gelir Düzeyi → Düşük Tasarruf Oranı → Düşük Yatırım Düzeyi → Düşük Hızlı 

İktisadi Büyüme (Kotler vd., 2000:63). Bu düşük hızlı iktisadi büyüme verimsizliğin yüksek 

olduğu, üretim faktörlerinin atıl bırakıldığı, israfın bolca olduğu ve etkin olmayan bir üretim 

sürecinde meydana geldiğinden, bu sürecin sonucunda iktisadi kalkınmanın temelini oluşturan 

hayat seviyesindeki refah artışının çok düşük olduğu, gelir dağılımındaki bozulmaların ciddi 

boyutlara ulaştığını görmek mümkündür. Ülkelerin bu çemberden çıkabilmesi fakirlik 

döngüsünün kırılmasıyla bire bir alakalıdır (Aksu, 2018c :3615). Sömürücü ekonomik ve 

siyasal kurumlar arasındaki sinerji bir kısır döngü meydana getirir. Sömürücü kurumlar bir 

kez bu döngüde yerlerini aldıklarında kalıcı olma eğilimi gösterirler. Aslında yoksulluğun 

temelinde bu sömürü sistemi vardır. Serbest girişim yetersizliği ve mülkiyet noksanlığı, 

yoksulluk ve gelir adaletsizliği bu sömürü sisteminin ürünüdür. Çin’deki ekonomik yapıyı ve 

büyümeyi buna örnek olarak verebiliriz. ABD’deki finans-kapital sistemi bir başka örnek 

olarak verilebilmektedir. Ülkelerin yoksulluk döngüsünü kırmak için kapsayıcı ekonomik ve 

siyasal kurumlara ihtiyacı vardır (Acemoğlu ve Robinson, 2014:408-430). 
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Şekil 1: Sömürücü Kurum ve Ekonomik Yapının İşleyişi 

     

Kaynak: Eray ÖZTÜRK, 2017:27’deki şekilden alınmıştır. Acemoğlu ve Robinson (2014), “Ulusların Düşüşü” 

adlı eserinden yararlanılmıştır. Sömürü sisteminin işleyişini şekillendirmiştir.  

Gelir kavramı, üretim sürecine katılan ferdin belli bir dönemde yapılan üretim karşılığında 

(katma değer yaratma sürecinde) ve belirli bir sürede elde edilen parasal değerlerin toplamıdır 

(Eğilmez, 2019:44). Buna milli gelirde denilmektedir. Hanehalkı gelirini ise şöyle tanımlamak 

mümkündür; bir yıl içerisinde elde edilen üretime katılma adına haneye giren üretim faktör 

gelirlerinin paylaşımı olan ücret, rant, faiz ve kâr gelirlerinin toplamı şeklinde tanımlamak 

mümkündür (Bocutoğlu, Berber ve Çelik, 2006:21-32; Çelik, 2015:1-13; Begg, Fischer ve 

Dornbusch, 2010:343-349)7. 

Tuncer’e göre gelir dağılımı tanımı şöyledir; “İdeal gelir dağılımı, belirli bir üretim tutarının, 

en yüksek iktisadi refahı sağlayacak olan bir gelir dağılımıdır. Bu nedenle, bu ideal, gelirin 

mutlak eşitlikte dağılımı değil fakat ihtiyaca göre dağılımı veyahut da diğer bir deyişle geliri 

en iyi şekilde kullanma kapasitesine göre dağılım yani geliri refah sağlayıcı duruma getirecek 

bir dağılımdır.” (Tuncer, 1969:12-13). 

Gelir dağılımı, Batı toplumlarında kapitalizmin başlangıcından itibaren anahtar bir konu 

olarak yer almıştır. Gelir dağılımı; gelir eşitsizliğindeki değişikliklerin servet, sermaye 

birikimi ve büyüme üzerindeki etkilerini ve kaynak dağılımını da incelemektedir. Modern 

ekonomilerde dağılan şey, sosyal hâsıladır, yani gelirdir ve gelir dağılımı, fiyat mekanizması 

ile gerçekleşmektedir (Çetin, 2013:176-177). 

 
7 Bir ülkede, belirli bir dönemde üretim sonucunda elde edilen milli gelirin fertler, toplumsal gruplar, eğitim seviyesine, 
cinsiyet durumuna, bölgelerarası ve üretim faktörleri arasında bu gelirin paylaştırılmasına gelir dağılımı denilmektedir. 
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Gelir dağılımı, ülkede yaşayan kişiler tarafından mal ve hizmetlerin üretilmesiyle elde edilen 

hasılanın, o ülkede yaşayan insanlara dağıtım araçları ile bölüştürülmesi ve paylaştırılmasını 

ifade etmektedir (Şahin, 2019:67). Herhangi bir ülkede belirli süreçler aralığında oluşan milli 

gelirin; bireyler, gruplar ve üretim faktörleri arasında paylaşılmasına “Gelir Dağılımı” 

denilmektedir (Erdoğan, 2004:48). Diğer bir tanıma göre, “bir ülkede belirli bir dönemde 

meydana gelen milli gelirin o ülkedeki kişiler veya üretimde görev alan üretim faktörleri 

arasındaki dağılım “Gelir Dağılımı” olarak adlandırılmaktadır (Dinler, 2008:295).  

İktisadi düşünce alanında ilk bilimsel ekol olarak kabul edilen Fizyokratlardan, Neoklasik 

iktisatçılara varıncaya kadar pek çok iktisadi ekol, gelir dağılımı olgusunu ve üretim 

faktörlerinin üretim sürecinde yarattığı bölüşüm sorununu ele almışlardır (Öztürk, 2010:59). 

Teorik analize Fizyokrat ekolün başlıca temsilcisi François Quesnay’in 1758 yılında 

yayınladığı “Ekonomik Tablo” (Tebleau Economique) adlı çalışması ile bir ülkenin ekonomik 

yapısı ve birimlerini sistematik olarak, insan vücudundaki kan ve damara ilişkisine 

benzetmiştir. İlk defa olarak gelirin oluşumu ile gelirin kullanılması arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir (Aksu, 2014:355). 

Jean Baptiste Say’a (1803:58-59) göre, üretimin ve gelir dağılımının en önemli kilit aktörü 

müteşebbis (girişimci) dir. Liberal ekonomi müteşebbis ile sermayedarı birbirinden 

ayırmaktadır. Gelir dağılımını buna göre dizayn etmektedir. Gelir dağılımında, talebi 

belirleyen unsur üretim maliyetleridir. Üretim maliyetlerindeki üretken faaliyetler ve 

hizmetler gelirin payını da ortaya koymaktadır. J.Baptiste Say (1767-1832), gelir dağılımı 

sorununu her bir üretim faktörünün üretim süreci sonucunda elde ettiği gelirin bölüşümü ve 

mukayesesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Say’a göre, iktisadî büyüme için üretimin 

arttırılması,üretimin arttırılması içinde sanayileşmenin temellerinin atılması gerekmektedir. 

Sanayide artan randımanlar (verimler) kanununu benimsemektedir. Böylece üretimin getirdiği 

fiyatlandırma, faktör gelirleri ve bölüşümü konusu önem arz etmektedir. Her faktör 

randımanına bağlı olarak geliri paylaşımdan almaktadır (Aksu, 2014:361-362). 

Karl Marx (1818-1883) ve David Ricardo’nun da (1772-1823) gelir dağılımı sorunu ile ilgili 

benzer analizleri bulunmaktadır. Onlara göre, ücretli kesimin iktisadi gelişmeden hiçbir 

kazançları yoktur. David Ricardo toplam geliri 3 kısıma ayırmıştır; ücret, kira ve kar. 

Sermaye ve girişimciliği bir potada tutmaktadır. Ricardo, reel ücretleri asgari yaşama 

düzeyinde sabit farz etmekte iken, Marx ise, reel ücretlerin giderek sefilleşmeye neden 

olacağını öne sürmüştür. Artık değerin ücrete oranı (s / v), artık değer haddi veya üretim 
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sürecinin sömürme haddi olarak kabul etmektedir (Aksu, 2014:360-361; Tosun, 2016:17). 

Malthus ise (1798:24), üretim teknolojisinde azalan verimler yasası ile nüfusun ve ücretin 

oluşumu konusunda, gıda ürünlerinin aritmetik bir diziye göre artarken, nüfus miktarının 

geometrik olarak artacağını ve 25 yılda ikiye katlanacağını öne sürmüştür. Malthus’un öne 

sürdüğü teze göre, ücretler asgari geçim düzeyinin üstüne çıktığında nüfus hızı artacak, asgari 

geçim düzeyinin altına indiğinde ise, nüfus azalma eğilimi gösterecektir (Aksu, 1998:236; 

Aksu,2014:358; Tosun, 2016:14; Öztürk, 2017:86). 

Mill’e (1848:155-156) göre, gelir dağılımını belirleyen unsur; o toplumun örf, adet ve 

alışkanlıklarıyla yakından alakalıdır. Gelir dağılımında mülkiyet ilişkileri, üretim yasaları ve 

bölüşüm yasaları etkendir. Bu yaklaşımıyla, Malthus ile Ricardo arasındaki görüş ayrılığını 

birleştirme durumunu ortaya koymuştur. Neoklasik ekol ise, üretim sürecinde fayda ve kar 

maksimizasyonlarının sağlanması görüşlerinden hareketle, piyasa fiyat mekanizması gelir 

dağılımını ve düzeyini sağlayan en önemli araçtır. Bu ekole göre, üretim faktörlerinin her biri, 

ortaya çıkardığı ürünün marjinal verimliliği kadar getiri sağlamalıdır. Marjinal verimlilik, 

azalan verimler prensibine göre çalışmaktadır. Bu ekolün bir temsilcisi olan Clark, marjinal 

verimlilik prensibi çerçevesinde üretim faktör gelirlerinin Marx’daki gibi bir artık 

bırakmayacak şekilde geliri dağıtmanın yollarını oluşturduğunu iddia etmektedir (Uysal, 

1999:11; ayrıca bknz:Tosun, 2016:18). Neoklasik ekol, gelir dağılımını bir fiyatlandırma 

sorunu olarak değerlendirmektedir. Ekonomik faydadan hareketle mala olan talebe, bu 

doğrultuda faktör talebine ve bu faktörlerin fiyatları ile gelirin oluşumunuda belirlemektedir. 

Dolayısıyla gelir dağılımında etken belirleyici unsur talep olgusudur (Öztürk, 2017:94-111). 

Marshall, gelir dağılım teoreminde, değer kuramının üretim faktörlerinin fiyatlarına 

(gelirlerine) uygulanmasıyla elde edileceği görüşünü savunmuştur (Dooley, 1991:197; aktaran 

bknz: Öztürk, 2017:120). 

Marjinal prodüktivite teorisine göre, bir üretim sürecine giren faktörün payı, üretim 

sürecindeki prodüktivitesine bağlı olduğu görüşüdür. Yani üretim sürecinin marjinal analizini 

ortaya koymaktadır. Gelir dağılım teorisini J.Heinrich Von Thünen (1783-1850), William S. 

Jevons (1835-1882), Leon Walras (1834-1910), Vilfredo Pareto (1848-1923), Carl Menger 

(1840-1921), Eugen Von Böhm-Baverk (1851-1914), John Bates Clark (1847-1938) farklı 

dönemlerdeki birbirinden bağımsız çalışmalarıyla, gelir dağılım teorisini geliştirmişlerdir 

(Aksu, 1993:10-12). Marjinal prodüktivite teorisi, fırsat maliyeti, artık değer, rekabet, faktör 
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bölüşümleri, katma değer unsurlar ve üretim fonksiyonu gibi konular, gelirlerin 

belirlenmesinde yeni bir yaklaşımın ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır (Çetin, 2013:185). 

Keynes’e göre ise, gelirin yeniden dağılımını toplumsal felsefede eşitlik olarak değil, makro 

ekonomik istikrarın sağlanabilmesinin koşulu olarak kabul etmektedir. Klasiklerden farklı 

yönü, devletin ekonomiye müdahalesini ve rolünü kabul etmesidir. Kapitalist liberal sisteme 

devlet müdahalesine gereklilik durumu yaklaşımıyla yeni bir çehre getirmiştir. Devlet 

müdahalesi olmadan tam istihdama ulaşmak mümkün değildir. Gelir, kar ve ücretin 

toplamından meydana gelir. Tüketim ile yatırımın birbirine eşit olduğu, tüketim ve yatırım 

harcamaları arasında optimal dengeyi ancak devletin ekonomiye müdahaleci politikaları ile 

sağlanacağını belirtmiştir. Bütçe denkliği, nötr vergi gibi politikalar doğru bir yaklaşım tarzı 

değildir. Ekonominin içinde bulunduğu duruma göre devlet bütçesinin açık veya fazla 

vermemesi için, artan ya da azalan oranlı vergilerin tercih edilebileceğini belirtmiştir. Üretim 

faktörü araçlarının paylaşımına konu olan fonksiyonel gelir dağılımı bölüşümünde keynesyen 

ekolün devamı olan Harrod-Domar, Kaldor ve Kalecki gibi iktisatçıların büyüme teorilerinden 

destek almışlardır. Keynes’e göre; “Bir milletin zenginliği üretime dayalı olduğunu ret 

etmiyorsa da, üretimin ve tasarrufun ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki önemini ihmal 

etmiş, tüketim üzerinde odaklanmıştır”(Aktan, 2004:21-37; Aksu, 2014:362-363). Keynesçi 

ekolün temel argümanı; Kaldor’un dediği gibi “İşçiler kazandıklarını harcar, sermayedarlar 

ise harcadıklarını (yatırdıklarını) kazanır” özdeyişi olmuştur (Çetin, 2013:184). 

İktisat literatüründe teorik çerçevede gelir dağılımındaki eşitsizliğe ilk defa değinen yazar, 

İtalyan asıllı İsviçreli iktisatçı, sosyolog ve inşaat mühendisi olan Vilfredo Pareto’dur (1848-

1923). Pareto’ya göre, gelir dağılımı, insan kavrayışının da ötesinde, hatta belki de insan 

etkisinden de uzak bir sosyal sabitlik değeridir. Gelir bölüşümü eşitsizliği doğal bir kanun 

olarak kabul edildiğine göre, bunu değiştirme girişimleri de başarısız kalacaktır (Aksu, 

1993:26; Çetin, 2013:178). 

Rus asıllı Amerikalı iktisatçı Simon Kuznets’e göre (1955:1-28), bir ülkede gelir dağılımı ile 

iktisadi büyüme arasında sıkı bir ilişki vardır (Karluk, 2007:72). Kuznets’e göre, ülkedeki 

gelir seviyesi arttıkça gelir eşitsizliği önce artış göstermekte, daha sonra azalma sürecine 

girmektedir. Bu ilişkiye ters U savı denilmektedir. Bunu gösteren eğirye Kuznets eğrisi 

denilmektedir (Karluk, 2007:72). Simon Kuznets’in 1955 yılında yayımladığı makalede gelir 

dağılımındaki trendin gelişmişliğe bağlı olarak önce bozulacağı, ancak ekonomik gelişmişlik 

düzeyinde belirli bir olgunluk seviyesine ulaşılınca, adaletsizliğin kaybolmaya başlayacağını 
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ifade etmiştir (Kuznets, 1955:1-28; Ayrıca bknz: Nişancı, Aydemir, Emsen ve Tosun, 

2017:147-154). Yoksulluğu açıklamaya ve ölçmeye yönelik iktisat okullarının analizleri 

aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. İktisat okullarının yaklaşımları üç boyutta ele alınmıştır; 

*Kurumsallaşmış güç kaynakları, *Yapısal yaklaşım, *Liberal ekonomi yaklaşımlarıdır 

(Küçükaksoy ve Şen, 2011:144-145). 

Şekil 2: İktisat Okullarının Yoksulluk Analizleri 

 

   Sosyoloji Okulu                  İktisat Okulları 

 

Marksist Okul           Bilimsel              Keynesyen Okul  Marjinalist Okul 

 

Kurumsallaşmış Güç   Yapısal Yaklaşım         Liberal Ekonomi Kaynakları 

 

Kaynak: Küçükaksoy ve Şen, 2011:144’deki şekilden alınmıştır. Ayrıca bknz: BRADY, David (2009). “Rich 

Democracies, Poor People: How Politics Explain Poverty?”, Oxford Universtiy Online Press, pp.170’deki 

tablodan alınmıştır. 

 

 

Kuznets’in 1955’te yayınladığı “Economic Growth and Income Inequality” (İktisadi Büyüme 

ve Gelir Eşitsizliği) adlı makalede8 kendisine şöyle bir eleştiri getirir ve bunu şu şekilde 

açıklar; “bu çalışmanın %95’i spekülasyon, hayaller ve kuruntulardan oluşmaktadır. Ancak 

%5’inin verilere dayandığını” söyleyerek, özellikle Kuznets eğrisinin ilk dönemini 

doğrulayacak veriler olmadığı halde, ikinci dönemini doğrulayacak durumun tesadüfler 

sonucunda Büyük Buhran (1929) ve 2.Dünya Savaşları (1938-1945) gibi nedenlerle düşmenin 

ortaya çıkmış olabileceğidir. Ancak bu durum otomatik ve doğal bir kanun gereği değildir. 

Kuznets eğrisi ve analizi soğuk savaş döneminin bir ürünü olduğundan, bunun yanında kötü 

niyetlerle formüle edildiğinden ampirik temelleri son derece zayıf ve kırılgandır (Piketty, 

2014:14-15). Ancak Piketty’de Kuznets’in yöntemini ve veri setini geliştirerek, onun 

yolundan gitmiştir. Sadece uzun dönemli bir bakış açısı ile gelir dağılımını analiz etmiştir. 

Piketty’e bir eleştiri getirmek gerekirse, gelir dağılımı zamana yayılarak çözülecek bir iktisadi 

sorun değildir. 

Kuznets (1963:68-74) çalışmasında, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ters U hipotezini 

güçlendirecek hipotezler ortaya koymuştur. Bu hipotezlerinden elde edilen verileri şöyle 

belirtebiliriz; gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımı bozukluğu gelişmiş ülkelere göre daha 

 
8 Simon Kuznets, (1955). “Economic Growth and Income Inequality”, (içinde, pp.26):“The paper is perhaps 5 per cent 

emprical information and 95 per cent speculation, some of it possibly tainted by wishful thinking”.   American Economic 

Review, 45(2), pp.1-28. 
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büyüktür. Göreceli gelir eşitsizliğindeki bu fark, vergi öncesine göre vergi sonrası gelir daha 

büyük olacaktır. Azgelişmiş ülkelerde tarım sektöründeki gelir dağılımı bozukluğu, sanayi 

sektöründeki gelir dağılımına göre daha büyüktür. Gelişmiş ülkelerde gelir dağılımı 

bozukluğu zamanla üst gelir grubunun miktarını azaltırken, düşük gelir grubunun miktarını 

arttırır, böylece gelir dağılımı bozukluğu düzelir. 

Kuznets’in ters U tezine göre, bir ülke sanayileşme ile birlikte, tarımdaki makineleşmeye 

bağlı olarak, tarım dışı sektörlere olan (sanayi ve hizmet sektörleri) istihdam akışı ile tezine 

açıklık getirmektedir. Göç nedeniyle, tarımsal sektörden diğer sektörlere geçiş olması 

münasebetiyle üretimde artış meydana gelecek, buna mukabil gelir dağılımında bozulma 

olacaktır. Gelir artışı ile birlikte bir müddet sonra toplumda refah artışı olacak, gelir 

dağılımnda iyileşmeyi beraberinde getirecektir. Gelir dağılımındaki eşitsizlik azalacaktır. 

(Karluk, 2007:72). Aşağıdaki şekilde Kuznets’in tersine U eğrisini görmek mümkündür. 

Şekil 3: Kuznets’in Tersine U Eğrisi 

             

Kaynak: Nişancı vd., 2017:148’deki şekilden alınmıştır. 

Gelir dağılımı çeşitlerini 6 maddede özetlemek mümkündür; 

• Kişisel Gelir Dağılımı 

• Fonksiyonel Gelir Dağılımı 

• Sektörel Gelir Dağılımı 

• Bölgesel Gelir Dağılımı 

• Eğitim Düzeyine Göre Gelir Dağılımı 

• Cinsiyete Göre Gelir Dağılımı 
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1- Kişisel gelir dağılımı; milli gelirin kişiler, tüketici birimleri arasındaki gelir dağılımını 

gösterir. Kişisel gelir dağılımı, fertlerin veya hane halklarının elde ettikleri gelirin 

büyüklüğüne göre bir yüzdesel sıralama gerçekleştirir. Bir ülkede belli bir dönemde elde 

edilen milli gelirin o ülkedeki nüfus miktarına bölünmesiyle elde edilen gelire kişi başına 

düşen milli gelir denilmektedir (Ünlüönen ve Tayfun, 2015:213-214; Eğilmez, 2020:117). 

2- Fonksiyonel Gelir Dağılımı; Üretim sürecinde ortaya çıkan milli gelirin, üretim faktörleri 

arasında kar+rant+faiz+ücret olarak dağılımını göstermektedir (Ünlüönen ve Tayfun, 

2015:213-214; Alper ve Tokol, 2012:120; Acar, 2015:43; Eğilmez, 2020:116-117)9. 

3- Bölgesel Gelir Dağılımı; Bir ülke sınırları içerisinde elde edilen milli gelirin coğrafi olarak 

gelirin paylaştırılmasına denilmektedir. Ülke coğrafyası içerisinde bazı bölgeler milli gelirden 

daha fazla pay alırken, kimi bölgeler gerekli payı alamamakta ve geri kalmaktadır. Bölgesel 

gelir bölüşümünde bir ülkedeki elde edilen gelirden, farklı bölgelerde yaşayan insanların ne 

kadar pay aldıkları gösterilmektedir. (Çetinkaya, 2012:41: aktaran bknz: Acar, 2015:45)10. 

4- Sektörel Gelir Dağılımı; Milli gelirin ekonomideki üretim sektörlerine (tarım, sanayi, 

hizmet, ticaret, inşaat ve diğer sektörler) göre nasıl paylaştırıldığını gösteren bir dağılım 

türüdür. Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin ulusal gelirden aldıkları paylar, bunların uzun 

dönemdeki durumları, devletin hangi sektörlerin ulusal gelir aleyhine ve hangi sektörlerin 

ulusal gelirin lehine dağılımını gösteren ve etkilerini ele alıp inceleyen dağılımdır. Sektörel 

gelir dağılımı bir ekonominin gelişmişlik seviyesi hakkında da bilgi verir (Doğan ve Tek, 

2007:97-98; Karaman ve Özçalık, 2007:26; aktaran bknz: Acar, 2015:43-46; Bükey, 

2020:73). 

5- Eğitim Düzeyine Göre Gelir Dağılımı; Bir ülkedeki fertlerin almış oldukları eğitim 

düzeyleri bakımından yapılan gelir dağılımını göstermektedir. İleri ülkelerde görülen eğitim 

düzeyinin kalitesi ve sayısal olarak artmasıyla, gelir dağılımında bozukluk ve yoksulluk 

oranında ciddi düzelmeler görülmektedir (DPT, 2007:22; Ünlüönen ve Tayfun, 2015:217). 

Eğitimde meydana gelen değişmelerin kişi başına reel GSMH’yı önemli ölçüde etkilediği, 

okullaşma oranı ve eğitim süresi arttıkça kişisel gelirin daha fazla arttığı, eğitim harcamaları, 

 
9 Bir ekonomideki toplam gelirin, o geliri meydana getiren üretim faktörleri arasındaki dağılımını gösteren gelir dağılımı 

türüdür (Çalışkan, 2010:92-93). Milli gelirin sosyal sınıflar arasındaki dağılımını göstermek noktasında en münasip gelir 

dağılımı metodudur (Bükey, 2020:71). 

10 Bir ülkenin bölgesel gelir dağılımına tesir eden faktörler; ülkenin sahip olduğu yüz ölçümü büyüklüğü, bölgeler arası iklim 

ve arazi yapısındaki farklılıklar, tarım, sanayi ve hizmetler sektöründeki gelişme düzeyi ve sosyolojik yapı olarak 

sıralanabilir (Bükey, 2020:72). 
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gelir dağılımı üzerinde pozitif etkisi olduğu ve gelişmişlik düzeyleri ile doğrusal bir ilişkiye 

sahip olduğunu tespit etmişlerdir (Varsak ve Bakırtaş, 2009:49-59; aktaran bknz: Aksu, 

2018c:3621). 

Bunun yanında eğitim düzeyi ile yoksulluk oranı arasında da ciddi bir korelasyon 

bulunmaktadır. Eğitim durumu arttıkça, yoksulluk durumu düşmektedir. Türkiye örneğinde 

olduğu gibi, %9.66’lık nüfus payına sahip okuryazar olmayan fertlerde yoksulluk oranı %42.2 

iken, eğitim düzeyi yüksekokul, fakülte ve daha üstünü bitirmiş fertlerde yoksulluk oranı 

%2.66’ya düşmektedir. Ayrıca eğitim durumu yükseldikçe kadınların yoksulluk oranı 

erkeklere göre daha hızlı düşmektedir (Durusoy, Köse ve Karadeniz, 2007:82-83; aktaran 

bknz: Aksu, 2018c:3613). 

Eğitimin iki önemli getirisi bulunmaktadır; 1) Ferdi getiriler, kişinin eğitim seviyesi arttıkça, 

daha önceki seviyeye göre gelirinde artış meydana gelir. Yoksulluk oranı düşerken, işgücüne 

katılım oranı artmaktadır. Sosyal güvencesiz çalışma oranı düşmektedir. Yaşama karşı bakış 

açısı değişmektedir. Eğitim oranları yükseldikçe statü ve rol kazanımları artmakta, görev ve 

sorumluluk anlayışı gelişmektedir. 2) Sosyal getiriler, ferdin geliri arttıkça (iş sahibi ise), suç 

işleme oranı düşmektedir. Boşanma oranı azalma göstermektedir. Sosyal sorumluluğu 

arttığından hayata karşı daha realist bakabilmektedir. İntihar eğilimleri nispeten 

düşebilmektedir (Aksu, 2018a:70-73,76-79). 

6- Cinsiyete Göre Gelir Dağılımı; Bu dağılım türüne göre kadın ve erkek fertler bakımından 

gelirin dağıtılmasıdır. İleri ülkelerde kadınların meslek hayatına katılmasıyla, gelir 

dağılımında düzelme görülmektedir. Erkeklerin elde ettiği gelir miktarı, dünya ortalamasında 

kadınlara göre çok yüksektir. Bu dağılımı incelemenin şöyle bir avantajı bulunmaktadır; diğer 

eğitim, sektör, bölgesel, sosyal sınıflara ve meslek gruplarına göre gelir dağılımlarıyla 

karşılaştırma imkanı sağlamaktadır. Ancak günümüzde cinsiyete dayalı gelir eşitsizliği 

sonucunda, kadınların eğitim ve sağlık gibi beşeri sermaye olanaklarından daha az 

yararlandığı, iş gücüne katılamadığı veya daha az katıldığı görülmekte olup, bu durum daha 

düşük gelir getiren mevkilerde çalışmalarına neden olmaktadır (Mayda ve Vurkun, 2018:216-

217; Öztürk, 2017:68). Gelir dağılımında adalet sağlanmaya çalışılırken, bu bir matematiksel 

eşitlik olarak yorumlanmamalıdır. Üretim faktörlerinin üretim sürecine katılmaları sonucunda 

elde ettikleri payların oransal eşitliği nihai hedef olmalıdır (Göl ve Ekici, 2014:258). 

Ayrıca kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe istenmeyen doğumlar ve cinsel tacizlerde ciddi 

azalmalar görülmektedir. Kadınların eğitim düzeyindeki yükselişler iktisadi kalkınma 
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konusunda ailenin gelirine katkı sağlamasına imkan verirken, bağımlılık oranlarındaki ciddi 

düşmeleri beraberinde getirecektir. Beslenme düzeyi ve yaşama alışkanlıkları, eğitim seviyesi 

arttıkça değişmektedir. Bilinçli ve dengeli beslenme önem arz ederken, yaşam memnuniyeti 

artmakta, doğurganlık hızı, çocukların beslenme yetersizlikleri azalmaktadır. Ayrıca anne ve 

babanın çalışması ailede çocuğun işçi olarak çalıştırılma oranını düşürmektedir. Yapılan 

araştırmalara göre, ailelerin geliri düştükçe çocuğun çalışma olasılığı artmaktadır. (Durusoy, 

Köse ve Karadeniz, 2007:72-80; aktaran bknz: Aksu, 2018c:3614). 

Yoksulluk kavramı dünyanın kurulduğu andan itibaren ortaya çıkan bir kavramdır. Çok 

kapsamlı ve toplumdaki yansıması çok boyutlu olması nedeniyle, tek bir tanımın olması pek 

mümkün değildir. Her disiplin kendine göre bir tanım ve yaklaşım ortaya koymuştur. 

Ekonomik olarak kişinin yaşaması için gerekli olan zaruri ihtiyaç mallarını (beslenme, 

barınma, giyinme, yaşama, sağlık, kültür, sosyal çevre, yaşama alanı, eğitim, vb.) alamaması 

veya ihtiyaçlarını karşılayamaması halidir. Eğilmez’e göre yoksulluk kavramı; yiyecek, 

içecek, barınma, giyim-kuşam gibi günlük temel ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli gelire sahip 

olmama durumudur (Eğilmez, 2020:121). World Bank yoksulluğu, asgari yaşam ve geçim 

standardına ulaşılamama durumu olarak tanımlamaktadır. Diğer bir tanıma göre, maddi olarak 

mahrumiyet (sınırlı veya hiç sahip olamama) nedeniyle kaynaklara ve üretim faktörlerine 

erişememek ve asgari yaşam standardını idame ettirebilecek gelirden yoksun olma 

durumudur. Gelir olarak asgari yaşam standardının altında kalan kişi ve hanehalkı yoksul 

olarak kabul edilir (Aktan ve Vural, 2002:3-6). 

Yoksulluk kavramı11, sosyal ihtiyaçlara dayanır. Bu sosyal ihtiyaçlar yaşam alanına ve kişiye 

göre farklılık gösterebilmektedir. Zaten yoksul olan kişi parası olmayan ve rahat bir şekilde 

yaşamak için gerekli araçlara sahip olmayan kişiler veya gruplardır (Şenses, 2004:1-27; 

Karluk ve Umut, 2017:1). 

 
11 Toplumun genel düzeyine göre belli bir sınırın altında gelir veya harcamaya sahip olan birey veya hanehalkı göreli 

anlamda yoksul sayılmaktadır. Refah ölçüsü olarak amaca göre harcama veya gelir düzeyi seçilebilir. Yoksulluk açığı: 

Yoksulluğun derecesi hakkında bilgi verir. Bir kişinin yoksulluk açığı, yoksulluk çizgisi ile geliri arasındaki farka eşittir. 

Yoksulluk açığı, toplumdaki ortalama yoksulluk açığının, yoksulluk çizgisine oranına eşittir. Yoksulluk açığının 100'e 

yaklaşması, yoksulluğun derecesinin çok fazla olduğunu, küçülmesi ise yoksulluk risk derecelerinin daha az olduğunu ifade 

etmektedir (TÜİK, 2012:26; Eğilmez, 2020:121): Yoksullukla ilgili iki önemli denklem vermek gerekir. 

1- Yoksulluk açığı = (Yoksulluk sınırı - Yoksulların EFB medyan geliri) / Yoksulluk sınırı) X100; 

2-  Yoksulluk Oranı Endeksi; Amartya Sen tarafından geliştirilen bu endeks, hem toplumdaki yoksul kişilerin sayısını 

hem de bu kişilerin yoksulluklarının boyutlarını ölçmek konusunda ciddi fikirler verir. Bu endeksin formülünü 

belirtmek gerekirse; 

I = (P/N) X (B − A)/A ;   → P = yoksulluk sınırının altındaki insan sayısı, N = toplumdaki insan sayısı, B = yoksulluk 

çizgisi geliri, A = yoksulluk sınırının altındaki insanların ortalama geliri. 
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Yoksulluğun nedenlerini meydan getiren pek çok boyut ve olumsuz şartları 17 maddede 

açıklamak mümkündür (Korkmaz ve Bayramoğlu, 2007:100); 1-Yüksek oranda seyreden 

hiperenflasyon, 2-İktisadi krizler ve ciddi ekonomik açıklar, 3-Yüksek işsizlik oranları, 4-

Vergi sistemindeki adaletsizlik, 5-Terörizm, anarşizm ve ülkeler arası çatışmalar, 6-Doğal 

afetler (yangın, sel, deprem, vb.), 7-Sosyal kaos ve patlamalar, 8-Küreselleşme nedeniyle 

ülkenin rekabet edememe durumu, 9-Toplumdaki yaşlı, hasta ve özürlü insan sayısının genel 

nüfusa oranla çokluğu, 10-Salgın pandemik hastalıkların baş göstermesi, 11-Dış siyasette ve 

dış ticarette ülkenin tecrit edilme durumu, 12-Maliye ve para politikalarının gelirin yeniden 

dağılımı konusunda başarısız olma durumu, 13-Yüksek faiz oranları ve rantiye ekonomisinin 

benimsenmesi, 14-Kişisel yetenek ve becerilerdeki eksiklikler, 15-Sosyal çevrenin sunduğu 

olumsuz şartlar ve yaşam standardının çok düşük olması,16-Göçlerin artışı, kültürel altyapı 

bozukluğu ve eğitim seviyesinin yetersizliği ve 17-Üretim ekonomisinden tüketim 

ekonomisine evrilinmesi şeklinde bu kapsamı daha da genişletmek mümkündür. 

 

Tablo 2: Bazı Uluslararası Yoksulluk Sınırlarına Göre Seçilmiş Ülkelerde Yoksulluk 

Oranı ve Gini Katsayısı 

Ülke 

  Yoksulluk Oranı Gelir Dağılımı 

Anket Yılı 
Günde 1 $ 

(%) 

Günde 2 $ 

(%) 
Anket Yılı 

Gini 

Katsayısı 

Çek Cumhuriyeti 2001 <2 <2 1996 0,25 

Bangladeş 2000 36 82,8 2000 0,31 

Brezilya 2001 8,2 22,4 2001 0,59 

Şili 2000 <2 9,6 2000 0,51 

Çin 2001 16,6 46,7 2001 0,45 

Mısır 2000 3,1 43,9 2000 0,34 

Hindistan 2000 35,3 80,6 2000 0,33 

Endonezya 2002 35,3 80,6 2000 0,34 

Kenya 1997 22,8 58,3 1997 0,44 

Güney Kore 1998 <2 <2 1998 0,32 

Pakistan 2001 17 73,6 2001 0,27 

Polonya 2002 <2 <2 2002 0,31 

Rusya Fed. 2002 <2 7,5 2002 0,32 

Sri Lanka 2002 5,6 41,6 2002 0,38 

Tayland 2000 <2 32,5 2002 0,4 

Türkiye 2002 <2 9,2 2002 0,44 

Zambiya 1998 63,7 87,4 1998 0,53 
Kaynak: World Bank, World Development Report 2006: Equity and Development, The World Bank and the 

Oxford University Press, 2005, s. 294-295.World Bank, State Institute of Statistics Turkey, Turkey Joint 

Poverty Assessment Report, 2005, s. 8. (Türkiye için). Aktaran bknz: DPT, 2007:12’deki tablodan alınmıştır. 

Türkiye’de yoksulluk konusunda genelde kişisel gelir baz alınmıştır. Yoksulluk 

çalışmalarında; gıda yoksulluğu, gıda ve gıda-dışı yoksulluk, göreli yoksulluk ve günlük geliri 
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1 US dolar , 2 US dolar ve 4,3 US dolar sınırlarına göre yoksulluk oranları verilmiştir (DPT, 

2007:21). 

Tablo 3: Türkiye’de Çeşitli Kriterlere Göre En Yoksul Kesimler, 2002-2005   (yüzde%) 

    Yoksulluk Yoksulluk Yoksulluk Yoksulluk 

Kriterler 
En Yoksul 

Kesim 

Oranı Oranı Oranı Oranı 

2002 2003 2004 2005 

Yerleşim Yeri Kırda yaşayan 34,5 37,1 40 33 

Cinsiyet Kadın 27,2 28,3 26 21 

Eğitim 
Okur-yazar 

olmayan 
41,1 42,4 45,1 37,8 

Hanehalkı 
Ataerkil  veya  

geniş 34,3 32,7 32 27,3 

Kompozisyonu aile 

İktisadi Faaliyet Tarım sektörü 36,4 39,9 40,9 37,2 

Genel Yoksulluk Oranı (gıda ve gıda-dışı         

yoksulluk) (1)   27 28,1 25,6 20,5 

Kaynak: TÜİK 2002-2003-2004-2005 HBA. (1) Gıda ve gıda dışı yoksulluk, gıda ve gıda dışı harcamaların 

maliyetinin hanehalkının toplam tüketim harcamasından az olduğu durumdur. Aktaran bknz: DPT, 2007:22’deki 

tablodan alınmıştır. 

Hanenin varlıklar stoğu, varlıklar stoğu için tahmin edilmiş yoksulluk sınırının altında 

yaşıyorsa, büyük bir olasılıkla elde ettiği gelir açısından standart yoksulluk sınırının altında 

yer alıyor demektir. Bu durumda haneler yapısal gelir içerisinde “yoksul” olarak kabul edilir 

(Kabaş, 2014:1). Haneler yoksulluk açısından genel olarak üç gruba ayrılır. Kronik yoksullar, 

geçici yoksullar ve yoksul olmayanlar şeklinde sınıflandırılır. Yapılan yoksulluk ölçümlerine 

göre, genel yoksulluk içerisinde geçici yoksulluğun çok yüksek olduğunu tespit etmişlerdir 

(Carter ve Barret, 2006:179-180; aktaran bknz: Kabaş, 2014:1). 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), yoksulluğun açıklanması ve mücadele 

edilmesi için 1997 yılında yayınladığı raporda İnsani Yoksulluk Endeksi (Human Poverty 

Index) geliştirilmiştir. Bu endeksin 3 önemli kriteri mevcuttur. 1-) Yaşam süresi (40 yaşın 

altındaki yoksul nüfus yüzdesi), Eğitim (okuma-yazma bilmeyen nüfusun yüzdesi), 2-) Makul 

bir hayat standardı (sağlıklı içme suyuna sahip olmayan nüfus oranı, koruyucu sağlık 

imkanlarından yoksun nüfus oranı, 3-) 5 yaşın altında olan çocuklar ve yeterli beslenemediği 

için ciddi kilo kaybı içerisinde olan nüfusun oranı) olarak kıstaslar belirlemiştir (Taş ve 

Özcan, 2012:423-430). 

Gelir dağılımını belirleyen faktörler değinmek gerekirse; ekonomideki piyasa yapısı, üretim 

araçlarının mülkiyet yapsı, kamusal mal ve hizmetlerden yararlanma durumu, emeğin 

örgütlenme düzeyi, siyasal sürece katılım ve siyasal söz sahibi olma durumu, teknolojik 

gelişme düzeyi, ülkedeki kurumsallaşma durumu ve hukuki yapının işleyişi, ekonomik yapısı 

ve uygulanan ekonomi politikaları, iktisadi krizler, işsizlik durumu ve istihdam yapısı, nüfus 
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artış hızı, kayıt dışı ekonominin yaygınlık durumu, sosyal güvenlik sisteminin işleyişi ve 

düzenlemelerin uygulanması, özel sigortacılığın gelişmişlik hali, israf ve savurganlığın yaygın 

olma durumu, kamu harcamalarında israfın olup olmaması, yolsuzluk ve yoksulluk durumu, iş 

hayatına yapılan destekler ve teşvikler, alt gelir gruplarına yapılan transfer ödemeleri gelir 

dağılımını yakından etkileyen faktörlerdendir (Öztürk, 2017:25-26). 

Gelir dağılımı bozukluğu ile sosyal adalet kavramı arasında çift yönlü bir ilişki mevcuttur. 

Gelir dağılımı eşitsizliğinin yaygın olduğu ve yoksulluğun derinleştiği bir toplumda sosyal 

adalet sağlanamazken, sosyal adaletin yok olduğu bir toplumda gelir dağılımı eşitsizliği daha 

da bozulmaktadır (Öz, 2018:26). 

 

Şekil 4: Gelir Dağılımı ve Sosyal Adaleti Etkileyen Faktörler 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

İktisadi büyüme kavramını tanımlamak gerekirse, “bir ekonomide ve belli bir dönemde 

(genellikle bir yılda) bir miktar, bir ağırlık, bir hacim, bir büyüklük artışıdır. Öyle ki bu 

artışlar, insanları ve ülkeyi bugünkünden daha sağlam ve daha kuvvetli bir güce, daha yüksek 
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bir gelir düzeyine doğru götürebilecek aritmetik, kantitatif yani miktar ile açıklanan bir 

artıştır” (Özgüven,1988:36; aktaran bknz: Aksu, 2018b:13-14). Ülgener’e göre iktisadi 

büyüme; “iktisadi hayatın temel verilerinde (işgücü, tabi kaynaklar, teçhizat), fert başına bir 

yıldan öbürüne daha yüksek bir reel gelir sağlayacak şekilde devamlı artışlardır” (Ülgener, 

1991:409-410; aktaran bknz: Aksu, 2018b:14). 

İktisadi büyüme ile gelirin adaletsiz dağılımı ve yoksulluk oranı arasında yakından bir ilişki 

bulunmaktadır. Teorik olarak üretim hasılası (büyüme) arttıkça, yoksulluğun azalması ve gelir 

dağılımındaki eşitsizliğin daha dengeli bir hal alması beklenirken, tam tersine hem büyüme 

artmakta, hem de yoksulluk oranları ve gelir eşitsizliği artmaktadır. Yani tersine bir ilişki 

beklenirken, her üç değişkenin birlikte artması tartışılması gereken bir durumun varlığını 

göstermektedir. Dağdemir’e (2008:114-129) göre, dünyada küreselleşme eğilimleri arttıkça, 

gelir dağılımındaki bozulmalar artmaktadır12. 

Galor ve Zeira (1988,1993:35-52) ve Banerjee ve Newman’ın (1993:274-298) geliştirdiği 

makro ekonomi modellerinde finansal gelişmişlik düzeyi arttıkça gelir eşitsizliğinin 

azalacağını ileri süren negatif doğrusal hipotezin varlığını tespit etmişlerdir (Şahin, 

2018:303). Finansal sektörün gelişimi ve mevzuat olarak ayakları yere basan, kurumsallaşmış 

doğru finans yönetimi sonucunda iktisadi büyümenin daha hızlı ve sürdürülebilir olmasına 

yardımcı olur. Böylece finansal kaynaklara erişim üretim ve istihdam olanaklarını artırırken, 

düşük gelirli kesimlerin gelirini doğrudan artıran ve düzelten yatırım faaliyetlerini 

geliştirmektedir. Finansal gelişme ile birlikte toplumda gelir ve refah eşitsizliğini azaltarak, 

gelir eşitsizliği nedeniyle ortaya çıkan sorunların azaldığı tespit edilmiştir (Şahin, 2018: 301). 

Türkiye’de gelir dağılımındaki bozukluk, yoksulların sayısını arttırırken, yolsuzlukların da 

artmasına sebep olmaktadır. Gelir dağılımındaki eşitsizlik yaygınsa, o toplumda yoksulların 

sayısı artarken, yolsuzlukların sayısı giderek fazlalaşır. Gelir dağılımında adalet 

yaygınlaştıkça, saydamlaşma (şeffaflaşma) arttıkça, yolsuzluklar azalır (Karluk ve Ünal, 

2017:344-345). 

Bir ülkedeki enflasyon oranının gelir dağılımı bozukluğu üzerinde olumsuz etkisi vardır. 

Enflasyonun alım gücünü düşürmesi nedeniyle gelir dağılımındaki adaletsizliğin en büyük 

 
12 Gelir dağılımı eşitsizliğinin kaynaklarını üç başlık altında toplamak mümkündür (Çetin,2013:223); 

• Ücret maaş geliri, sermaye gelirleri vb. gibi gelirin kaynağına göre, 

• Tarımsal kesim - tarım dışı kesim, bölge gibi farklı iktisadi kesitlere göre, 

• Gelir üzerinde etkili olan eğitim, istihdam, aile tipi gibi mikro dü-zeydeki özelliklere göre incelemeler yapılabilir. 
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tahribatı yoksul kesim üzerinde olur. Bu yüzden gelirde meydana gelen kayıpların yoksul 

kesim üzerinde, zengin kesime göre çok daha büyük yıkıcı etkisi bulunmaktadır (Laidler ve 

Parkin, 1975:741-809; Fischer ve Modigliani, 1978:810-833). 

Bunun yanında hoşnutsuzluk oranı ile işsizliğin de gelir dağılımı bozukluğu üzerinde önemli 

oranda olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Son dönemlerde işsizlik oranlarının yüksek seyir 

izlemesi, işçi haklarının zayıflaması, işçi örgütlenmesinde yaşanan sendikasızlaştırma 

politikaları, esnek çalışma saatleri, kayıt dışı istihdamın varlığı ve buna bağlı olarak ortaya 

çıkan kaçak işçi çalıştırma ve iş hayatının küreselleşme sürecine uyum gösterme çabaları 

sonucunda, daha yüksek verimliliği baz alan, daha düşük ücret düzeyine razı olmuş ve ağır 

çalışma koşullarına rıza gösteren bir işgücü arzının ortaya çıkması büyüme-istihdam-gelir 

dağılımı bozukluğu ilişkisinin pozitif bir nitelik alamamasının temel nedenleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Blank and Blinder, 1985:1-59; Aksu, 2017:48; Güder, 2019:201-208). 

Sağlık politikaları ile gelir dağılımı arasında da yakın bir ilişki vardır. Büyüme sürecinde 

önemli rolü olabilen insan sağlığı ile gelir dağılımı değişkenlerinin kendi aralarında iki yönlü 

nedensellik ilişkisi vardır: Düşük gelir, kötü beslenmeye sebep olurken, yoksulluk ise sağlık 

kazanç potansiyelini azaltır. Öte yandan, ampirik çalışmalar sağlık ile iktisadi büyüme 

arasında pozitif bir ilişki öngörmektedir (TEK,2003:12; http://ekutup.dpt.gov.tr/ ekonomi/ 

tik2004/ cilt11.pdf/ 2004 Türkiye İktisat Kongresi Cilt 11: Çalışma Grubu Raporları – I., 

erişim tarihi:10.10.2009). 

Ülkelerin demokratik yapısı ile gelir dağılımı ve iktisadi büyüme arasında yakından bir ilişki 

mevcuttur. Buna göre ülkelerin demokratik yapısı kurumsallaşmış ve ileri demokrasi varsa, 

gelir dağılımı ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki negatiftir. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin 

iktisadi büyüme üzerinde azaltıcı etkisi vardır (Weede, 1997:751-764). Buna mukabil 

demokratik yapısı olmayan ülkelerde ise, gelir dağılımındaki eşitsizlik ile iktisadi büyüme 

arasında pozitif bir etki yaratmaktadır (DPT, 2004:14). 

Bilinçsizce artan nüfus artışı, yoksulluğu ve gelir dağılımındaki eşitsizliği daha da 

körüklemektedir. Bu bağlamda bilinçsizce artan nüfus artışı kavramı yerine, optimum nüfus 

kavramını anlamak ve bununla ilgili politikalar oluşturmak önem arz etmektedir. Bu kavrama 

göre, dünyanın insanları belirli bir hayat standardında yaşamını idame ettirebilecek, gelir 

dağılımdan adil olarak faydalanabilecek, açlık ve sefaletle yüz yüze getirmeyecek en uygun 

hayat (standart) sınırına sahip nüfus miktarı olarak tarif edilmektedir (Aksu, 1998:221). 

Bilinçsiz nüfus artışı, göçe neden olan sebeplerdeki artışı hızlandırmakta (Yamak ve Yamak, 
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1999:25), toplulukları ülkelerinden koparırken, insanları doğudan batıya, güneyden kuzey 

eksenine doğru hızla göç etmelerine sebep olmaktadır. Bu durum göç alan ülkelerin iç 

dinamiklerini bozmaktadır. Mücadele, iç çatışma, sosyal patlama, sınıfsal dengesizlikler, kaos 

ve terörizm sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimsiz kişilerin, fiziki becerileri yetersiz 

ve cahil kesimin açlık sınırının (1US dolar) ve yoksulluk sınırının (2 US dolar) altında 

yaşamaya mecbur oldukları görülmektedir (Aksu, 1998:234-274). 

Teknolojik değişim, Ar-Ge, inovasyon, patent miktarı gibi argümanlar iktisadi büyümenin 

itici gücü olarak büyüme modellerinde ve uygulamaya yönelik ampirik çalışmalarda 

karşımıza çıkmaktadır. Bir çok iktisatçı tarafından sürdürülebilir büyümenin motoru olarak 

belirlenen argüman; “teknolojik yenilikler ve insanlara yatırım yapma” düşüncesi gelmektedir 

(Aksu, 2018d:2635). Bu durumun ülkelerin iktisadi büyümesi üzerinde olumlu etkisini ortaya 

koyarken, gelir dağılımı üzerinde olumsuz etkisinin olabileceğini göstermektedir. Şöyle ki, 

teknolojik ilerlemeler ve Ar-Ge sonucunda (yapay zeka, robotlaşma ve otomasyon vb.) yeni 

meslek dallarının oluşacağı gibi, mesleklerini kaybedecek çok sayıda (düz işçi statüsünde) 

insan bulunmaktadır. Teknolojik gelişimin gelir dağılımı üzerinde etkisinin negatif olacağını 

savunan ampirik çalışmalarda mevcuttur (Katz ve Murphy, 1992: 35-78; Berman, 1994:367-

397; aktaran bknz:Güder, 2019:201). 

Gelir dağılımı bozukluğu ile kamusal mal ve hizmetlerden yararlanma adına “fırsat eşitliği” 

(eğitim, sağlık, ulaşım, adalet, altyapı hizmetleri, sınıfsal mobilite, vb.) arasında ne yazık ki 

bire bir ilişki mevcuttur. Gelir dağılımı bozukluğu fırsat eşitliğini de bozmaktadır (Öztürk, 

2017:39). Bununla birlikte, gelir dağılımı bozukluğu ekonomik yapıda ve toplum içerisinde 

israfın ve savurganlığın önünü açmıştır. İsrafın olduğu bir ekonomide üretimde verimliliği ve 

etkinliği ayağa kaldırmak mümkün değildir. Kaynakların kötü kullanımı ve atalet içerisinde 

kalması engellenemez. Zengin üst sınıf “akıllara zarar” aşırı tüketim harcaması yaparken, alt 

sınıfın ekmek alacak parasının olmaması sorunun boyutunu göstermektedir. Açlık ve 

yoksulluk sorununun arka planında savurganlık ekonomisinin doğurduğu adaletsiz gelir 

dağılımı vardır (Öztürk, 2017:45). Özellikle alt sosyal grupların sosyal güvenlik kayıtlarının 

olmaması veya sosyal güvenlik şemsiyesi altında bulunmaması toplumdaki eşitlik ve adalet 

duygusunu bozmaktadır. Bu sosyal güvenlik sisteminin etkin ve her kesimi kucaklayacak 

şekilde işletilmesi, toplumda yaşayan insanların yarına daha bir güvenle bakması anlamına 

gelmektedir. Bir toplumda sosyal güvenlik sistemi ile gelir dağılımı bozukluğu arasında 

yakından bir korelasyon ilişkisi bulunmaktadır. Sosyal güvenlik sistemi çökmüş veya 

işletilemiyorsa, gelir dağılımında adaletsizlik ihtimali artmaktadır. 
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Bu çalışmada kullanılan değişkenlerden birisi olan kayıtdışı ekonomik yapı ve miktarıyla gelir 

dağılımndaki adaletsizlik arasında da yakından bir korelasyon ilişkisi bulunmaktadır. 

Özellikle geri kalmış ülkelerde ekonominin kayıt altına alınmaması nedeniyle ilgili olarak, 

gelir dağılımındaki adaletsizlik daha da belirginleşmektedir. İktisadi literatürde kayıtdışı 

ekonominin nedenleri arasında; artan vergi yükü ve oranlarındaki artış ve sosyal güvenlik 

katkı payları, resmi ekonomide özellikle emek piyasalarında artan ilave düzenlemeler ve 

yüksek primler, haftalık çalışma saatlerinde azaltmaların zorlaştırılması, vergi moralinin 

düşmesi ve erken emeklilik gibi çok önemli nedenleri vardır (Aksu, 2019:74). Aslında geri 

kalmış ülkelerin temel özelliklerinden birisidir. Kayıtdışılık kırılamayan bir fasit döngü olup, 

sonuçta kendi kendini besleyen bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu döngü şöyle 

başlar, vergisini alamayan devlet, kamu hizmetlerini yerine getiremez. Bu durum makro 

ekonomik dengeler üzerinde bozucu ve yıkıcı bir etki oluşturur. Devletin mali yükünün 

artmasına sebep olur. Bu durum kayıtdışılığı ister istemez besleyen, büyüten bir duruma 

dönüştürür. Bu tarz bir yapıda reel sektörün üretimi düşer, milli gelir hesapları düşük olur, 

iktisadi büyümede daralma meydana gelir, verimsizlik ve israf ortaya çıkar, toplam borç 

stokunu azaltmada etkili olunamaz, enflasyonu indirmede ve para politikaları konusunda, 

istihdam politikasında ve işsizliği azaltmada, devletin gelir ve gider dengesini sağlamada ve 

bütçe açıklarını azaltmada yeterince başarılı olunamaz. Maliye politikalarının 

düzenlenmesinde, uygulanmasında, denetlenmesinde ve en önemlisi toplumda vergi ve gelir 

dağılımı adaletinin tesis edilmesinde ciddi sorunlar meydana getirir (Aksu, 2019:75). 

Türkiye’de transfer harcamalarının gelir dağılımı üzerinde olumlu etkisi varken, cari 

harcamaların ise olumsuz etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Demiryürek, 2018:vi). 

Kamu maliyesinin gelirin yeniden dağılımı üzerindeki en önemli etkisini transfer harcamaları 

yoluyla yapılmaktadır. Transfer harcamaları, kişiler veya sosyal gruplar arasında, iktisadi, 

sosyal veya milli nedenlerle ayni ve para olarak satın alma gücünün el değiştirmesini 

gerçekleştiren harcamalardır (Edizdoğan, 2004:92; Göl ve Ekici, 2014:62-63). Transfer 

harcamaları bütçe dengesine göre şekil alan bir kamusal hizmeti kapsamaktadır. Devletin 

finansman gücüne göre genişlemesi ve daralması söz konusu olabilmektedir. Ekonomik 

sübvansiyonlar ile üreticilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla gerçekleştirilen vergi iadeleri 

şeklinde yapılan transferler, üretimi artırmaya yardımcı olarak milli gelir üzerinde olumlu ve 

genişletici etkiler ortaya koyabilmektedir (Göl ve Ekici, 2014:62-63). Özellikle tarım 

sektörüne verilen sübvansiyonlar, hem kişisel hem de sektörel gelir adaletsizliğini azaltmakta 

etkili iken, buna mukabil, üretime ve ihracata verilen sübvansiyonlar genellikle piyasa için 
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üretimde bulunan sanayici, yüksek gelir grubuna bağlı yatırımcı, rantiyeci, finansör ve 

ihracatçılara verilmektedir. Bunlar yüksek gelir gruplarındaki tüketici kişiler olduklarından, 

gelir dağılımındaki adaletsizliği daha da bozacak bir hale dönüştürmektedir. Kişisel gelir 

dağılımı bu transferlerden olumsuz olarak etkilenecektir. Transfer harcamalarından 

faydalanan fertlerin kullanılabilir gelirlerinde net bir artış meydana gelmektedir. Böylece bu 

kişilerin vergiler nedeniyle uğradıkları kayıplar, transfer harcamaları ile kısmen karşılanmış 

olmaktadır. Burada dikkat edilecek husus alt gelir gruplarını iyi belirlemek gerekir. Gelir 

dağılımındaki adaleti kısmende olsa düzeltici veya dengeleyici olan bu transfer harcamaları, 

gelir dağılımı bozuldukça, bu dengeleyici ve düzeltici sistemin etkin olarak işlemesi sekteye 

uğrayabilmektedir (Demiryürek, 2018:49-51). 

Gelir dağılımı ölçütlerini 9 maddede belirtmek mümkündür (Cowell, 2000;90-112; aktaran 

bknz: Çetin, 2013:215-216; Künü, 2018:286-287); 

• En az ve en çok gelir değerlerinin kıyaslanması temeline dayalı olan değişim aralığı 

ölçütü, 

• Dağılımın ortalamanın hangi tarafında yoğunlaştığının belirlenmesine dayanan Pearson 

çarpıklık katsayısı13, 

• Gelir dağılımındaki eşitsizliği gösteren ve sektörlere göre sınıflandırılmış bir Lorenz 

eğrisi ölçütü olan Kuznets katsayısı14, 

• Gelir dağılımını gösteren Gini katsayısı15, 

• Zamana ve mekâna bağlı olmadan, tüm ekonomilerde gelir dağılımını tanımlayan 

eğrilerde, üst gelir grubuna ait dilimlerin eğimlerinin birbirinin aynı olduğunu ifade 

eden bir model olan Pareto katsayısı16, 

 

13 Pearson çarpıklık katsayısı ölçütü formülü;  

14 Kuznets katsayısı, Gini katsayısı gibi sektörlere göre sınıflandırılmış bir Lorenz Eğrisi ölçütüdür. İki sektörlü bir ekonomi 

için uygulanan 0 ila 1 arasında değeri değişir (Karluk, 2007:72). Kuznets katsayısı formülü aşağıda verilmiştir; 

K = Yİ  [ (Xİ / Yİ) - 1 ]; Xİ = İnci sektörün üretimdeki payı, Yİ = inci sektörün istihdamdaki payı, 

Örnek vermek gerekirse, tarım sektörü toplam gelirin %15’ini üretirse,toplam istihdamın %60’ını istihdam ederse; 

 K = 0.60 [(0.15 / 0.60)-1] =  0.45 
15 Gini Katsayısını hesaplamak için şu şekilde formüle edilebilir; 

       →      
16 Pareto Katsayısı, α parametresidir. Bir oranın 0 ile 1 arasında olması gerektiğinden, α indeksi pozitif olmalıdır, ancak tüm 

popülasyonun toplam gelirinin sınırlı olması için α da 1'den büyük olmalıdır. Pareto endeksi ne kadar büyük olursa, çok 

yüksek gelirli insanların oranı o kadar küçük olur. p + q = 1, p > q, Pareto endeksi şöyle formüle edilir; 

(Xm / X)α →Her gelirin, bir alt sınırı olduğu için Xm her zaman pozitif bir değerdir. Pareto genelde gelirin üst kısmıyla 

ilgilenir. α = logp/q 1/q = log (1/q) / log (p/q) = log (q) / log (q/p), eğer q= 1/n eşit olduğunda,  α = logn-1(n) 
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• Gelir dağılımındaki eşitsizliğin derecesini ayrıntılı olarak gösteren Elteto-Frigyes 

eşitsizlik ölçütü, 

• Zenginden fakirlere yapılan pozitif refah transferini gösteren bir ölçüttür. Fayda 

fonksiyonu temeline dayanan Pigou-Dalton eşitsizlik ölçütü17, 

• Gelirlerin eşit dağıtılması halinde varılacak sosyal refah düzeyine ulaşmak için mevcut 

olan toplam gelirin ne kadarlık kısmının yeterli olduğunu ifade eden Atkinson eşitsizlik 

ölçütü18, 

• Nüfus oranlarını gelir oranlarına dönüştürmekte kullanılan, toplam eşitsizliği gruplar içi 

ve gruplar arası ayrıştırmada kullanılan Theil indeksi’dir19. 

Gelir dağılımında ortaya çıkan bu eşitsizliğin derecesinin belirlenmesinde önem arz eden iki 

farklı yöntem üzerinde durulacaktır. Bunlar; Amerikalı bilim adamı Max Lorenz’in 

geliştirdiği Lorenz Eğrisi yöntemi ve İtalyan bilim adamı Corrado Gini’nin geliştirdiği Gini 

Katsayısı yöntemleridir (Ünlüönen ve Tayfun, 2015:214-215). 

Max Lorenz tarafından 1905 yılında geliştirilen ve bir ekonomide gelir dağılımı adaletsizliğini 

geometrik olarak ifade eden eğriye Lorenz Eğrisi denir. Bu eğri gelir dağılımındaki eşitsizlik 

durumunu grafiksel olarak göstermektedir. Yani toplam elde edilen gelirin yüzdesel olarak ne 

kadarının nüfusa ait olduğunu kümülatif bir şekilde ifade eder (Bellù ve Liberati, 2005:3-4). 

Mutlak eşitliğin olduğu durumda Lorenz eğrisi A ve B keselerini birleştiren bir doğru 

şeklindedir. Bu durumda eğri mutlak eşitlik doğrusu olarak ifade edilir. Gelir dağılımı 

adaletsizliğini derecelendiren ölçüttür (https://ekonomi hukuk.com/ buyume-kalkinma/az-

gelismis-ulkelerin-ozellikleri/;erişim tarihi: 05.05.2020). 

 
17 Pigou-Dalton eşitsizlik ölçütü;  ΔGini (𝑐𝑡

𝑖)≔Gini(𝑦i+1) − Gini(𝑦i) = 
2𝑡( 𝑗−𝑘)

∑ 𝑦𝑖𝑛
𝑖=0

= 
2

𝑛 
 

𝑡

𝑦

𝑗−𝑘

𝑛
 

18 Atkinson Endeksi (1970);  𝐼𝐴
𝜀  (𝐹) ∶=  1 −

1

𝜇(𝐹)
[∫ 𝑥1−𝜀 𝑑𝐹(𝑥)]1/1-ε 

19 Theil Endeksi (1967) (T), Genel entropi endeksinde α’nın 1’e eşit olduğu özel durumdur. Theil indeksinin, hesaplanması 

şu şekilde formüle edilmektedir; 

 𝐼𝑡ℎ𝑒𝑖𝑙 (𝐹)  =  ∫ 𝑥/𝜇(𝐹) 𝑙𝑜𝑔𝑥/𝜇(𝐹)𝑑𝐹(𝑥)→ 𝐺𝐸 (1)  =  T = 1/n ∑ (α
𝑌𝑖

𝜇
log

𝑌𝑖

𝜇
)

𝑛

𝑖=1
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 Şekil 5: Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı 

                          

Kaynak: Ünlüönen ve Tayfun, 2015:215’deki şekilden alınmıştır. 

Gelir dağılımında mutlak eşitliğin olmadığı durumda Lorenz eğrisi (yay şeklinde) C noktasına 

doğru yaklaşan bir eğri şeklinin alanıdır. Buna göre C noktasında nüfusun %60’ı gelirin 

sadece %30’unu alabilmektedir. Bir ekonomide gelir dağılımı adaletsizliği arttıkça (yay 

genişledikçe) Lorenz eğrisi C noktasına doğru yaklaşacaktır. Hatta eşitsizlik arttıkça bu yay 

daha da açılacaktır. Bu durumda nüfusun belirli bir yüzdesi gelirden aynı yüzde oranda pay 

alamayacaktır. Eğri bir karenin köşegenini uç noktalarda keser. Karenin dikey kenarında 

gelirin birikimli payları, yatay kenarında ise nüfusun birikimli payları yüzde olarak gösterilir. 

Köşegen doğru, gelirin nüfus arasında eşit dağılımını (mutlak eşitlik) gösterir. Lorenz eğrisi 

köşegen doğrudan (orijinden çıkan 450 doğrudan) uzaklaştıkça, gelir dağılımındaki eşitsizlik 

artmaktadır (Dinler, 2008:296-297; Ünlüönen ve Tayfun, 2015:215; Kabaş, 2014:23; Göl ve 

Ekici, 2014:268). 

Gini katsayısı, İtalyan istatistikçi Corrado Gini tarafından 1912 yılında geliştirilmiştir. Lorenz 

eğrisinden hareketle gelir dağılımı adaletsizliğini matematiksel olarak ifade etmektedir. 

Yukarıdaki şekilde Mutlak Eşitlik Doğrusu ile Lorenz Eğrisi arasında kalan alana A dersek, 

Lorenz eğrisi ile yatay eksen arasındaki kısıma B alanı dediğimizde, A alanını bu (A+B) 

alanına oranladığımızda Gini katsayısını elde etmiş oluruz. Gini katsayısı, bir toplumda gelir 

adil olarak paylaşılmışsa yani herkes eşit gelir elde ediyorsa, Gini katsayısı “0” değerini 

almaktadır. Katsayı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği göstermektedir. Toplumdaki 

gelirler yalnız bir kişi tarafından alındığında, Gini katsayısı 1’e eşit olmaktadır. Katsayı 1’e 

yaklaştıkça gelir dağılımında adaletsizliği ve bozulmayı ifade etmektedir. Gini katsayısının 

artması eşitsizliğin arttığını, azalması ise eşitsizliğin azaldığını göstermektedir (Karluk, 

2007:70-72; Dinler, 2008:296-297; Kabaş, 2014:23; Ünlüönen ve Tayfun, 2015:215; Öztürk, 

2017:53-54; Göl ve Ekici, 2014:268). 
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       Şekil 6: Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısının Hesaplanışı 

  

Gini Katsayısının  

1’e eşit Olduğu 

        80 

             70       Gelir Dağılımının 

 Bozuk Olduğu Alan 

            60     Mutlak Eşitlik Doğrusu 

                       50 

 

                        40    

  

         Lorenz Eğrisi 

          l 

Gini Katsayısının 

0’a eşit olduğu 

nokta 

 

      

         Eşitsizliğin En Yüksek 

         Olduğu Nokta 

 

Lorenz eğrisinin altında kalan alanın toplamına (A+B) oranına, “Gini katsayısı” (G) denir. 

Gelir dağılımı adaletten ne kadar uzaklaştığını anlamak için, Mutlak Eşitlik Doğrusu ile 

Lorenz eğrisi arasındaki mesafe ne kadar açılırsa, o kadar adaletsizlik var demektir. C noktası 

eşitsizliğin en yüksek olduğu nokta durumundadır. Gini katsayısı 0.40’a kadar ise yeterli 

olarak görülmekte, 0.50 ve üzerindeyse kötü bir durumun olduğunu göstermektedir. Bu 

bağlamda Türkiye 0.40 bandında yer almaktadır. Uzun süreden beri 0.40 oranında 

sabitleşmesi, bu durumun düzelme eğiliminde olmadığını göstermektedir (Eğilmez, 2020:116-

118,256)20. 

Gini Katsayı fomülü; 

G= A Alanı /  (A+B) Alanı 

• Gini katsayısı sıfır ile bir arasında değer almaktadır. 

• Katsayının bire yaklaşması “gelir dağılımı adaletsizliğinin arttığını” gösterir. 

• Katsayının sıfıra yaklaşması “gelir dağılımı adaletsizliğinin azaldığını” gösterir. 

 

20 Üçgenin alanının 0,5 (1x1/2) olduğu düşünülürse tam eşitlik durumunda Gini katsayısı 0/0,5 = 0, tam eşitsizlik durumunda 

ise 0.5/0.5 = 1 değerini alır. 
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• G=1 ise mutlak eşitliksiz söz konusudur (450 derecelik doğruya paralel bir hal alması). 

• G=0 ise mutlak eşitlik söz konusudur (eğri yatay eksene yaklaştıkça). 

Tablo 4: Türkiye Ekonomisinde Gelir Dağılımı (2006-2017) 

Yıllar  Gini Katsayısı  P80/P20 

2006 0.428 9,6 

2007 0.406 8,1 

2008 0.405 8,1 

2009 0.415 8,5 

2010 0.402 7,9 

2011 0.404 8 

2012 0.402 8 

2013 0.400 7,7 

2014 0.391 7,4 

2015 0.397 7,6 

2016 0.404 7,7 

2017 0.405 7,5 
Kaynak: Eğilmez, 2020:118’deki tablodan alınmıştır. 

 

Şekil 7: Kuznets Eğrisine Göre Ülkelerin Konumu 

     

Türkiye yayın alt kısmında, azalma trendi gösteren durumdadır. Nişancı vd. (2017:148) 

çalışmasında bu duruma vurgu yapmıştır. Gelir dağılımı eşitsizliğini azaltıcı ve yoksullukla 

mücadele konusunda önemli bir uygulama olan “sosyal içerme politikaları” önem arz 

etmektedir. Sosyal içerme politikalarının uygulanmasında 6 boyut önem arz etmektedir (DPT, 

2007:66): 

1. İstihdamda iyileştirmeler sağlanması ve işsizliğin azaltılması hedeflenmelidir (bu amaçla 

yeni meslekler öğretilmeli, İşkur ile iş hayatının ihtiyacı olan iş göreni işverenle buluşturacak 
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üçlü saç ayağının teknik ilişkileri mevzuatla oluşturulmalı, mesleklerini icra edemeyen veya 

işini kaybeden kişilere yeni iş alanları açılması gerekmektedir), 

2. Sosyal harcamalarda iyileştirmeler yapılmalıdır (örneğin, eğitim ve sağlığa yapılan 

harcamalar, beşeri sermaye için çevresel etki oluşturma ve kaliteyi yükseltecek maddi-manevi 

desteğin sağlanması gerekir), 

3. Gelir dağılımında iyileştirme (özellikle D ve E gelir grubuna bağlı insanları C grubuna-orta 

tabakaya taşımak çok önemlidir. Aşağı tabakada yığılma sıkıntı yaratır), 

4. Nüfus yapısına yönelik çalışmalar önem arz etmektedir (Geri kalmış ülkelerden aşırı göç 

alınmakta, bunun yanında yetiştirdiğimiz önemli fertlerimizi ciddi beyin göçü ile 

kaybedilmektedir. Bunun yanında geri kalmış bölgelerde bilinçsiz bir nüfus artışı ve aşırı 

doğurganlık göze çarpmaktadır), 

5. Barınma hizmetlerinde iyileştirme (özellikle yetim, kimsesiz, düşkün ailelerin çocuklarını 

devlet bizzat okutarak ve himayesine alıp koruyarak, hiç bir yapının etkisinde bırakmadan, 

değişik mesleklere yönlendirerek, ayakları üzerinde durmasını sağlatmak gerekir. Bunun 

yanında yaşlı ve fakir kimselere bakım evleri, darülaceze, aşevleri ile kadın ve çocuklara 

yönelik koruma evi açmak ve burada insanca yaşatmak sosyal devlet olmanın temel ilkesidir), 

6. Toplumda korunmasız grupların durumlarında iyileştirme (kadın, çocuk, genç, işsiz, 

yoksul, yaşlı ve özürlüler için özel programlar ve meslekler kazandırılmalı, böylece yaşaması 

için gerekli iş ve istihdam olanakları bu kişilere sağlanmalıdır). 

Türkiye ekonomisinde gelir dağılımını bozan başlıca faktörleri DPT’nin 9. Kalkınma Planında 

net bir şekilde ortaya konmuştur (DPT, 2001:91-92;Aksu, 1998:220-253); 

• Kamu kesimindeki açıklar, 

• Vergi politikalarında dolaylı vergilere daha fazla önem verilmesi, düşük gelirli kesimler 

aleyhine ortam hazırlamaktadır, 

• Açık finansman ve enflasyon süreci, 

• Kredi politikası uygulamalarında gelir dağılımına yönelik hedeflerin yeterince dikkate 

alınmaması, 

• Fiyat politikası, KİT ürünleri ve tarımsal destekleme fiyat politikaları yoluyla, emek ve 

tarım dışı kesimlere kaynak aktarımında kullanılmaktadır. Aktarılan kaynakların etkin 
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kullanılmaması, üretim yerine ranta ve tüketime yönelmesi, gelir dağılımı sorununun 

daha da derinleşmesine yol açmaktadır. 

• Teknolojik gelişmeler, emeğin sermaye ile ikame olanağını artırmaktadır. Böylece, 

işsizlik yanında ikame olanakları da işgücü üzerinde bir baskı yaratmaktadır. 

• Eğitim politikasında, özellikle 1980 sonrası dönemde yaşanan gelişmeler, gelir 

dağılımındaki dengesizliği artırmıştır. 

• Özellikle 1980 sonrasında, yatırımların yetersizliği yanında sektörel ve bölgesel 

dağılımın dengesizliği, bir taraftan işsizlik, diğer taraftan göç olgusunu artırmış, büyük 

kentlerde işsiz ve/veya düşük ücretle çalışmaya hazır işsizler ordusu yaratmıştır. Maaş 

ve ücretlerde ciddi azalmaların görülmesi artmıştır. Gelir ve maaşın düzensiz olması ve 

ücretlerin dondurulması ve düzensiz çalışma saatlerine maruz kalınması. 

• Tarım ve diğer sektörler arasında gelir farkının çok yüksek olması, diğer sektörler için 

tarım kaynaklı işgücü arzının esnekliğini artırmaktadır. Tarım alanlarının bozulması 

veya yok edilmesi, içme suyu kalitesinin ve yeşil alanların artık el ile sayılacak kadar 

azalması, kuraklık ve toprak erozyonları, ormanlık alanların işgal edilmesi veya 

bozulması artmıştır. 

• İşgücü piyasalarına ilişkin temel sorun, örgütlenme düzeyinin yetersizliği, örgütlü 

kesimde ise sendikaların etkin olmamasıdır. Ayrıca, yüksek oranlı işsizlik, sendikaların 

etkinliğini azaltırken, taşeronlaşma ve kaçak işçi çalıştırma gibi yollara 

başvurulmaktadır. 

• Sosyal güvenlik sisteminde, kapsam olarak ortaya çıkan gelişmelere karşın, içerik 

olarak önemli sorunlar bulunmaktadır. 

• Miras hukuku ve küçük çiftçilerde hızlı nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan arazi 

parçalanması, daha sonra mülksüzleşme sürecine dönüşmekte ve bu süreç, gelir 

bölüşümünü düşük gelirli gruplar aleyhine bozmaktadır. 

• Sosyal izolasyon, sağlık koşullarının yetersizliği, sosyal dayanışmanın azalması, 

koruyucu ve destekleyici geleneklerin, örf ve adetlerin terk edilmesi, intiharların ve 

psikolojik sorunların artması, boşanmaların ve kadına yönelik şiddet eylemlerinin artışı. 

21. yüzyılın ilk çeyreğini doldururken, Türkiye olarak gelir dağılımındaki bozukluk ve 

yoksulluk sorununda yapılması gereken önemli icraatlara ihtiyacı vardır. AB ülkeleri 

ölçeğinde daha adil bir gelir dağılımı ve yoksullukla mücadele hedefleyen, her yurttaşın 

insanca yaşama hakkını kurum ve kuruluşlarıyla güvence altına alan, insan kaynaklarının 

geliştirilmesine ve istihdam odaklı sürekli ve istikrarlı bir iktisadi büyümeyi sağlayan “Gelir 
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dağılımdaki eşitsizliği” azaltıcı politikalardan bazıları aşağıdaki gibidir (DPT, 2001:62-

67,89-90; ayrıca bknz: Ünlüönen ve Tayfun, 2015:227; Aksu, 1998:253-295); 

• Enflasyonla mücadele etmek. Enflasyon gelir dağılımını bozar, bozulan gelir dağılımı 

enflasyonu körükler, enflasyon tekrar gelir dağılımını bozucu etkisini gösterir. Bu 

aslında bir fakirlik döngüsüdür. Enflasyon bir ekonomide insanların fakirleşmesi 

demektir. Enflasyon gelir dağılımı üzerinde artan oranlı bir vergi ile benzer etkilere 

sahiptir (Karluk, 2007:70). 

• Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltıcı tedbirler almak. Sanayileşmeyi 7 bölgeye 

yayarak, bir bölgedeki yoğunluğu arttırıp, diğer bölgeyi göç yoluyla boşaltmak, 

kaynakların ve üretimin atıl kalmasına sebep olurken, 7 bölgenin belli noktalarında 

üretim merkezleri oluşturmak, iç göç hareketliliğinin de azalmasına imkan vermektedir 

(Aksu, 1998:253-259). 

• Üreticiyi ve tüketiciyi korumak için tavan ve taban fiyat uygulaması yapmak (Ünlüönen 

ve Tayfun, 2015:99-102). 

• Ücret düzeylerinin düşmemesi için “asgari ücret” uygulamasını devam ettirmek (Aksu, 

2017:48-49), 

• Küçük tasarruf sahiplerini korumak için bankalara müdahale ederek, faiz hadlerini 

belirlemek, 

• Transfer harcamaları politikalarıyla, gelirin yoksullar lehine yeniden dağıtımının 

sağlanması gelir dağılımında etkili hale getirecektir. 

• Tarımdan kopan nüfusun göç yoluyla şehir merkezlerinde toplanması vasıfsız ve yoksul 

insanların sayısını artırırken, işsizlik riskini artırmaktadır. Bunun için aktif istihdam 

edecek sektörleri belirleyerek, istihdam politikaları oluşturmak, yeni mesleklerin ve 

becerilerin bu kesime hemen kazandırılması gerekir. 

• Özellikle gelir dağılımı bozuk olan kesimlerdeki kız çocuklarının, özürlülerin ve düşük 

gelirli (açlık sınırının altında yaşayan) ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyaçları devlet 

tarafından bizzat karşılanmalı ve eğitimdeki eşitsizlik giderilmelidir. Çünkü toplumda 

iyi bir eğitim alma ve beceri kazanma iş sahibi olma açısından ve gelir eşitsizliğinin 

giderilmesinde önemli bir araçtır. 

• Yoksulluk ve gelir dağılımındaki dengesizlik, sürdürülebilir büyüme ve istihdam, 

eğitim, sağlık ve çalışma hayatı politikaları ile kalıcı bir şekilde azaltılacaktır. 

• Yoksulluğun azaltılmasına yönelik hizmetler, yoksulluk kültürünün oluşmasını önleyici 

ve yoksul kesimin üretici duruma geçmesini sağlayıcı nitelikte olacaktır. 
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• Kayıt dışı çalışan yoksulların, sosyal güvenlik kapsamına alınması ve düzgün işlerde 

çalışması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

• Adil gelir dağılımını hedefleyen, fert başına düşen millî gelire endeksli hayat standartına 

göre belirlenmiş sınırın altında kalan fertlere kamusal nitelikli sosyal hizmet ve 

yardımların kapsamlı olarak oluşturulması gerekir. 

• Yoksulluğu ve gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırabilmek için parasal ve 

ayni yardımların yanında fertlerin toplumda kendilerini ortaya koyabilecek, hedeflerine, 

yeteneklerine ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik mesleki eğitim programları 

yoluyla devlet aslında şu anlayışı benimsemelidir ve vatandaşına benimsetmelidir; 

“ihtiyaç sahibine devamlı balık vermek değil, zor zamanlarında dahi hayatta kalacak 

şekilde balık tutmayı öğretmek” felsefesini prensip edinmelidir. 

• Türkiye’de kalkınma ve yoksullukla ilgili en yetkili kurum niteliğindeki Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve 

ona bağlı olarak görev yapan Kalkınma Ajansları önemli rol oynamalıdır. Türkiye 

genelinde özellikle alt gelir gruplarının bulunduğu coğrafyalarda, illerin varoşlarında, 

hizmetin doğru dürüst gitmediği yerlerde, kırsal alanlarda, sokaklarda ve çöp evlerde 

devletin yardım elini bekleyen ciddi sayıda yoksul ve gelirsiz ailelerimiz ve 

insanlarımız bulunmaktadır. Bakanlıkların koordineli olarak hareket ederek, bu çaresiz 

ve muhtaç insanlarımıza ulaşmak sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Bu kurumların 

birlikte hareket ederek, yoksulluğa neden olan tüm çevresel, sosyal ve ekonomik 

faktörleri doğru ve etkin bir biçimde belirleyerek, müdahaleleri sağlanmalıdır. Bu amaç 

doğrultusunda yoksulluğu azaltacak plan, program ve projelerin bir an evvel hayata 

geçirilmesi gereklidir. 
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Tablo 5: Türkiye’de Yıllara Göre Gelir Gruplarının Aldığı Pay ve Gini Katsayısı 

Veri 

Kaynağı 

    Nüfus Dilimleri*   
Gini 

  

Yıl 
En 

İkinci Üçüncü Dördüncü 
En 

(b/a) 
Yoksul Zengin Katsayısı 

    %20 (a) 20% 20% 20% %20 (b)     

DPT (1) 1963 4,5 8,5 11,5 18,5 57,5 0,55 12,77 

AÜSBF (2) 1968 3 7 10 20 60 0,56 20 

DPT (3) 1973 3,5 8,5 12,5 19,5 56,5 0,51 16,14 

DİE (1979) 

(4) 

1973- 
3,5 11,1 14,4 18,7 52,2 0,47 14,91 

1974 

  Kırsal               

CELASUN 

(5) 
1978 2,9 7,4 13 22,1 54,7 0,51 18,86 

DİE (1982) 

(6) 

1978- 
6,3 12 13 21 47 0,4 7,46 

1979 

  Kent               

CELASUN 

(7) 
1983 2,7 7 12,6 21,9 55,8 0,52 20,66 

TÜSİAD (8) 1986 3,9 8,4 12,6 19,2 55,9 0,5 14,33 

DİE (9) 1987 5,2 9,6 14,1 21,2 49,9 0,43 9,53 

KAMAR(10) 1988 3,1 9 12,2 16,6 59,1 - 19,06 

DİE (11) 1994 4,9 8,6 12,6 19 54,9 0,49 11,29 

DİE (12) 2002** 5,3 9,8 14 20,1 50,1 0,44 9,45 

DİE (12) 2003 6 10,3 14,5 20,9 48,3 0,42 8,05 

TÜİK (12) 2004 6 10,7 15,2 21,9 46,2 0,4 7,7 

TÜİK (12) 2005 6,1 11,1 15,8 22,6 44,4 0,38 7,27 

TÜİK (12) 2006 5,8 10,5 15,2 22,1 46,5 0,4 8,02 

TÜİK (12) 2007 6,4 10,9 15,4 21,8 45,5 0,39 7,11 

TÜİK (12) 2008 6,4 10,9 15,4 22 45,3 0,39 7,08 

TÜİK (12) 2009 6,2 10,7 15,3 21,9 46 0,39 7,42 

Kaynak: (1) Tolgay Çavuşoğlu & Yusuf Hamurdan, Gelir Dağılımı Araştırması, 1963, DPT Yayın No: 500, 

Ankara, 1966. 

(2) Tuncer Bulutay, Serim Timur & Hasan Ersel, Türkiye’de Gelir Dağılımı, 1968. AÜ. SBF Yayınları, No: 325, Ankara Sevinç Matbaası, 

1971. 4505 Hane Halkı örneklemine doğurganlık çalışması olduğundan hane halkının %17’si kapsam dışında kalmıştır. 

(3) DPT, Gelir Dağılımı Araştırması, 1973, Ankara DPT Yayınları No: 1495, 1976. 327000 Gelir vergisi Mükellefi formları üzerinden 

yapılmış, vergi kaçakçılığının tesirinden bağımsız hesaplanmıştır. 

(4) DİE, Kırsal Kesim Gelir Dağılımı ve Tüketim Harcamaları, 1973-1974, Ankara. DİE Yayınları, No: 881, DİE Matbaası, 1979. Aynı 

metot ile 5000 hane halkı üzerinden yapılmıştır. 

(5) Sami Güçlü & Mahmut Bilen, “1980 Sonrası Dönemde Gelir Dağılımında Meydana Gelen Değişmeler ve Bu Değişmeler Üzerinde 

Etkili Olan Sebepler,” Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:6, Ey-lül-Ekim 1995, s. 161. 

(6) DİE, Kentsel Yerler Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anket Sonuçları, 1978-1979, Ankara. DİE Yayınları, No: 999. DİE 

Matbaası, 1982. 

(7) Merih Celasun, “Income Distribution and Domestic Terms of Trade in Turkey,” ODTÜ Gelişme Dergisi, 13 (1-2), 1986. 

(8) Y. Esmer, H. Fişek & E. Kalaycıoğlu, Türkiye’de Sosyo-Ekonomik Öncelikler, Hane Gelirleri, Harcamaları ve Sosyo-Ekonomik 

İhtiyaçlar Üzerine Araştırma Dizisi, TÜSİAD, İs-tanbul, 1986. 

(9) DİE, 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi Sonuçları: Gelir Dağılımı, Ankara. DİE Yayınları, No: 1441, DİE 

Matbaası, 1990. 

(10) Emre Kongar, Kamuoyu Araştırmalarına Göre Gelir Dağılımı, İstanbul, Temmuz 1989. 

(11) DİE, 1994 Hanehalkı Gelir Dağılımı Anketi Sonuçları, D.İ.E. Ankara, Eylül-1997. 

(12) (DİE) TÜİK, “2005 Gelir Dağılımı Sonuçları”, TÜİK Haber Bülteni, 25.12.2006; TÜİK, Nüfusun büyüklüğüne göre bölge bazlı 

belirlenmiş hane halkı sayısı üzerinden her ay düzenli bir biçimde yapılmakta ortalama 8400 hane için geçerli verinin işlendiği 

görülmektedir.“Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Sonuçları, 2008”, Haber Bülteni, Sayı: 134, Temmuz 2010, s. 1; TÜİK, Gelir ve 

Yaşam Koşulları Araştırması, 2006-2009, (Çevrimiçi) http://www.tuik.gov.tr,06.01.2011; TÜİK (Çevrimiçi) 

http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do, 06.01.2011.Bkz. Süleyman Özmucur, “Türkiye’de Gelir Dağılımı,” Yeni Türkiye Dergisi, 

Sayı:6, Eylül-E-kim 1995, s. 146; İsmail Karaman, “Dünya’da ve Türkiye’de Gelir Dağılımı,” Yeni Türkiye Dergisi,Sayı:6, Eylül-Ekim 

1995, s. 159; Sıddık Ensari, “Son 20 Yılda Gelir Dağılımı: 1973, 1987, 1994 Araştırmaları ve Sonuçları,” Ekonomik Forum, 1997, s. 18; 

DPT, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2007, s. 19.; Şadan Çalışkan, “Türkiye’de Gelir Eşit-

sizliği ve Yoksulluk,” Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 106. Aktaran bknz; Başak Işıl Çetin, (2013). “ İktisadi Sistemler 

Bağlamında Gelir Dağılımı - Kredi Ekonomisi İlişkisi Ve Türkiye”, T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik 



21. YÜZYILDA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ANALİZLERİ | 55 

 

Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayınları, Yayın No: 41, Ankara 2013,s.233-234. Ayrıca bknz: Süleyman Özmucur, Türkiye’de Gelir Dağılımı 

Vergi Yükü ve Makroekonomik Göstergeler, Boğaziçi Üniversitesi, 1996, s. 11; Öz, 2019:598’deki tablodan bulunmuştur. 
 

Sonuç olarak, Türkiye ekonomisi üzerine yaptığımız çalışmada, gelir artarken, Gini katsayısı 

değerleri düşmektedir. İlk dönem sonuçları bizim sonuçlarla bağdaşmazken, ikinci dönem 

sonuçları bizim elde ettiğimiz sonuçları teyit etmektedir. İktisadi büyümeye rağmen yoksulluk 

oranı artmaktadır. Fakirlik kısır döngüsünü Gini katsayısı ile yoksulluk oranı ilişkisinde 

görmek mümkündür. Enflasyon oranı, hem borç stokunu, hem de yoksulluk oranını 

arttırmaktadır. İşsizlik, hem yoksulluk oranını, hem de toplam borç stokunu artırmaktadır. 

Yoksulluk oranı arttıkça, hem transfer harcamaları artmaktadır hem de kayıtdışı ekonomiye 

doğru bir kayma görülmektedir. İşsizlik oranı, hoşnutsuzluk oranını arttırmaktadır. 

Kayıtdışılık ülkenin borç stokunu arttırmaktadır. Aynı zamanda kayıtdışı ekonomi yoksulluk 

oranının artışına da neden olmaktadır. Enflasyon oranı ile işsizlik oranı ilginç bir şekilde 

birbirini arttırmaktadır. Yine bir diğer sonuç ise, enflasyon oranı iktisadi büyümeyi 

arttırmaktadır (sıcak para yolu ile olabilir). Borç stokundaki artışta iktisadi büyümeyi 

arttırmaktadır. Diğer bir ilginç tespit ise, büyümenin kayıtdışılığı arttırmasıdır. Gini 

katsayısındaki artış, borç stokunda ve kayıtdışı ekonominin artmasında etkisi saptanmıştır. 
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BÖLÜM 4 

BEŞERİ SERMAYENİN EKONOMİK VE STRATEJİK ÖNEMİ 

 “Arkadaşlar, Türk milleti 

çok büyük olaylarla ispat etti ki, 

yeniliksever ve inkılâpçı bir 

millettir.”  

                                                                                        1925 (Atatürk’ün S.D.II, S. 216-217)                                                     

  Mustafa Kemal ATATÜRK 

Günümüzün küreselleşmiş dünyasında özellikle II.Dünya Savaşı’ndan sonra, bazı toplumların 

neden zenginleştiği, bazı toplumların da neden fakirleştiğinin (Jones,2001:3-10) anlaşılması 

bağlamında; dünyada adı konmamış zengin kuzey - fakir güney cepheleşmesinin,  ya da 

zengin ülkeler gelir pastasından daha büyük pay alırken, fakir ülkeler bu pastanın çok küçük 

dilimini alması gibi pek çok durum (Acemoğlu ve Robinson,2013:49-59), 21. yüzyılda dünya 

ekonomisinde meydana gelen toplumsal ve ekonomik dönüşümün getirdiği etkiyle üretim 

yoğunluğu, jeostratejik politikalar ve sıklet merkezi konumundaki güçlü ekonomik yapılar, 

gelişmiş Batı ülkelerinden, gelişmekte olan Merkez Asya-Güney Asya ülkelerine doğru 

kaymaya başladığı önemli bir süreci yaşamaktayız. Bu durum 2008 dünya ekonomik 

krizinden sonra daha da belirginlik kazanmıştır (Ünay ve Kayıkçı,2014:18-29). Çin, G.Kore, 

Rusya, Kazakistan, Endonezya, Malezya, Singapur, İran, Tayvan ve Hindistan başta olmak 

üzere yükselen ekonomilerin hızlı büyüme performansı, bu ülkelerin küresel ekonomideki 

gelir ve üretim payını artırırken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Fransa, 

İngiltere ve Japonya başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin payı genel olarak azalma trendine 

girmiştir. Bu bağlamda Asya ülkelerinin beşeri sermayesinde meydana gelen önemli artışlar 

yanında, doğal kaynakların ve madenlerin bol miktarda olması, teknolojik gelişim (ar-ge, 

inovasyon, icat vb.) ve kullanım miktarının artması, dünya piyasalarında üstün rekabet 

avantajına sahip olunması, yurtiçi tasarruflar ve sabit sermaye yatırımlarındaki ciddi artışlar, 
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batılı devletler karşısında üretim yoğunluğunun, stratejik politikaların oluşturulmasında ve 

sıklet merkezi üstünlüğünün Asya kıtasına geçmesinde önemli rol oynamıştır. 

Özellikle 21. yüzyılda gelişen bilgi teknolojisi ve kullanımı, ekonomik ve toplumsal 

dönüşümün katalizörü olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla beşeri sermayenin nitelikli hale 

dönüştürülmesi teknolojik alt-yapının oluşturulmasıyla mümkün olmaktadır.Bugün teknolojik 

yapı, emek faktörünü çok daha önemli olmasını sağlayacak şekilde dönüşmüş olması, emeğin 

üretim sürecindeki öneminin artmasından kaynaklanmaktadır. Bu arada toprak, gayrimenkul 

sermayesi ve finansal sermayenin payındaki düşüşlerde, beşeri sermayenin gücünün 

artmasından kaynaklanmaktadır (Piketty,2014:238-239). Teknoloji geliştikçe, beşeri sermaye 

ihtiyacı her üretim seviyesinde önemi daha çok ortaya çıkacaktır. 21.yüzyıl tam anlamıyla 

teknolojide bir değişim ve gelişim yüzyılı olmuştur. Bu teknolojik dönüşüm hareketi, 

kaçınılmaz olarak bütün insan topluluklarında homojenliğe yol açmıştır ve açmaya da devam 

etmektedir (Fukuyama, 2014:260-269).  

Uzun süren savaşlar, hastalık ve afetler, kıtlıklar, iktisadi ve siyasi krizler nedeniyle geçmişte 

toplumlar sürekli olarak aynı faaliyet ve üretim düzeyini ortaya koyamamışlardır. Buna 

rağmen hayat standardı ve refah seviyesi giderek gelişme göstermiştir (Aksu,1998:223-

246,302-305). Dünyada geçmişten günümüze insanlık tarihinin geçirdiği üç büyük değişim 

süreci bulunmaktadır. Bunlar tarım devrimi, sanayi devrimi ve bilgi-teknoloji devrimi olmak 

üzeredir (Erkan,1994:3-11; Doğan ve Öcal, 2007:5-6; Toffler, 2012:1-35). II. Dünya 

Savaşından sonra dünyada meydana gelen bilgi-teknoloji devrimiyle ortaya çıkan değişim 

süreci sonucunda; ekonomik yapıda dönüşüm başlamış, toplumdaki yeniliklerin kaynağı olan 

ar-ge önem kazanmış, eğitim önem kazanmış, ekonomide bilgi kullanımının değeri artmaya 

başlamış, yükselen yeni sınıflar ortaya çıkmış ve bilişim teknolojisiyle birlikte hizmetler 

sektörünün önem kazanması (Karadeniz, Durusoy ve Köse, 2007:3) bu süreçte ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca özel mülkiyetin, teşebbüs hürriyetinin, kişisel harcanabilir gelirin ve buna 

bağlı olarak kişisel servetlerin ve toplumsal sınıflaşmanın artmaya başladığı önemli bir süreç 

olmuştur. Ancak tarım dönemindeki emek kullanımı ile bilgi-teknoloji dönemindeki emeğin 

kullanımı aynı değildir. Burası dikkat çekici noktadır. Emek, kas gücünden beyini kullanma 

sürecine girmiştir. 

Beşeri sermaye (human capital) kavramının önemi de bu noktada ortaya çıkmıştır. 19.yy 

başlarına kadar literatürde iktisadi kalkınma için sadece fiziki sermaye yeterli görülürken 

özellikle 20.yy ortalarından itibaren ülkelerin kalkınma sürecinde yaşadıkları sorunların 
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çözümünde beşeri sermaye dikkat çekmeye başlamıştır. Beşeri sermaye birikimi başta fiziksel 

sermayenin etkinliğini artırmakta ve teknolojik ilerlemeleri de uyarmaktadır (Karataş ve 

Çankaya, 2010: 29-30). Beşeri sermaye olgusu geçmişten günümüze kadar ekonomik 

analizlerde üzerinde durulan ve tartışılan, stratejik özellikleri de içinde barındırması sebebiyle 

21.yüzyılın en önemli üretim faktörü durumuna gelmiştir. Günümüzde bir ülkenin ekonomik 

yapısının analizinde, beşeri sermayesinin nitelikleri ve nicelikleri bakımından o ülkenin diğer 

ülkelerle karşılaştırılmasında, bilim ve teknoloji alanında söz sahibi olabilmesinde ve ülkeler 

nazarında ön plana çıkmasında önem arz etmektedir. Bu bağlamda beşeri sermayenin sadece 

ekonomik analizini yapmak ve konuyu bu açıdan değerlendirmek bu kavramın önemini 

anlamada yetersiz kalındığının göstergesidir. Bunun için ülkeler insanlarını yetiştirirken, bilim 

ve teknolojik alanında üretken olabilecek, milli ve manevi değerlere bağlı değerli evlatlar 

yetiştirmeyi hedeflemelidir. “Bilim ve teknoloji ülkesi” olmak hedef politika olarak kabul 

edilip, buna göre projeksiyonlar oluşturulmalıdır. 

Dolayısıyla beşeri sermaye kavramı; ekonomi, politik, sanayi, sosyoloji, demografi, hukuk, 

biyoloji, psikoloji, sağlık, eğitim, tarih, coğrafya, askeri, teknolojik gelişim, ar-ge, 

inovasyon gibi pek çok bilim dalıyla ya da konusuyla iç içe geçmiş stratejik unsurları 

barındıran bir ekonomi kavramıdır.  

Beşeri sermaye olgusu, doğurduğu sonuçlar itibariyle büyük bir üretim kaynağının ve insan 

değerinin o ülkenin elinin altında olduğu ve bu kaynağın ne kadar verimli ve etkin 

kullanıldığının makro ekonomik analiz çerçevesinden bakılarak çözümler üretilmeye 

çalışılmaktadır. Ayrıca makro ekonomik analizlerin yanında sosyolojik, politik, demografik, 

stratejik, askeri vb. bakış açısıyla beşeri sermaye politikalarının ortaya konulması, kısa, orta 

ve uzun vadeli büyük ölçekli politikaların geliştirilmesi ve beşeri sermaye kalitesinin 

artırılması gerektiği daha net anlaşılabilecektir. Bugün dünyada tartışılan önemli bir kavram 

vardır. Bu kavram bilim ve ekonomi çevrelerinde sıkça dillendirilen “entelektüel sermaye” 

(intellectual capital) kavramıdır (Stewart,1997:19-20). Türkiye’de beşeri sermayeden sonra 

bir üst kavram olarak “entelektüel sermaye” kavramının temel argümanlarını devlet 

politikalarında, planlamalarında ve toplumsal yapıda oluşturulmalı ve bunun alt-yapısını 

sağlayacak politikalara ve uygulamalara acilen önem verilmelidir. Bizim çalışmamızda 

öncelikli olarak beşeri sermaye kavramının üzerinden hareket edilerek analizler yapılacaktır. 
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Bugün dünyada beşeri sermayenin analizine imkan sağlayan, Birleşmiş Milletler Beşeri 

Kalkınma Endeksi ve kullandığı ölçütler bizim çalışmamızda kullanacağımız değişkenleri 

belirlemede önemli rol oynamaktadır. 

Tarım toplumunda seçkinlerle sınırlı kalan eğitim, sanayi toplumunda devletin eğitim görevini 

üstlenmesiyle yaygınlaşmış, kitlelere ulaşmaya başlamıştır. Ancak hala eğitim sınırlıdır ve 

belli bir zaman dilimi için geçerlidir. Eğitimin temel amacı cehaleti yenmek ve bireylere 

teknik eğitim sağlamaktır (Erkan,1998:112). Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin iktisadi 

büyümelerini ve kalkınmalarını sağlayabilmeleri için öncelikle sahip oldukları beşeri 

sermayenin kalitesini ve özelliklerini geliştirebilmesine bağlıdır. Bu bağlamda üzerinde 

önemle durulması gereken olgu “eğitim ve eğitimin kalitesi” olmalıdır. Vivien Stewart 

(2012:third part), ülkeler arasında “karşılaştırmalı eğitim analizi” içeren çalışmasında, 

kaliteli bir eğitimin oluşturulmasında izlenmesi gereken politikaların neler olduğunu ortaya 

koyarken; uluslararası arenada rekabet edebilmek için kaliteli eğitimde olması gerekli şartları 

8 madde halinde belirlemiştir (Kalkınma Bakanlığı, Özel İhtisas Raporu,2014:5-6): 

• Vizyon ve liderlik, 

• Yüksek standartlar 

• Eşitliğe adanmışlık, 

• Yüksek nitelikli öğretmen ve liderler, 

• Uyumluluk ve tutarlılık, 

• Yönetim ve hesap verebilirlik, 

• Öğrenci motivasyonu, 

• Küresel ve gelecek oryantasyonu. 

Gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş ülkeler arasındaki önemli birkaç fark vardır21. Bunların 

başında eğitimli ve yetişmiş beşeri sermaye gücü gelmektedir. Yetişmiş ve kalifiye olmuş 

insan gücünün artmasını sağlayan temel unsur “eğitim süreci”dir. Eğitim, bu bağlamda bir 

devletin kalkınma anahtarı ve milletler nazarında öne çıkma da etkili bir araçtır. Bu nedenle, 

günümüzde insana yapılan eğitim harcamaları ve yatırımları önem arz eder hale gelmiştir. 

 
21 Bunlar değişik şekillerde tasnif edilmiştir.Kriter olarak alınan OECD verilerine göre şöyle tasnif edebiliriz; 

• Toplam faktör verimliliğinin yüksek ve özellikle işgücündeki verimliliğin tüm sektörlerde ve kesimlerde yüksek oranda bulunmasıdır. 

• Eğitim ve okullaşma durumu ile bilgiyi kullanan ve işleten kalifiye eleman yetiştirme durumu, 

• Sağlık vb. altyapı harcamaları ve yatırımlarını tamamlamış olmak, 

• Yeterli sermaye birikimine  özellikle, hammadde ve mamul üretme ve işleme gücüne sahip olma, 

• Sosyal ve hukuk devlet ilkesinin tüm devlet bürokrasisinde ve toplumda hakim düşünce olması, 

• Sosyal ve kültürel yönden gelişmişlik ve siyasal yönden toplumda tam bir demokrasi ve buna ait kurumlarının bağımsızca bulunması 

gerekir. 

• Teknoloji kullanımı ve teknolojiye sahiplik olma durumu. 
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Sonuçları itibariyle eğitim harcamaları yatırım niteliğindedir. Ancak eğitim harcamalarının 

yatırım niteliği taşıyabilmesi ve kazanılan eğitimin sermaye niteliğinde olabilmesi, bu 

verilecek kalifiye eğitimin iktisadi büyüme ve kalkınmanın ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip 

insan gücünü yetiştirmesiyle mümkündür. İster iktisadi büyüme ve kalkınmanın gerektirdiği 

insan sermayesini oluşturmak, ister bilgi toplumunun gerektirdiği araştırıcı ve yaratıcı insan 

gücünü yetiştirmek açısından bakılsın, eğitim, her ülkenin yirmi birinci yüzyılın küreselleşme 

sürecinde ayakta kalması ve rekabet edebilmesi için önem vermesi gereken önceliklerin en 

başında gelmektedir (Han ve Kaya, 2006:117). 

Özellikle XVIII. yüzyılda gerçekleşen “sanayi devrimi” sonrası batıdan başlayan ve tüm 

dünyaya yayılan refah seviyesi artışı günümüze kadar gelmiştir. Sanayi devrimi sonrası 

başlayan ve günümüze kadar gelen süreçte önemli bir makro iktisat kavramı literatüre 

girmiştir;  bu kavram “iktisadi büyüme olgusu”dur (Aksu,1998:226-244). Sanayi devrimi 

sonrası bilgi toplumunun temel özelliklerinin oluşmasında ve iktisadi büyümenin 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, buna bağlı olarak beşeri sermayenin öneminin ortaya 

çıkmasındaki şartlar ve özellikler bu dönemi anlamamızda bize yardımcı olmuştur. Bu 

süreçte; ekonomik yapıda ciddi bir dönüşüm olmuştur, yeniliklerin kaynağı araştırma ve 

geliştirme programları olmuştur, toplam hasılada ve istihdam açısından bilginin önemi ortaya 

çıkmıştır, eğitim her boyutuyla önem kazanmıştır, yükselen yeni sınıflar ortaya çıkmıştır, 

bilişim teknolojisi ortaya çıkmıştır (Bozkurt,1996:31-32). 

Buna göre, İktisadi büyümenin ve kalkınmanın temel kaynağını oluşturan beşeri sermaye 

kavramı, kişinin yada toplumun sahip olduğu bilgi, beceri, yetenekler, eğitim alma ve 

okullaşma oranı, sağlık durumu, toplumsal ilişkilerdeki yeri ve toplumun genel kültür düzeyi 

gibi kavramların tümünü ifade etmek için kullanılan kavramdır. Eğitim yatırımları tüm 

dünyada zengin ülkelerden fakir ülkelere kadar üzerinde önemle durulan ve iktisadi büyüme 

ile ilişkileri ampirik olarak incelenen ciddi bir konudur. Çünkü eğitime yapılan harcamalar, o 

ülke ekonomisinin büyümesi için yapılan yatırımlar olarak kabul edilmektedir (Han ve 

Kaya,2006:114). Bu bağlamda beşeri sermaye, ferdin bilgi, görgü, beceri ve hüner 

kazanabilmek için yaptığı eğitim harcaması olarak tanımlanır (Seyidoğlu, 2002:59). 

Aykut Kibritçioğlu (1998:207-208), beşeri sermaye kavramını analiz ederken, şartların 

oluşmasına da açıklık getirmiştir; “İşgücünün vasfı veya niteliği özellikle okullardaki ve 

işyerlerindeki eğitimler sayesinde geliştirildikçe, ülkenin beşeri sermayesi (human capital) 

de “artmış” olur. Beşeri sermaye, işgücü tarafından içerilen (embodied) bilgi ve beceriler 
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toplamı olarak” bir tanımlama yapmıştır. Muammer Şimşek’te bu kavrama şöyle bir 

açıklama getirmiştir. Ona göre; “Sürdürülebilir iktisadi büyümenin temel dinamiklerinden 

biri olan beşeri sermaye, her fertte herhangi bir karakteristik dozda cisimleşmiş, maddi 

olmayan üretim yeteneği ya da işgücünün sahip olduğu bilgi ve beceri donanımı” olarak 

tanımlanmaktadır (Şimşek,2006:10). 

Lester C. Thurow beşeri sermaye kavramını 1970 tarihli, “Investment in Human Capital” 

çalışmasının ilk bölümünde kısaca şöyle tanımlamıştır; “fertlerin üretken yapısı ve yeteneği, 

beceri ve kabiliyeti, elde ettiği bilgi ve tecrübedir” (Thurow,1970:1-13). Thurow’a göre, mal 

ve hizmetlerin değeri arttıkça buna paralel olarak beşeri sermayeninde fiyatının artacağını öne 

sürmüştür (Thurow,1970:28-35). Begg, Fischer ve Dornbusch, beşeri sermayeyi kısa olarak 

şöyle açıklamıştır; “Nüfusun düşüncesinde ve elinde ortaya çıkan yetenek ve bilgiyi ifade 

etmektedir. Artan eğitim, öğretim ve tecrübe aynı fiziki sermaye seviyesinde işçilerin daha 

fazla mal üretmesini sağlatmaktır” şeklinde bir genel tanımlama getirmişlerdir (Begg, 

Fischer ve Dornbusch,2010:520). 

Schultz’a göre beşeri sermaye kavramını şöyle tanımlamıştır; “Bir toplumun insan gücü 

yetiştirmek için yatırımlarını meydana getirerek, o halkın elinde bulundurduğu faydalı 

bilgi, tecrübe ve yeteneklerin stoku” olarak ifade etmiştir (Schultz, 1968:277). Topluma 

yapılan yatırımları eğitim, okullaşma oranı, yüksek eğitim, mesleki ve teknik formasyon 

kazandırılması, göç, planlı kentleşme, çevrenin korunması ve geliştirilmesi, sağlık hizmetleri 

ve iktisadi bilgi olarak sıralamıştır. Bu yatırımlar gelirin kişisel dağılımı, uluslararası ticaret, 

becerikli kişilerin uluslar arası hareketliliği, eğitim hizmetlerinde kaynak dağılımı, 

ayrımcılığın okul performansındaki motivasyona olan etkileri, üretim fonksiyonu altında 

eğitilmiş işgücü ve aile planlamasına kadar genişletilebilir (Schultz, 1971:8). 

Kotler ve diğerlerine (2000:122) göre, ulusal zenginliğin yaratılmasında beşeri sermayenin 

direkt bir katkısı vardır. Ona göre, bilgi ve beceri oranı ne kadar yüksekse, çalışanların teknik 

gelişmeleri anlaması, uygulaması ve fayda sağlaması o kadar kolay olur ve yaşam standardı 

da o oranda yükselir. Ulusların kitle eğitimine yatırım yapması ve eğitim konularını 

çeşitlendirmesi, mutlaka yerine getirmeleri gereken bir ön koşuldur. Bunun yanında, ‘yüksek 

nüfusun iş bölümünü arttıracağı ve buna bağlı olarak yetenekli insan sayısının artmasına 

katkı sağlayacağı, ölçek ekonomilerinde verimliliğin artmasına imkan sağladığını’ öne 

sürmektedirler (Kotler, Jatusripitak ve Maesincee,2000:121-122). 
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Jim Saxton  beşeri sermayenin tanımını şöyle yapmıştır;  “fertlerin işgücü piyasasında 

çalışma karşılığında aldığı ücretin piyasa değerini artırmak için kazandığı beceri, yetenek, 

tecrübe ve bilgi gibi kategorize ederek” tanımlamıştır (Saxton,2000:30 vd.). Nick Bontis’e 

göre; “İşletmelerin çalışanlarının ferdi olarak elinde bulundurduğu, üretim için gerekli 

performans fonksiyonlarına sahip olan, her türlü bilgi, yetenek ve tecrübe stokudur” 

(Bontis,1999:445). Van den Berg, beşeri sermaye kavramını şöyle açıklamıştır; “Beşeri 

sermaye, modern ekonomilerde örgün eğitim yoluyla kazanılarak verimliliğin arttığı, yaşam 

deneyimi ve beklentilerinin sağlandığı, sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması, teknolojik 

kullanımı ve ilerlemesini gerçekleştirmiş olan, toplum ve insan haklarının sağlandığı 

ekonomik yapılarda gelişen ve ekonomide en önemli üretim stokudur.”(Van den Berg,2013: 

82-91). 

David Weil’e göre; “Beşeri sermayeye yatırım yapma kararını verme durumu;  bir 

ekonomide üretim miktarını arttırmak için, çalışan bir işçinin çalışma kalitesini 

yükseltmekte önemli rol oynayan kaliteli eğitim ile donatılarak, sağlık vb. şekilde ekonomi 

ile ilgisi olmayan nedenlerle güçlendirmek yoluyla sağlanırken, hem daha yüksek gelir elde 

etmek, hem de entelektüel ve ruhsal zenginleşmesinde temel teşkil eden, bazı ülkelerin 

zengin ya da fakir olmasındaki temel neden olmaktadır.”(Weil,2013:170-196). 

İşgücünü oluşturan bireylerin üretken olarak çalışmaları ve karşılığında yüksek gelir elde 

etmelerine olanak sağlayacak eğitim sürecinde kazanılmış üretken bilgi, beceri ve 

yeteneklerinden oluşan bir fikri sermaye türü (www.ekodialog.com; erişim tarihi:05.01.2015) 

olarak tanımlamak mümkündür. OECD ise beşeri sermaye kavramını şöyle tanımlamıştır; 

“bireylerin sahip olduğu bilgi, beceri, yetenek ve niteliklerin; bireysel, sosyal ve ekonomik 

refah yaratılmasını kolaylaştırması” olarak tanımlanmaktadır (OECD, 2001: 18). 

Bu açıklamalardan hareketle, beşeri sermaye kavramının geniş bir tanımını yapmamız 

gerekirse; üretim faktörlerinin özellikle fiziki faktörlerin daha verimli kullanılmasına 

imkan sağlayan, toplam nüfustaki çalışabilir işgücünün niteliğini ve niceliğini artıran, 

mesleki donanım ve kalifiye özelliklerini geliştirici bilgi, görgü ve deneyimlerin 

kazandırıldığı ve sağlık ve yaşam standardının durumu ile milli ve moral değerlerin 

kazandırıldığı ve sosyal ilişkilerin biraraya gelmesinden meydana gelen değerler 

bütünüdür. 

Beşeri sermayenin oluşmasında ve işlevsel bir nitelik arz edebilmesinde 8 önemli faktör 

karşımıza çıkmaktadır; beşeri sermayenin kalitesi ve nitelikleri, beşeri sermayenin yapısı ve 
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dağılımı, beşeri sermayenin kaynağı, beşeri sermayenin kapasitesi ve performansı, beşeri 

sermayenin cazibe ve çekim merkezi, beşeri sermayenin eğitimi ve gelişim yapısı, beşeri 

sermayenin oluşmasındaki maddi imkanlar, maliyetler ve değerler ve beşeri sermayenin 

sosyal yaşamsal alanı ve büyüklüğünden oluşmaktadır. 

Şekil 8: Beşeri Sermaye Üzerinde Etkili Olan Faktörler 

 

Adolf Stroombergen ve Schultz, kendi çalışmalarında ortaya koydukları, beşeri sermaye 

kavramı konusunda belirledikleri ortak temel özellikleri şu şekilde belirtmişlerdir: 

(Stroombergen, 2002:2-3; Schultz,1971:3-13; Ayrıca bkz, Hobikoğlu, 2011: 91): 

-Beşeri sermaye kişinin sahip olduğu, yetenek, beceri, bilgi ve tecrübelerden oluşmaktadır. 

-Beşeri sermaye insanlara yatırım yapılarak oluşturulur. Beşeri sermaye doğuştan ya da 

sonradan kazanılan yeteneklerdir. 

-Beşeri sermayenin gelişmesinde içsel ve dışsal etkiler söz konusudur. Bu etkiler 

sonucunda kalitesi ve kalifiye özellikleri artar. 

- Beşeri sermayeyi, fiziki sermayeden ayıran en önemli özelliği kişi ile özdeştir. Yani kişi 

ile birlikte ortaya çıkar. Fiziki sermayede ise ayrılma ve istimlak söz konusudur. 

-Beşeri sermayede değer miktarının ölçüsü; o toplumdaki fertlere ve onların kapasitesine 

ve kalitesine bağlıdır. 

Beşeri Sermaye 
Üzerinde Etkili Olan 

Faktörler

Beşeri Sermaye 
Kalitesi ve 
Nitelikleri

Beşeri Sermaye 
Kapasitesi ve 
Performansı

Beşeri Sermayenin 
Cazibe ve Çekim 
Merkezi Niteliği

Beşeri Sermaye 
Genetik Yapısı ve 

Donanımı 

Beşeri Sermaye 
Eğitim ve Gelişim 

Merkezi

Beşeri Sermaye 
Kaynağı ve Nüfus 

Yapısı

Beşeri Sermaye 
Büyüklüğü ve Sosyal 

Yaşam Alanı

Beşeri Sermayenin 
oluşmasındaki Maddİ 
İmkanlar, Maliyetler 

ve Değerler
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-Bir ülkedeki beşeri sermaye stoku bir ülkedeki kişilerin toplamı tarafından 

oluşturulmaktadır. 

-Fert için geçmişte yapılan yatırım-gelişim harcamaları, beşeri sermayenin kümülatif 

değerini belirlemektedir. Bu yatırımlar, kişinin kendisi, ailesi, işvereni ve kamu 

tarafından yapılan harcamalardan oluşmaktadır. Milli gelirin hesaplanmasındaki 

harcama yöntemi (Y =  C + I + G) burada önem arz etmektedir. 

-Beşeri sermayenin değeri, kişinin gelecekte bilgi ve eğitimini kullanarak elde edeceği 

fayda ile paralel olarak tahmin edilip ölçülmektedir. Burada verilen eğitimin kaliteli ve 

yüksek değer ihtiva etmesi önem arz etmektedir. 

İktisadi büyümenin ve kalkınmanın sağlanabilmesinde beşeri sermayenin önemini vurgulayan 

Frederick Harbison (1964:13-14), bu konuda etkili bir tespitte bulunmuştur; “Eğer bir 

memleket beşeri kaynaklarını inkişaf ettiremezse, maddi, ekonomik ve politik olarak 

gelişemez.” (Harbison,1964:13-14). Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, insana ve sosyal 

değerlere yatırım yapmayan ülkelerin iktisadi ve toplumsal alanda başarıyı yakalaması 

mümkün değildir. 

Beşeri sermaye bireysel seviyede etkinliğini sağlayan unsurlar üç şekilde kazanılır (Bontis 

bunu 4 maddede belirtmiştir; Bontis, 1999:446; Yumuşak,2008:13): 

• İnsanın doğuştan gelen nitelikleriyle ve genetik miras, 

• İnsanın sonradan kazandığı yetenekleriyle ve eğitim durumu, (Hayat tecrübesiyle, bilgi 

edinme, görgü, deneyim ve uzmanlık formasyonu kazanımıyla), 

• Her iki yeteneği elde etme ve kullanabilme imkanlarıyla belirlenir (Hayattan ve işten 

beklentileri ve bu durum karşısındaki davranışları). 

Beşeri sermaye etkinliğini belirleyen faktörler birbirleriyle iç içe geçmiş olup ve karşılıklı 

etkileşim içindedir. Dinamik bir yapı arz etmektedir (Yumuşak,2008:13). 

Bir ekonomide eğitim ve sağlık, beşeri sermayenin nitelik yönünden gelişiminde rol oynayan 

iki önemli unsurdur. Beşeri sermayenin asıl kaynağını eğitim oluşturmakla birlikte, toplumun 

sağlık düzeyi de beşeri sermayeyi besleyen ve gelişmesine önemli katkıda bulunan diğer bir 

unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyümeyle ilgili birçok çalışmada daha uzun yaşamanın 

iktisadi büyüme üzerinde olumlu etki yaptığını ortaya koymaktadır (Parasız,2003:47). 
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Bir toplumda beşeri sermayenin kalitesini arttırmak için sağlık konusundaki gelişmişlik 

düzeyi önem arz etmektedir. Sağlık düzeyini belirleyen en önemli göstergeler; bebek ve çocuk 

ölüm oranları, ortalama ömür, hastalıkların türü ve miktarı ve sağlık sistemine ilişkin 

göstergeler22 oluşturmaktadır. Bir toplumun sağlık düzeyi ile ekonomik gelişmişlik arasında 

yakın ve karşılıklı bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır (Taban ve Kar,2004:290-293). 

Sağlık açısından durumu iyi olan bir toplumun, beşeri sermaye kalitesi de iyi olacak ve bu 

durum verimliliği artırarak, iktisadi büyümeyi olumlu etkileyebilecektir (Karagül,2002:72). 

Sağlık ile verimlilik arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. Sağlığın, emeğin enerji düzeyini ve iş 

kapasitesini olumlu yönde etkileyerek verimlilik ve dolayısıyla büyüme üzerinde etkisi 

bulunmaktadır. Sağlıklı toplum büyüyen bir ekonomi demektir. Bunun yanında, hayat 

beklentisinin artması fertleri emeklilik için daha fazla tasarruf etmeye motive edebilir, bu da 

daha fazla sermaye birikimi anlamını taşır (Uzay,2005:42). Sağlık politikaları ile gelir 

dağılımı arasında da yakın bir ilişki vardır. Büyüme sürecinde önemli rolü olabilen insan 

sağlığı ile gelir dağılımı değişkenlerinin kendi arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi vardır: 

Düşük gelir, kötü beslenmeye sebep olurken, yoksulluk ise sağlık kazanç potansiyelini azaltır. 

Öte yandan, ampirik çalışmalar sağlık ile iktisadi büyüme arasında pozitif bir ilişki 

öngörmektedir (TEK,2003:12; http://ekutup.dpt.gov.tr/ ekonomi/ tik2004/ cilt11.pdf/ 2004 

Türkiye İktisat Kongresi Cilt 11: Çalışma Grubu Raporları – I., erişim tarihi:10.10.2009). 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) 1994 yılında  “insani kalkınma raporu” ile 

projeksiyona dayalı önemli bir strateji ortaya konmuştur. “Sürdürülebilir İnsani Kalkınma” 

adı verilen insanoğlunun temel ihtiyaçlarını23 karşılamaya yönelik İnsani Kalkınma 

düşüncesinin temelleri ortaya konmuştur. 

Ülkelerin kalkınma süreçlerinde UNDP  “Human Development Report 1994” adlı çalışmada 

“insani gelişme endeksleri”(human development index) açıklanmaya başlamıştır. 1990 

yılından bu yana UNDP tarafından yayınlanan İnsani Gelişme Endeksleri (İGE), 3 temel 

gösterge üzerine yoğunlaşmıştır (Kaynak,2005:53-54; Çolak vd.,2007:707). 

1. Doğumda yaşam beklentisi ile ölçülen uzun ve sağlıklı bir yaşam, ömür süresi ve yıllık 

nüfus artış hızı 24(Y1), 

 
22 Sağlık Bakanlığı bütçesi, Doktor sayısı (doktor başına düşen hasta sayısı),hastane sayısı,hemşire ve ebe sayısı(hasta başına düşen hemşire 

ve ebe sayısı),yatak sayısı (1000 kişiye düşen yatak sayısı) ,kullanılan ilaç miktarı (TL cinsinden),sağlık harcamalarına bütçeden ayrılan pay 

(% olarak) vb.kümülatif değerler baz alınır.  
23 Bu temel ihtiyaçlar, Rostow’un belirttiği üzere ihtiyaçlar hiyerarşisinde geçen,beslenme, barınma, sağlık, eğitim, kültür,temiz su ve temiz 

çevre,enerji ve çalışma durumu gibi ihtiyaçları kapsar. 

24 Yıllık Nüfus Artış Hızı: İki sayım tarihi arasındaki dönemde her 1000 nüfus için yıllık artan nüfustur. Doğal artış bağıntısı (Pn+t= Pn *er t) 

ile hesaplanmaktadır.Burada; Pn : n tarihindeki (dönem başındaki) nüfus, Pn+t : n+t tarihindeki (t yıl sonra ) nüfus  
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2. Okuma yazma oranı ve okullaşma oranı olmak üzeredir.Ortalama eğitim süresi (Y2)  

3. Satın alma gücüne dönüştürülmüş kişi başına düşen gelir (Y3), 

 

Bunun yanında sağlık, eğitim ve kültür göstergelerini de dikkate alan bileşik bir göstergedir 

(Karluk,2007:17-19). Bu değişkenlerle ilgili olarak veri toplanırken, ele alınan ülkeler içinde, 

en düşük ve en yüksek değerler belirlenmektedir. Yukarıda belirtilen değişkenlerin toplamının 

üçe bölünmesi sonucunda İGE’yi hesaplamak mümkündür. 

 İnsani Gelişme Endeksi
3

321 YYY ++
=        (1) 

İnsani gelişme endeksinin hesaplanışı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

Şekil 9: İnsani Gelişme Endeksinin Hesaplanışı  

 

Bu endeksin değeri 0 ile 1 arasında değişmektedir. Birleşmiş Milletler, ülkeleri üç kategoriye 

bölmüştür (Karluk,2007:18; Acar,2002:121): 

• 0,00 – 0,49 arasında puanı olanlar: Düşük insani gelişmişlik seviyesine sahip ülkeleri. 

 
e : Logaritma 

r :Yıllık nüfus artış hızı 

t :İki tarih arasındaki süre (yıl olarak) 

GÖSTERGELER 
DOĞUMDAKİ 
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YETİŞKİN 
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KİŞİ BAŞINA 

GSYİH 

KRİTERLER 

UZUN VE  

SAĞLIKLI 

YAŞAM 

BİLGİ 
KALİTELİ 

YAŞAM 

STANDARDI 

OKULLAŞM

A ORANI 

ALT ENDEKSLER 

YAŞAM 

BEKLENTİSİ 

ENDEKSİ 

EĞİTİM 

ENDEKSİ 

KİŞİ BAŞI GSYİH 

ENDEKSİ 

İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ (İGE) 



21. YÜZYILDA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ANALİZLERİ | 67 

 

• 0,50 – 0,79  arasında puanı olanlar: Orta düzeyde insani gelişmişlik seviyesine sahip 

ülkeleri. 

• 0,80 – 1,0 arasında puanı olanlar: Yüksek düzeyde insani gelişmişlik seviyesine sahip 

ülkeleri. 

Tablo 6 : Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde İnsani Gelişme Endeksi 
 

Yıllar 

 

Türkiye 

 

ABD 

 

Almanya 

 

Japonya 

 

Yunanistan 

 

İspanya 

 

Portekiz 

 

G.Kore 

 

1975 

 

0,593 

 

0,863 

 

?

,

,

8

5

9

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

8

5

3

. 

 

0,854 

 

0,808 

 

0,819 

 

0,737 

 

0,691 

 

1980 

 

0,617 

 

0,884 

 

0,859 

 

0,878 

 

0,829 

 

0,838 

 

0,760 

 

0,732 

 

1985 

 

0,654 

 

0,898 

 

0,868 

 

0,893 

 

0,845 

 

0,855 

 

0,787 

 

0,774 

 

1990 

 

0,686 

 

0,914 

 

0,885 

 

0,909 

 

0,859 

 

0,876 

 

0,819 

 

0,815 

 

1995 

 

0,717 

 

0,925 

 

0,907 

 

0,923 

 

0,868 

 

0,895 

 

0,855 

 

0,852 

 

2000 

 

0,742 

 

0,939 

 

0,925 

 

0,933 

 

0,885 

 

0,913 

 

0,880 

 

0,882 
 

Kaynak : Human Development Report, UNDP 2002 Report. 

 

Tablo 7: Türkiye’nin İnsani Gelişim Endeksi’nin Tarihsel Gelişim Süreci 

(1975-2006) 
İGE /YILLAR 1975 1980 1985 1990 1995 2001 2002 2003 2006 

TÜRKİYE PUANI 0,593 0,617 0,654 0,686 0,717 0,734 0,751  0,75 0,757 

DÜNYADAKİ SEVİYESİ ORTA ORTA ORTA ORTA ORTA ORTA ORTA ORTA ORTA 

TÜRKİYE SIRALAMASI  56  64  68  79  75  96  88  94  92 

ÜLKE SAYISI 102 113 121 136 145 175 177 177 177 

ÜLKE SAYISINA GÖRE (%) 54,9 56,6 56,2 58,1 51,7 54,9 49,7 53,1 ~~ 

Kaynak: Karluk,2007, s.19’daki Tablodan Alınmıştır. Ayrıntılı olarak bkz. UNDP, Human Development 

Report,2003-2006. 

Türkiye 1965-1971 döneminde düşük insani gelişme kategorisinde yer alırken, ilk kez 

1972’de 0,501 ulusal endeks değeri ile orta gelişme kategorisine geçmiştir. 1972’den sonra 

sıralamadaki yeri değişmekle birlikte, Türkiye “orta insani gelişme kategorisinde” yer 
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almaktadır ve İGE değerlerinde en büyük iyileşme; 1990-1998 arası dönemde görülmüştür. 

1990’da Türkiye’nin İGE 0.686 puna değeriyle tüm ülkeler arasında 54. sırada yer almaktadır. 

1998’de ise 0.733’lük endeks değeri elde ederek, tüm ülkeler arasında 51. sıraya yükselmiştir. 

İGE değerlerinde hesaplama yöntemi, aynı dönemde diğer ülkelerin gösterdikleri performans 

ile sizin gösterdiğin performans kıyaslanarak başarı kategorisine tabi tutulmaktadır25. 

Tablo 8: Türkiye’nin 33 yıllık insani gelişme Endeksi 

 

Uluslararası İGE (insani gelişmişlik endeksi) sıralamasında, 1970’lerden 2000’lere Türkiye, 

yükselme trendi gösteren bir ülke durumundadır. 1975’lerden günümüze kadar “orta insani 

gelişme” kategorisinde yer almaktadır. 1995’te 145 ülke arasında 66. sıraya kadar 

yükselmekle birlikte, 2000’li yıllarda Türkiye uluslararası sıralamadaki iyi konumunu da 

koruyamamış, alt sıralara düşmüştür. 2000 İnsani Gelişme Endeksinde 85. sırada iken, 

2001’de ise 96. sıraya düşmüştür. Türkiye, her ne kadar 2004 yılında bir kıpırdanma 

göstermekle birlikte 88. sıraya yükselse de, bu yükselme sürekli olmamış, 2005 ve 2006 

yıllarında 0.750 ve 0.757 endeks değerleri ile 94. ve 92. sırada yer almıştır. Endeks 

hesaplamalarında kullanılan minimum ve maksimum değerler, ülkelerin geçmiş yıllardaki 

performansları dikkate alınarak saptanmaktadır26. Aşağıdaki haritada dünya üzerindeki İGE-

2013 verilerini göstermektedir. 

 

 

 
25 Bu bağlamda ülkelerin bu üç göstergedeki gelişimlerindeki “başarı” veya “başarısızlığı” diğer ülkelerle karşılaştırılarak, 

basamakta yeriniz belirlenmektedir.  
26 Göstergelerin her biri için minimum ve maksimum değerler şunlardır:  
·Doğumda yaşam beklentisi: 25 yaş ve 85 yaş,  
·Yetişkin okuryazar oranı: %0 ve %100,  
·Okullaşma oranı: %0 ve %100,  
·Kişi başına reel GSYİH (SGP$): 100$ ve 40,000$.  
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Harita 1: Dünyadaki Ülkelerin İnsani Gelişme Endeksi (2013) 

 

ab 0.900    

   0.850–0.899 

   0.800–0.849 

   0.750–0.799 

   0.700–0.749 

   0.650–0.699 

   0.600–0.649 

   0.550–0.599 

   0.500–0.549 

   0.450–0.499 

   0.400–0.449 

   0.350–0.399 

   0.300–0.349 

Bugün dünyada beşeri sermaye kavramının yerini entelektüel sermayeyi oluşturmaya yönelik 

politikalar gelmektedir. Bu politikaların başında bilgilerin üretilmesi, işletmelerin piyasada 

rekabet üstünlüğünü kazanması, değer yaratma kültürünün kazandırılıp geliştirilmesi, 

entelektüel mülkiyet (patent, ticari sırlar, telif hakları, icat ve buluş hakları, tasarım ve dizayn 

hakları, iktibas hakları) ve değerlerin oluşturulması, işletme ve kurumların faaliyetlerini 

sürdürebilir kılabilmek ve işletmeye rekabet üstünlüğü sağlamak için maddi olmayan varlıklar 

üzerinde artan miktarda söz sahibi olabilecek altyapıları toplumun tüm katmanlarına 

kazandıracak bütün şeylerin toplamı olarak tanımlanmaktadır (Stewart,1997:19-20). Daha 

basit bir tanımla nitelikli emek şeklinde tanımlamak mümkündür. Bunun yanında entelektüel 

sermayenin (intellectual capital) oluşturulabilmesi için gerekli temel unsurlar şunlardır 

(Sullivan,2000:5-8): 

• AR-GE çalışmalarının devlet ve şirket bazında top yekün yapılabilmesi, 

• İnovasyon ve  know-how yaratma, 

• Entelektüel mülkiyet ve varlıkların oluşturulması, 

• Müşteri yapısı nitelikleri ve nicelik durumu, 

• Bilgi teknolojileri ve bilgi yönetimi, 

• Kurumsal bilgi ve değer yaratan varlıklar, 

• İnsan Sermayesi ve kaliteli-zeki insan grubunun oluşturulması, 
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• Yapısal sermaye ve  sermaye piyasalarının oluşturulması, 

• Yöneticilerin, hissedarların ve kurumsal karar alıcıların ehliyetli ve bilinçli olması, 

• Eğitim, deneyim, öğrenme ve toplumsal örgütlenme bilinci verilmesidir. 

       Şekil 10: Beşeri Sermaye, Sosyal Sermaye ve Entelektüel Sermaye İlişkisi 

       

Beşeri sermaye üretkenliğini artırmada ve etkinliğini sağlamada, maddi ve maddi olmayan 

faktörler etkilidir. Maddi faktörler, işçilerin çalışma ortam ve şartları, fiziki sermaye, ücret 

düzeyi ve yaşama şartları, beslenme ve sağlık şartları belirtilebilir. Maddi olmayan faktörler 

ise, sosyal sermaye ve etik değerler sıralanabilir (Karadeniz, Durusoy ve Köse,2007:16). 

Beşeri sermayenin etkin kullanımı için sosyal sermayeye ihtiyaç vardır. Bunun yanında 

toplumsal ahlaki değerler ile örf-adet kurallarının sonucu oluşan, ferdin duygusal ve moral 

değerleri ile birikimleride beşeri sermayeyi bire bir etkilediği bilinmektedir. Buna göre sosyal 

sermaye; “Bir toplumun üretkenliğini ve sağlıklı olmasını etkileyen normlar bütünü, sosyal 

ağlarve insanlar arası itibar, güven ve inanabilirlik düzeyidir.” (Karadeniz, Durusoy ve 

Köse,2007:16; Ayrıca bkz. KOSGEB,2005:5) Beşeri sermayenin söz konusu nitelik ve 

faaliyetlerini oluşturan boyutları aşağıdaki gibi belirtilebilir (Sapancalı, 2009: 121; Ayrıntılı 

bkz: Çolak, 2010:113): 

1. İletişim, 

2. Sayısal zekâ, 

3. Kişiye ilişkin yapısal beceriler; 

• Motivasyon ve azim, 

• Öğrenmeyi öğrenme ve kendini disipline etme, 

• Yaşamsal hedefler ve ahlaki değerleri bağlamında yargılama kapasitesi, 

4. Diğer insanlarla kurulan ilişkilerdeki beceriler; 

• Takım çalışması, 

• Liderlik, 

5. Çeşitli alanlara ilişkin diğer beceri ve nitelikler; 

• Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi, 
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• Zımni bilgi, 

• Sorun çözme, 

• Fiziksel beceri ve ustalık. 

Eğitim ve sağlık hizmetleri, planlı kentleşme, toplumsal örgütlenme, demokratikleşme, 

katılımcılık, sendikacılık, ideal yaşam standartları, insan hakları ve sosyal uyum gibi 

toplumsal değerlerin yerleşmesinde ve çevrenin korunması ve geliştirilmesinde büyük önem 

taşımaktadır (Saygılı ve Cihan, 2006, s.25 ). 

 Şekil 11: İktisadi büyüme ile Beşeri Sermaye İlişkisi 

 

Kaynak: Berber,2006, s. 175’deki tablodan alınmıştır. Ayrıca bkz: Kibritçioğlu, 1998, s. 11. 

Ar-Ge faaliyetleri sonucunda teknolojinin üretilmesini ve iktisadi büyüme sürecinde katma 

değer yaratmasını sağlayan unsur olan “bilgi” emek tarafından üretilmekte, işlenmekte ve 

kullanılmaktadır (Tiryakioğlu,2008:320). İşte bu noktada teknolojik gelişmeler bir ülkenin 

büyümesinde ve kalkınmasında anahtar rolüne sahiptir. Bu bağlamda yeni büyüme modelleri 

bilginin ekonomik yapıya katkısını iki maddede açıklamaktadırlar; “Birincisi, bilgi ve 

teknoloji pozitif dışsallık yaratmakta ve her yaratılan bilgi bir sonrası için hareket noktası 

olmaktadır. İkincisi, bilginin üretim sürecinde kullanılması uzun dönemde ölçeğe göre artan 

getiri sağlamaktadır.” (Karadeniz, Durusoy ve Köse,2007:12). Bilginin üretimi, işlenmesi, 

dolaşımı, paylaşımı ve yönetiminin (Saygılı,2003:5) sosyo-ekonomik süreçlerinde ortaya 

çıkan, yarattığı katma değeri karakterize eden ve küreselleşme olarak nitelenen evrensel 

bütünleşme idealinin ekonomik ayağını oluşturan “yeni ekonomik dünya düzenidir”. Bu yeni 

ekonomik dünya düzenini, Ar-Ge’de meydana gelen hızlı gelişimler sonucu nano teknolojiler 

alanında ve özellikle bilişim alanında meydana gelen ilerlemeler ile izah etmek mümkündür. 

1990’larda ABD’nin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak yaşadığı söz konusu bu 

yüksek ekonomik performans “yeni ekonomi” olarak isimlendirilmiştir. Yeni ekonomi 
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kavramının temelinde bilişim-enformasyon teknolojilerindeki köklü değişikliklerin yattığı bir 

gerçektir. Yeni ekonominin büyüme üzerine olan etkileri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

arasında aynı olmamaktadır (http://www.bilgiyonetimi.org/cm/; erişim tarihi:10.10.2009). 

Bilgi ekonomisi bilginin üretilmesinin yanı sıra kullanılması ve yayılmasına dayalı bir 

ekonomidir (Saygılı,2003:5; Kevük,2006:322; Uçkan,2006:26-27). Bilgi ekonomisi, dört 

temel direk üzerinde oturmaktadır (Uçkan,2006:27): 

“1. Yerel ve küresel bilginin ekonominin tüm sektörlerinde yaygın ve etkili kullanımı, 

2. Kaliteli eğitim ve yaşam boyu öğrenimin herkesin erişimine açık olması, 

3. Toplumun tüm kesimlerinin erişimine açık, etkili ve rekabetçi bilgi ve iletişim hizmet ve 

araçlarının oluşturulması, 

4. Hızla büyüyen küresel bilgi stokuna katkıda bulunan, bu stoku ulusal bazda oluşturacak 

sistemlerin teşekkül etmesi gerekmektedir.” 

Teknolojik yenilik (inovasyon), iktisadi literatürde basit anlamlı bir yenilenme olarak değil, 

yenilenmenin kuramsal aşamasından, toplumun tüm kesitine, yaşamın her düzeyine, yeni 

ürünün üretiminden tüketimine kadar ki süreci kapsayan ve bu yeni ürünün pazarlanabilme 

niteliğini ele alan karmaşık bir yapıyı oluşturur ( Freeman ve Soete,2003:333-401). 

Ulusların zenginliğinin yada servetinin yaratılmasında rol oynayan en önemli faktörlerin 

başında nitelikli beşeri sermayenin ortaya koyduğu “teknoloji” gelmektedir. Genellikle fiziki 

sermaye kapsamında değerlendirilen teknoloji kullanımı ve birikimi, doğal kaynakların, 

hammaddelerin ve beşeri sermayenin geliştirilmesinde, kullanımında ve üretkenliğinin 

arttırılmasında kullanılan bir iktisadi büyüme etkenidir (Maddison, 1991:64). 

Beşeri sermayenin öneminin anlaşılmasında ve ekonomi yapı içinde bu üretim gücüne 

atfedilen değerde Ar-Ge faaliyetlerinin çok büyük yeri vardır. Gerçek üretime ilişkin yeni 

düşünceler ileri sürerken keşifler gerektirmektedir. Büyük keşifler, teknik bilgide önemli 

artışlara yol açmaktadır. Tekerlek, buhar makinesi, otomobil, cep telefonları, çipler, modern 

bilgisayarlar örnek olarak verilebilir (Begg, Fischer ve Dornbusch,2010:520). Bu buluşlar 

araştırma ve geliştirme programlarıyla ortaya çıkmıştır. İşte ulusal zenginliğin yaratılmasında 

rol oynayan en önemli faktörlerden birisi “teknolojiyi yaratmak ve kullanmak”tır. Bilim ve 

teknoloji üretmede elde edilen değerleri faydaya dönüştürmede sanayi, teknopark, üniversite 

ve devlet işbirliğinin sağlanarak, “ulusal inovasyon sistemini” oluşturmaktır. Bunun için 

ulusal AR-GE ağını ülkenin dört bir yanında kurulmasını sağlatmak gerekir. Bu bağlamda Ar-
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Ge’nin temel dayanağını oluşturan unsurları maddeler halinde şöyle belirtebiliriz; 

(www.gelirler.gov.tr; erişim tarihi:09.11.2009). 

“1.Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak 

amacıyla, bilimsel ve teknik gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi, 

2.Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerin araştırılması veya geliştirilmesi, 

3.Yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesine 

yönelik olarak yeni yöntemler geliştirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi, 

4.Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite standart ve performansı yükseltici yeni 

tekniklerin/teknolojilerin araştırılması, 

5.Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesi.” 

               

 

10. Kalkınma Planını (2014-2018) kapsayan dönemde beşeri sermaye konusunda yapılması 

gerekli politika ve projeksiyonların ortaya konulduğu, “nitelikli eğitim ve işgücüne artan 

talep” bölümünde, bu kavramın önemi 4 madde halinde belirlenmiştir. 

1. Küresel düzeyde nitelikli işgücünün önemi giderek artmaktadır. Eğitim seviyesinin ve 

işgücünün niteliğinin yükselmesi, ülkelerin ve bireylerin ekonomik gelişmişliğini 

etkilemeye devam edecektir. Eğitim seviyesinin yanında işgücünün niteliğinin de işgücü 

hareketlerinde belirleyici bir unsur olması beklenmektedir. Tüm ülkelerde nitelikli 

işgücüne olan talebin artacağı öngörülmektedir. 
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2. Yeni teknolojilerin yaygınlaşması, dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların aynı anda 

yeni bilgilere hızlı ve kolay erişimlerini sağlamaktadır. Bu durum, eğitim faaliyetlerinin 

yerleşik norm ve yaklaşımlarını da değiştirmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve 

yoğunlaşan kültürler arası etkileşimin, önümüzdeki dönemde eğitim faaliyetlerindeki 

çok boyutlu zenginleşmeyi artırması beklenmektedir. 

3. Yirmi birinci yüzyıl; nitelikli insan gücünü yetiştirmenin yanında küresel ölçekte bu 

insanları kendisine çekebilen, bu gücü doğru ve yerinde değerlendiren, küresel bilgiyi 

kullanarak yeni bilgiler üretebilen, bilgiyi ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürebilen, 

bu süreci bilgi ve iletişim teknolojileri ile bütünleştirebilen ve insan odaklı kalkınma 

anlayışını benimseyen ülkelerin yüzyılı olacaktır. 

4. Beşeri sermayenin geliştirilmesi genç nüfusa sahip ülkemiz açısından önümüzdeki 

dönem için bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirerek eğitim kalitesinin ve işgücü niteliğinin 

artırılması, büyümeyi ve kalkınmayı olumlu yönde etkileyecektir. Diğer yandan 

Türkiye’nin içinde bulunduğu geniş kültürel havza, dinamik nüfus açısından hem işgücü 

hem de eğitimle ilgili fırsatlar barındırmaktadır. Türkiye’nin bir bölgesel merkez olarak 

yükselmesi, iki yönlü insan hareketliliğini artırmaktadır. Bölgesel ve uluslararası 

hareketliliğin önümüzdeki dönemde daha da artması beklenmektedir. Çok sayıda 

öğrencinin yurtdışında eğitim görme eğiliminde olduğu günümüzde, Türkiye gelişen 

beşeri sermayesi ve eğitim kurumlarıyla bu alanı fırsata dönüştürebilecek bir potansiyel 

taşımaktadır. 

Onuncu Kalkınma Planında (2014-2018), ilk sırada yer alan gelişme ekseni olan “Nitelikli 

İnsan, Güçlü Toplum” bölümündeki alt başlıklardan birincisi eğitimdir. Türkiye’nin genç 

nüfusa (yaklaşık %50’si 28 yaşın altında) sahip olması çok değerli bir fırsattır. Bu genç 

nüfusu iyi eğiterek ve donatarak yetiştirmek, onlara iyi bir gelecek hazırlamak için eğitimde 

ciddi revizyona gidilmelidir. Milli eğitimin bu bağlamda insan yetiştirme programları 

tamamen değiştirilmelidir. Mesela, yaratıcı ve zeki insanları 3-4 yaşında keşfederek, onların 

sistem içinde yok olmasını engellemek gerekir. Ayrıca yurt dışından akıllı ve zeki “beyin” 

göçü alacak bir cazibe ve bilim merkezlerini (silikon vadileri, teknoparklar, free-tech 

merkezleri, uzay araştırma enstitüleri, gelecek nesil ürün geliştirme merkezleri, boraks ürün 

geliştirme ve teknoloji enstitüleri vb.) yurt içinde acilen oluşturmak gereklidir. Ülkenin üretim 

seviyesini arttırmak ve küresel rekabet gücünü geliştirmek için öncelikle işgücünün niteliğinin 

iyileştirilmesi gerekmektedir. Küresel rekabetçilik haritasına bakıldığında, Türkiye’nin ucuz 

emek temelinde rekabet etme şansının kalmadığı görülüyor. Katma değeri yüksek ürün ve 
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faaliyetlerde dünyada söz sahibi olmak için nitelikli insan kaynağına sahip olmamız 

gerekmektedir. Nitelikli insan kaynağı, niteliği yüksek bir eğitim sistemi olmadan mümkün 

değildir (Çağlar ve Acar, 2013:1-28; www.tepav.org.tr, erişim tarihi:10.02.2015). Bu nedenle, 

önceki kalkınma planlarında olduğu gibi bu Planda da eğitim başlığı önem arz etmektedir. Bir 

eleştiri getirmek gerekirse, “Onuncu Kalkınma Planı” etkin biçimde uygulanabilirse, 

düşünceler kağıtlarda kalmayıp icraatlara dökülürse, 21 yüzyılda Türkiye’nin beşeri sermaye 

politikasının alt-yapı unsurları iyi bir şekilde ortaya konup belirlenirse, yeterince finansal 

kaynak sağlanırsa, insan yetiştirme plan ve programları (ezberci olmayan) modern çağdaş 

düzeye getirilirse, gidilecek olan medeniyet yolunda ‘çakıl taşlarının’ bilinçli ve akılcı 

etütlerle yerli yerine yerleştirilirse, toplumda bu konu ile bilgi ve ilgi oluşturulursa, 

milletler arenasında öne çıkmamız hiçte zor olmayacaktır. 

*** Türkiye’nin beşeri sermaye politikasının uygulanmasındaki ve yetiştirilmesindeki 

güçlü ve pozitif yönleri belirtmek gerekirse; 

• Genç bir nüfusa sahip bir ülkeyiz, 28 milyon öğrencimiz mevcut. 

• Yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklara sahip zengin bir ülke olması. 

• Bulunduğumuz coğrafya  stratejik bir takım üstünlükler sağlamaktadır. 

• Türkiye, dünyanın en büyük 20 ekonomisi içerisindedir. 

• Kalkınma ivmesine sahip olması, 92 yıllık cumhuriyet birikiminin bulunması. 

• Nufus artış hızına sahiptir. Bununla birlikte nüfustaki artış, sağlık ve eğitim 

yatırımlarından ölçek ekonomisi gereği tam randımanlı yararlanma ve kullanım imkanı 

sağlayacaktır. 

• Ekonomik kalkınma ile birlikte, nitelikli insangücü yetiştirilmesi kolaylaşacaktır, 

200’ün üzerinde devlet ve özel üniversiteleri ile bunu sağlamak mümkündür. 

• Nüfusun tüketici özelliği mal ve hizmetlere olan talebi arttırarak, yatırımları hızlandırır, 

bunun yanında güçlü ve dinamik bir girişimci yapısının bulunması. 

• Sanayileşme ve kentleşmede hızlı ve önemli bir aşamaya gelinmiş olması. 

• Teknolojik alt-yapı mevcut olup, uluslararası rekabette üstünlük ve inovasyonda söz 

sahibi olacak girişimler mevcuttur; rekabet edilebilir ürünler ortaya konabilir, ileri 

üretim tekniklerini benimseyen teknolojik yapıyı kullanacak beşeri sermayeye sahiptir. 

• Alt-yapı yatırımlarını tamamlamış olmak, büyümede ve kalkınmada ivme kazandırır. 

• Planlama ve programlama yapılması, hedef ve misyon belirleme bilincine sahip 

olunması, kaynakların bilinçli  olarak dağıtılmasını sağlatır. 
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***Türkiye’nin beşeri sermaye politikasının uygulanmasındaki ve yetiştirilmesindeki, 

zayıf ve negatif yönleri de belirtmek gerekirse; 

• Mesleki eğitim yetersizliği, işgücüne meslek ve vasıf kazandıracak eğitim formasyonu 

yetersizliği. 

• Okul öncesi eğitimin yetersizliği ve zeki çocukların bulunup değerlendirilememesi, 

nüfus uzmanlarına göre her toplumun %1-1.5’u kadar bir nüfus üstün zekalı olarak 

dünyaya geldiğini tespit etmişlerdir. Biz bu üstün zekalı çocukları küçük yaşta bulmakta 

ve değerlendirmekte başarısız kalmışsızdır. Bunlarla ilgili ne bir eğitim düzenlemesi, ne 

de bir araştırma unsuru ortaya konmuştur. Bu üstün zekalı çocuklara hitaben tam 

donanımlı bir okul bile bulunmamaktadır (Serter,1994:52). 

• İlk ve orta öğretimdeki sorunlar ve yetersizliklerin aşikar olarak ortaya çıkması, örneğin 

Pisa araştırmasına göre, Türkiye okuduğunu anlamada 41 ülke arasında 33. sırada yer 

alırken, matematikte 34. sırada bulunmakta ve problem çözmede 36. sırada yer 

almaktadır (DPT,2007:50). 2006 PISA sonuçlarına göre, matematikte öğrencilerin 

%52,1’i, fen bilimlerinde %42,4’ü ve okumada %32,2’si temel yeterlilik düzeyinin 

altında kalmıştır. 2009 PISA sonuçlarına göre ise, matematikte öğrencilerin %42,2’si, 

fen bilimlerinde %29,9’u ve okumada %31,7’si temel yeterlilik düzeyinin altında 

kalmıştır (OECD, 2010). 

• Ezberci ve algıyı körleştiren eğitim modeli ve sömürgeci eğitim modelinin 

uygulanması. 

• Modern ürün geliştirme düşüncesi ve icat yapma bilgisinin kazandıralamaması. 

• İşgücü arz ve talebinin piyasada buluşamaması veya bununla ilgili kurumların 

yetersizliği, diplomalı işsizlerin piyasada çok miktarda olması. 

• İstihdam politikalarının yetersizliği, devletin reel üretim sürecinden çekilmesi ve 

özelleştirme politikalarındaki büyük hataların olması. 

• Beyin göçünün artış trendi içerisinde olması. 

• Yatırımların yetersizliği, özellikle AR-GE yatırımlarının yetersizliği ve bilgi 

teknolojilerini kullanmada görülen yetersizlikler, bilim ve teknik araştırma ve geliştirme 

merkezlerinin ve enstitülerinin oluşturulamaması; verimsizliği, yetersizliği ve 

işlevsizliğinin görülmesi. 

• Kayıt dışı ekonomik yapı ve dışarıdan gelen kaçak işçilerin varlığı. 

• Eğitimde fırsat eşitliğinin olmaması. 

• Eğitimde kalitenin olmayışı ve bir türlü kaliteli eğitim modelinin kazandırılamaması. 
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• Eğitimin neferleri olarak adlandırılan öğretmenlerin ve üniversite öğretim elemanlarının 

maaşları yaşam standardının çok altında olması nendeniyle, bu mesleğin ideal meslek 

olmaktan çıkartılmasına, bunun sonucunda kaliteli eğitim elemanlarının yurt dışına 

kaçması ya da meslekten uzaklaşmasının görülmesi. 

•  İlköğretimdeki öğretmenlerin gelecek nesili yetiştirme şuurunu kazanamamaları ve  

ülkenin geleceğini yapılandırdıklarını fark edememeleri, bu bilinçle iyi bir Türkçe, iyi 

bir matematik ve iyi bir tarih bilincinin gelecek nesilere aktarılamadığının görülmesi, 

örneğin sınavlarda ve yarışmalarda (PISA, vb.) bu durumun net olarak fark edilmesi. 

• Hayat standardındaki ve gelir seviyesindeki düşüklük, gıda ve tarım üretimindeki 

düşmeler ve buna bağlı olarak beslenme yetersizliği, sağlık hizmetlerindeki aksamalar 

ve toplumun tüm kesimlerinin bu hizmetlerden yararlanma problemi, temel yaşam 

şartlarının oluşturulamaması, sağlıklı yaşam alanlarının ve çevre korumasının giderek 

terk edilmesi sonucunda şehirlerin kanserleşmesi, ayrıca köyden kente nüfusun aşırı göç 

akını da “plansız şehirlerin” oluşmasına sebep olurken, bilinçsiz bir şehirleşme 

politikasını da ortaya çıkartmaktadır. 

• Gelir dağılımının toplumda ciddi olarak bozulması ve bununla ilgili politikaların 

oluşturulmaması, en zengin kesim gelirin %80’ini alırken, geriye kalan kesim sadece 

%20’lik bir gelir almaktadır. 29 milyon insanın yoksulluk sınırı altında yaşaması vb. 

• Bütçeden araştırma-geliştirmeye yeterince pay ayrılmaması ve beşeri sermaye için geniş 

bir ödenek ve tahsisat bütçesinin oluşturulmaması. 

• Kamuda ve özel sektörde eş-dost kayırmalarının görülmesi, liyakat ve başarı usulünün 

rafa kaldırılması, bu durumun verimli ve etkin işgücü istihdamı üzerinde negatif 

etkisinin görülmesidir. Gizli işsizlik oranı yüksek seviyede olması. 

• Üretimin ithalata dayalı olarak gerçekleştirilmesi, ihracatın ithalata bire bir bağımlı 

olması (Aksu,2014:397-400). 

• Ekonomik yapıda cari açık ve dış açık ciddi bir alarm vermektedir. Yurt içi tasarruflar 

ciddi düşüş içinde, buna bağlı olarak yatırımlar düşme trendi içerisindedir. İşsizlik artış 

trendi içerisindedir %11’leri geçmiştir. Kişi başına düşen borç 4.900 $’dır. 

Ülkelerin eğitim düzeyinin yükseltilmesinin yarattığı çok önemli bir etki ise, gelişmiş 

ülkelerde ortaya çıkan yeni teknolojilere erişimi kolaylaştırması ve teknoloji transferi ile 

dışarıdan elde edilen açık bilginin algılanması, özümsenmesi ve geliştirilmesinin ötesinde, 

örtük bilginin deşifre edilmesinde ve yeni yaratıcı fikirlerle buluşların ortaya çıkarılmasında 

oynadığı olumlu roldür (TEK,2003:17). İktisat kuramlarında, özellikle son yarım asırda, 
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teknolojinin belirleyiciliği ve sanayileşmiş ülkelerin ekonomi politikalarında teknoloji eksenli 

bir süreç oluşturmaları bu koşuldan kaynaklanmaktadır. Teknoloji ve getirdiği yeniliklerin 

kapitalist ekonomilerin dinamik bir unsuru olarak karşımıza çıkmakta ve piyasadaki mevcut 

veya potansiyel talebe bağlı olarak müşteri odaklı olarak gelişmektedir. Kapitalist ekonomik 

sistemde, yeni üretim teknikleri ve kullanım durumu tekelci bir nitelik arz etmektedir. 

Teknolojinin bir ülkeye girişinde ülkenin ekonomik olarak açık yada kapalı olmasının 

yanında, yetişmiş beyin gücü ve nitelikli beşeri sermaye gücüne bağlı olması, o ülkenin siyasi 

anlayış ve yapısı, nüfus miktarı ve doğal kaynak yapısı, kültürel, sosyolojik ve askeri yapısı 

gibi bir takım özellikler teknolojinin ülkeye girişinde ve kullanılışında önem arz eden 

konuların başında gelmektedir. 

Bu bağlamda, beşeri sermayenin arttırılması için eğitimli ve sağlıklı bir topluma ihtiyaç 

vardır. Sağlığın, toplumun gelir ve refahı, işçi verimliliği, işgücü katılımı, tasarruf ve yatırım 

oranları, demografik faktörler ile diğer beşeri sermaye faktörleri üzerinde doğrudan bir etkisi 

bulunmaktadır (Taban ve Kar,2004:292; Dağdemir, 2009: 87-90)27. Ayrıca başarılı sağlık 

hizmetleri ile beşeri sermaye ilişkisinin “pozitif” olması, bir ülkenin kalkınmasında ve diğer 

ülkelerle kıyaslanmasında öne çıkartan temel nokta olmasıdır. “Sağlıklı toplum, üretken 

toplumdur”. 

Sonuç olarak; beşeri sermayenin oluşturulması ve geliştirilmesi için yapılması gerekli 

politikaları ve önerileri şu şekilde belirtebiliriz: 

1- İşgücü, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimci gibi klasik üretim faktörlerine ilave 

olarak, son yıllarda beşeri sermayenin artan önemi büyüme ve gelişme politikalarının 

yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılmıştır. 

2- Bilim politikası alanında dünyadaki gelişmeler iyi izlenmelidir. Bunun için yapılacak 

olan bu teknikleri öğrenecek ve öğretebilecek bir insan grubu ülke çapında aranıp ve 

bunların istihdamı sağlanmalıdır. Devlet bu işi bizzat kendisi yapmalıdır. Kurum ve 

araştırma enstitüleri işlevsel bir niteliğe kavuşturulmalıdır. Bunun için ister yurt içinde 

ister yurt dışındaki araştırmacı ve kuruluşlarla etkin ve verimli işbirliğini oluşturmak 

gerekir.  Bilim ve teknoloji yapısını destekleyecek, uzman kadrolaşmasına imkan 

 
27 Sağlık alanında yapılan harcamalar, toplam verimlilik artışı ve iktisadi büyüme üzerindeki etkilerinin pozitif olduğu sonucuna neden 

olurken, sağlık düzeyindeki iyileşmenin doğrudan yabancı sermaye yatırmlarının girişini hızlandırdığı ve cesaretlendirmesidir. Sağlık 

düzeyindeki iyileşmenin beşeri sermayenin kaynağı olan eğitimin verimli şekilde kaliteli olarak yaygınlaşmasına ve eğitim süresinin 

uzamasına destek sağlarken, bunun yanında sağlık harcamaları,işgücünün nüfusa oranının artmasını sağlarken, ortaya çıkan durum, iktisadi 

büyüme ve toplumsal yapının değişimi üzerindeki pozitif etki yapmaktadır (Dağdemir,2009:87-90). 
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sağlayacak, bilim ve prodüktif-teknik insan sayısını, becerilerini, yetkinliğini, kalifiye 

ve yeteneklerini artırmak için dünyada aranan söz sahibi teknik bölümleri ve konularını 

belirleyip oluşturmak gerekir. 

3- Beşeri sermayenin etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için fiziki sermaye ile 

olan tamamlayıcılık ilişkisinin iyi kurulması gerekmektedir. Aksi takdirde ülke sahip 

olduğu beşeri sermayeyi yeterince değerlendirememiş olur. Bu da beşeri sermayenin 

daha verimli ve daha tatminkar çalışabildiği başka ülkelere kaymasına yol 

açabilmektedir. Bu nedenle “Beyin Göçüne” sebep olabilecek şartların oluşturulmasına 

imkan sağlanmamalıdır (Erkal,1990:93-94). Bu durum yüksek maliyetle yetiştirdiğiniz 

değerli evlatlarınızı ülkesi için çalışmadan, sıfır maliyetle yabancı bir ülkeye, “elmas 

niteliğindeki değerlerinizi” karşılıksız vermeniz gibidir. Dolayısıyla, göç alan gelişmiş 

ülkeler “eğitim ve öğretim yetiştirme maliyetlerine” katlanmadan, elde ettikleri eğitim 

tasarruflarını dünyada “tekel” konumunda oldukları AR-GE çalışmalarına 

aktarmaktadır. Ülke içerisinde yabancı dille eğitim ve öğretim veren kurumlarda beyin 

göçünün alt-yapısını oluşturmaktadır. Bu durum, fakir ülkeyi daha fakir, zengin ülkeyi 

daha zengin yapmaktadır. Diğer bir ifadeyle, beyin göçü, nitelikli insan gücünün, 

ülkesinin sosyal ve ekonomik kalkınması, kültürü ve milli menfaatleri karşısında 

etkisizleştirme süreci olarak karşımıza çıkar. Bu durum bizim gibi gelişmekte olan 

ülkeler için gelişmiş ülkeler karşısında ciddi handikaptır (Aksu,2005:54-56). 

Türkiye’nin, beyin göçü alan cazibesi yüksek bir ülke haline gelmesi sağlanmalıdır. 

Beyin göçünün yaratacağı etki, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında büyük bir katma 

değer etkisi yaratacaktır. 
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4- Devlet programlarında ve planlamalarında bütçe hazırlanırken, bilim ve teknoloji 

alanındaki yatırımlara öncelik verilmesidir; bunun için ar-ge politikaları ile inovasyon 

merkezleri oluşturulmalı; teknopark, nano-free-technic merkezleri, silikon vadileri, 

siber-tech merkezler, uzay araştırma ve geliştirme merkezi, boraks (neden boraks? 

Çünkü, gelecek nesil ürünler bu madenden faydanılarak yapılacak olması ve ülkemizde 

boraks rezervi dünyanın ¾’ üne sahip olmasıdır) ürün geliştirme ve teknolojileri 

merkezleri vb. araştırma-geliştirme kurum ve kuruluşları acilen oluşturulmalıdır. 

Bilginin ve modern tekniğin araştırılması, kullanılması, yayılması ve öğretilmesini 

sağlayacak altyapı yatırımlarına kamu harcama politikalarıyla gerekli kaynak 

sağlanmalı ve her türlü destek verilmelidir. İnovasyon sisteminin oluşturulması 

konusundaki çalışmalarında en önemli unsur “bilginin elde edilmesi, kullanımı ve 

geliştirilmesi”nin akademik, kamu ve özel kesiminde üretilmesi, elde edilmesi, 

depolanması ve kullanımını sağlayacak “Milli Bilgi Depolama ve Üretim Sistemi” 

(MİBİDÜS)’ün, oluşturulmasına acilen ihtiyaç vardır. Bunun yanında teknolojik 

transfer ve inovasyon yatırımları için öz kaynak yetersizliği söz konusu olduğunda 

devletin plan ve programlarında bu kalemin bütçede açıkça adı konulmalı, vergi 

teşvikleri ve indirimlerinin yanında, bu tarz yatırımlar yapacak serbest girişimcilere de 

kaynak sağlayacak kısa ve uzun vadeli düşük faiz oranları uygulanmalıdır. 

5- Türkiye’de milli eğitim politikası, yaşam boyu öğrenme kültürünü (life-long learning 

culture- LLC) her alanda toplumun tüm fertlerini ve kesitlerini kapsayacak biçimde 

hayata geçirmek temel amaç olmalıdır. Geri kalmış bir toplumda eğitime önem 

verilmesi, fırsat eşitsizliğini azaltırken, kabiliyetli ve bilgili elemanın artması uzun 

vadede toplumun gelişmesinde önem arz edecektir (Erkal,1990:79). 

6- Beşeri sermayenin oluşumunda eğitimin önemi ve kalitesi olmazsa olmaz bir gerçektir. 

Buna göre, Türkiye’de eğitimle ilgili mevcut durumun bir an önce iyileştirilebilmesi 

gerekmektedir. Eğitim “ezberci” olmaktan çıkarılıp, bilgiye ulaşabilen ve kullanabilen, 

analiz yapan, fikirleri yorumlayan ve eleştiren, sorunlar karşısında çözümler üreten ve 

katma değerler yaratabilen fertlerin yetiştirilebildiği bir yapıya dönüştürülmelidir. 

Bunun için yapılması gereken ilk öğretimden itibaren mesleğe yönlendirme ve 

kabiliyete göre niteliksel eğitim verme modeline geçilmelidir. Matematik, tarih ve dil 

dersleri gençlere eğitimin tüm sürecinde verilmesi gerekir. Eğitimde “ezbere dayalı” 

sistem yaratıcılık gerektiren girişimci ve üretken vasıflı fertlerin yetişmesinin önünü 

kesmektedir. Bu anlayışla, toplumdan lider kadroları çıkartılamamaktadır ki, bunun da 
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sebebini oluşturmaktadır. Sorunlar karşısında acil çözümler üretecek ve tepkisini ortaya 

koyacak “zeki ve milli liderler” kadrosu teşekkül ettirecek bir eğitim yapısına acilen 

ihtiyaç vardır. Risk ve sorumluluk almaktan uzak, tepkisiz ve şuursuz bir nesilin hızla 

oluşturulduğu, bilinçsiz ve bilgisiz diplomalı öğrencilerin mezun olduğu, yaşam 

standardı düşük ama düzenli bir hayata razı olmuş ve kafamı bir işe sokayım arzusunda 

fertler yetişmektedir. Bu durum tamamen “ezberci-öğretimsiz eğitim ve sömürgeci 

eğitim modelinden” kaynaklanmaktadır. 

7- Beşeri sermayenin verimli ve etkin olarak ekonomik yapıda değerlendirilebilmesi için, 

devletin ferde bir takım maddi imkanların yanında, sosyal yapı içerisinde değer 

verilmesi ve memnun edilmesi önemli bir durumdur. Ayrıca, her bir ferdi toplumun 

kendisinden azami ölçüde faydalanabileceği değerli birer şahsiyet haline getirilmelidir. 

8- Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlanması konusunda, müfredat programlarının ve 

bölümlerinin yeniden tanzim edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında üniversite eğitim 

programlarına yaratıcılığı ve girişimciliği geliştirecek dersler, seminerler ve araştırma 

bursları ilave edilmesi gerekmektedir. Özel ya da kamu nitelikli bilimsel araştırma 

kuruluşlarının yeni nesil ürün geliştirmeler ve teknolojik gelişim konusunda firmalar 

(Kobi, KİT, Holding, Şirketler, vb.) ile olan ilişkilerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, üniversitelerde mevcut döner sermaye düzeninin değiştirilerek, kontratlı 

araştırma yapılmasına olanak verecek, uzman-araştırmacı kadrolarının oluşturulmasına 

yönelik hukuki ve mali düzenlemelerin yapılması gerektirmektedir. Aynı zamanda 

üniversitelerde yeniliğe ve gelişime odaklanmayı teşvik edecek bir akademik terfi 

sistemi oluşturmak gerekir. Her üniversiteyi belli bir konuda ya da sektörde 

uzmanlaşmayı teşvik edecek şekilde tanzim etmek, bu alanda söz sahibi olacak 

elemanların yetiştirilmesi hedeflenmelidir. 

9- Beşeri sermaye olgusunun temeli eğitimdeki kalitenin ne kadar üst düzeylere 

çıkartılırsa, o kadar kalkınmada anahtar olur. Bunun için eğitimde vergilendirmeler 

kaldırılmalı ya da sıfırlanmalıdır, özel kesimin eğitim faaliyetleri desteklenmeli ancak 

bu eğitim yurt dışına transfer (beyin göçü) sağlayacak bir eğitim modelini 

oluşturmamalıdır. Temel eğitim on iki yıl olmalıdır, bu eğitim süresince öğrencilerimize 

iyi bir matematik, iyi bir tarih ve dil eğitimi ile 2-3 yabancı dil (en az bir tane batı dili, 

bir tanede doğu dili çok iyi şekilde) kazandırılmalıdır. Bu bağlamda eğitimde toplumun 

tüm kesimlerine hitap edecek şekilde fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Bunun için gerekli 
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mali kaynaklar bütçede tanzim edilerek, fakir kesimlerin çocukları da iyi bir eğitim 

alarak, fırsat eşitsizliği ortadan kaldırılmalıdır (Keskin, 2011:146-149). Yetim 

yurtlarında ve çocuk esirgeme kurumlarında bulunan çocukları dışarı bırakmadan 

mesleki anlamda, subay, öğretmen, doktor gibi vasıflı vatandaşlar haline getirip topluma 

karşı aidiyet duygusunu kazanmış nesiller oluşturmak gereklidir. 

10- Yeni nesil ürün üretimi ve teknoloji araştırmaları başta olmak üzere bilim ve araştırma 

çalışmalarının ve bu çalışmaların sanayi ile ortak yapılacak Ar-Ge faaliyetlerinin 

desteklenmesi gerekmektedir. Teknolojik gelişmelere yönelik eğitim ve Ar-Ge 

çalışmalarıyla ilgili bir sistem uygulanacağını belirlerken, farklılık yaratan ve inovatif 

üretim esas alınarak, ulusal ve evrensel hedefler gözetilerek, rekabetçi ve yeni nesil 

ürünleri hedef alan bir üretim tarzı oluşturulmalıdır. Bunun için yapılması gereken ilk 

şey; batının demode tekniklerini değil, tekniği geliştirilebilecek ürünler ve modeller 

oluşturulmalıdır. Stratejik ileri ürün modelleri ve üretim merkezleri oluşturulmalıdır. 

Eski ağır sanayi modelleri değil; ileri, etkin, pazarı olan ve modern geliştirilmiş 

modeller ve ürünler ortaya konularak, dünya pazarında rekabet edebilecek yeni nesil 

ürün modelleriyle söz sahibi olmak gerekir. Bunun için iyi ve kaliteli bir beşeri sermaye 

gücüne ihtiyaç vardır. Unutulmamalıdır ki, bu tarz bir sermayenin ve üretimin 

oluşturulmasına yabancı devletler ve müttefik görünen sözde dost devletler asla izin 

vermeyecektir. Bu bağlamda, içeride ve dışarıda çok zahmetli ve meşakkatli bir üretim 

sürecini içinde barındırmaktadır. 

11- Fiziki sermaye yatırımı arttırılmalı, bunun yanında bilim dili ve teknoloji dili küçük 

yaşlarda (3-6 yaş grubunda) öğrencilere kazandırılmalı, işgücünün özelliklerinin 

belirlenmesi konusunda emek arz ve emek talebinin niteliklerini daha iyi ortaya 

koyabilmek için TÜİK tarafından detaylı ve nitelikli araştırmalar ve anketler ortaya 

konmalıdır. İşverenlerin işletmelerinde Ar-Ge konusuna ağırlık vermeleri için teşvikler 

yapılmalı ve bilinçlendirilmeleri artırılmalıdır. İş-Kur’un kurumsal niteliği ve 

kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir (Karadeniz, Durusoy ve Köse,2007:186-189). 

12- Beşeri sermayenin oluşturulmasında mesleki eğitim yoluyla insan kaynaklarını 

geliştirmek, ılımlı ücret politikası ve verimli yatırımları teşvik etmek, işgücü piyasası 

kurumlarının verimliliğini geliştirmek, iş kaynaklarının oluşturulması ve 

yaygınlaştırılması  ile genç işsizler, uzun süreli işsizler, diplomalı işsizler ve kadınlar 

gibi grupların çalışma hayatına girişini teşvik etmek gerekir (EU,Community 
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Employment Policies, The birth of European Employment Strategy: The Luxembourg 

Process, November 1997; erişim tarihi :11.10.2006). 

13- Teknolojik gelişmenin meydana geldiği özellikle katma değer yaratan sektörlerde fazla 

yığılma yaratacak beşeri sermaye gücünün nasıl istihdam edileceği plan ve 

programlarla, vizyon ve misyon süreçleriyle ortaya konularak, beşeri sermaye 

kaynağının israfının önüne geçilmelidir. Bilim, teknoloji ve yenilik bazlı insan 

kaynaklarının geliştirilmesi ve toplumun genelinin bu stratejiye yönelik 

etkinleştirilmesi. Araştırma sonuçlarının ticari ürün ve hizmete dönüşümünün teşvik 

edilmesi ve böylece araştırma sonuçlarının ekonomide katma değer yaratmasının 

sağlanması gerekmektedir (A.Rana ÇAKIR, Evren HATİPOĞLU, Pelin 

VARDARLIER; http://www.ikatolyesi.com/turkiye%E2%80%99nin-surdurulebilir-

yenilik-profili-uzerine_7068.html#. VPNCC_msVqU; erişim tarihi: 01.03.2015). 
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BÖLÜM 5 

TEKNOLOJİ OLGUSU VE STRATEJİK ÖNEMİ 

“Dünyada herşey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, 

muvaffakiyet için en hakikî yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin 

dışında kılavuz aramak gaflettir, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır. 

Yalnız, ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının 

gelişmesini kavramak ve ilerlemelerini zamanında izlemek şarttır. Bin, iki 

bin, binlerce sene evvelki ilim ve fen dilinin çizdiği kuralları, şu kadar bin 

sene sonra bugün, aynen uygulamaya kalkışmak, elbette ilim ve fennin 

içinde bulunmak değildir.”  

1924 (Atatürk’ün M.A.D., s. 19; M.E.İ.S.D.I, s. 21) 

                                                                                             Mustafa Kemal ATATÜRK 

Ulusların zenginliğinin ya da servetinin yaratılmasında rol oynayan en önemli faktörlerin 

başında teknoloji gelmektedir. Genellikle fiziki sermaye kapsamında değerlendirilen teknoloji 

kullanımı ve birikimi, doğal kaynakların, hammaddelerin ve beşeri sermayenin 

geliştirilmesinde, kullanımında ve üretkenliğinin arttırılmasında kullanılan bir iktisadi 

büyüme etkenidir (Maddison, 1991:64; Kotler vd., 2000:123-124). İktisadi büyüme genelde, 

bir ülkedeki üretim faktörleri (emek, sermaye, toprak ve müteşebbis) miktarlarındaki artıştan 

kaynaklanır ya da verimliliğe bağlı olarak teknolojide meydana gelen gelişmeler nedeniyle 

ortaya çıkar. Milli gelir artışı için, üretim faktörleri miktarındaki bir artış özellikle de sermaye 

artışı gereklidir. Fakat bunun kadar diğer bir önemli faktörde “teknolojik gelişme”dir 

(Karluk,  2007:102). Ulusların dünyada konumlarını belirleyen kriterlerin başında “teknolojik 

gelişmişlik düzeyleri” gelmektedir (Kaya, 2008:277). Teknolojik gelişmeler, devletler, 

üniversiteler, kurumlar ve firmalar tarafından yapılan araştırma ve geliştirme (AR-GE) 

faaliyetleri sonucu buluş ve yenilikler (inovasyon) şeklinde ortaya çıkmaktadır (OECD, 

2003:11). Dünya çapında kapsayıcı ekonomik kurumlar ve önemli piyasaların, sürdürülebilir 

büyümenin motoru olarak belirledikleri argüman;“teknolojik yenilikler ve insanlara yatırım 

yapma” düşüncesidir. Bu amaçla çok sayıda insanın bilgi, görgü, yetenek ve becerilerinin 

harekete geçirilmesi yoluyla o ülkenin iktisadi büyümesinin arttırılması hedeflenmektedir 
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(Acemoğlu ve Robinson, 2014:79). Temel hareket noktası insanını yetiştirmektir. Beşeri 

sermaye kalitesini dünya seviyesinin üstüne çıkartmaktır. 

21.yüzyıl tam anlamıyla teknolojide bir değişim ve gelişim yüzyılı olmuştur. Bu teknolojik 

dönüşüm hareketi, kaçınılmaz olarak bütün insan topluluklarında homojenliğe yol açmıştır ve 

açmaya da devam etmektedir (Fukuyama, 1999:244). Bu değişim (inovasyon) ile başlayan 

süreç, özellikle ekonomi üzerinde uzun dönemde büyüme ve verimlilik artışında teknolojik 

değişimin önemini (Freeman ve Soete, 2003:363) ortaya çıkarmıştır. Modern dünyanın 

yaşadığı bu değişime iktisat biliminde de anlam bulunmuş ve bu sürece “yenilik iktisat 

süreci” denilmiştir. İnsanlık tarihinin geçirdiği ekonomik ve toplumsal dönüşüm süreçleri 3 

büyük döneme ayrılır; 1- Tarım toplumu, 2- Sanayi toplumu ve 3- Bilgi toplumu (Toffler, 

1988:32; Ayrıca bknz: Karadeniz, Durusoy ve Köse, 2007:1). 

Günümüzde dünya milletleri 3. dönemde olup, “bilgi toplumunun” tüm özelliklerini 

yaşamaktadır. Bu dönemin temel özelliği de;“teknoloji kullanımının ve toplumda bilginin 

yaygınlaştırılması” olgusunun hazırladığı zeminle, 4. Döneme yani “sibernetik topluma” 

doğru hızlıca yol alınmaktadır. “Industry 4.0” denilen bu yeni devrim yapılanması 

ekonomiden toplumsal hayata, aileden paraya, yaşam alışkanlıklarından kültürel değişime 

kadar herşeyin yeniden dizayn edileceği bir sistem ve toplumsal yapı olarak karşımıza 

çıkacaktır. Türkiye olarak, (ezberci ve araştırmayan) eğitimin seviyesini yükseltmekle ve 

eğitimin süresini arttırmakla, (sorgulamayan ve düşündürmeyen bir yapının) eğitim şekliyle 

oynayarak dünyadaki ileri ülkelerin eğitim kalitesini yakalamak mümkün değildir. Dünyanın 

ileri ülkelerinde yepyeni bir beşeri sermaye üretim modelleri ve rekabet edebilir üretim 

sistemleri-zincirleri bulunmaktadır. Bu bağlamda beşeri sermayenin sadece ekonomik 

analizini yapmak ve konuyu bu açıdan değerlendirmek bu kavramın önemini anlamada 

yetersiz kalındığının göstergesidir. Bunun için ülkeler insanlarını yetiştirirken, bilim ve 

teknolojik alanda üretken olabilecek, milli ve manevi değerlere bağlı değerli evlatlar 

yetiştirmeyi hedeflemelidir. “Bilim ve teknoloji ülkesi” olmak hedef politika olarak kabul 

edilip, buna göre projeksiyonlar oluşturulmalıdır (Aksu, 2016:69). Bunu okuyan, gören, 

düşünen ve önlemlerini alan nesiller oluşturmak temel devlet politikası olmalıdır. 2050-

2060’lı yıllarda Türkiye devletinin bekasını devam ettirmek ve Türk milletinin yüksek şuurlu 

olarak yetiştirilmesi ve varlığımızı devam ettirebilmemiz için aşmamız gereken çok ciddi 

problemler bulunmaktadır. Bu konuda politikacılara, stratejistlere, futuristlere, ekonomistlere, 

sosyologlara, hukukçulara ve en önemlisi bilim insanlarına çok ciddi görevler düşmektedir. 
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Türkiye, bilim ve teknoloji alanında bir strateji oluşturabilmek için öncelikle bir yol haritasını 

belirlemesi gerekmektedir. Buna göre biz neredeyiz, ne yapmak istiyoruz, nereye varmaya 

çalışıyoruz düşüncesinden hareketle; kağıt üzerinde kalmayacak ve hemen uygulamaya 

sokulacak güçlü-zayıf, amaç-hedef, misyon-vizyon gibi durum tespitleri yapılarak “acil 

üretim-eylem planına” gereksinim vardır. Bunu yaparken eğitimli ve kaliteli “beşeri 

sermayeye ve entelektüel sermayeye” (Aksu, 2016:69-72) çok büyük ihtiyaç vardır. 

Önümüzdeki 25-30 yıl içerisinde günümüzde olmayan 55-60 civarında yeni meslek türü ile 

dünya karşı karşıya kalacaktır. Bu yol haritasına göre, yeni rasyonel eğitim modellerinin ve 

sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir. Yoksa yeniçağın gerisinde kalacağımız aşikardır. 

Dünyada bilim ve teknoloji politikasında başarı elde eden, iki önemli teknoloji ülkesi bizlere 

örnek olmalıdır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Almanya'daki dönüşüm süreci, ikincisi 

de, Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrası izlediği teknoloji politikasında gösterdiği başarılar 

sonucu elde ettiği dönüşüm sürecidir. Bu ülkeler teknolojik başarıları elde ederken bizlere 

önemli ipuçlarını da vermektedir. İlk olarak bu iki ülke, bilim ile teknoloji arasındaki 

bütünselliği oluşturabilmişlerdir. Bilim, üretim sürecine sokulmuştur ve elde edilen ürün 

çeşitliliği ile dünya pazarlarına açılması kolaylaşmış ve rekabet şansları artmıştır. Bunun 

yanında eğitim ile başlayan insanını yetiştirme süreci beşeri sermayenin kalitesini eğitim ve 

teknik bilgi ile maddi sermayenin kalitesini de güçlü ekonomik yapılarıyla aşmalarını 

sağlatmıştır. Ayrıca güçlü bir ulusal Ar-Ge ağının kurulmuş olması, devlet, üniversite ve 

firma ilişkisini reel zemine, sanayi üretim zincirine oturtmayı başarmışlardır. Ürettikleri her 

ürün ve bilgi yeni teknolojilerin alt-yapısını meydana getirmiş ve bilgi birikimi sonucunda 

elde edilen teknolojik kazanımları uygulayacakları teknoparklar (Karadeniz, Durusoy ve 

Köse, 2007:11-13) ve 6 S (smart-swift-science- scholar-strategic-structures) üretim merkezleri 

kurmuşlardır. 

Askeri deha olan Sun Tzu’nun söylediği gibi, “bilgi güçtür” ve “bilgiye ulaşmak için, her gün 

bir şeyler üzerine ekleyin” (Schwanfelder, 2015: 202), sözleri bugün anlamını daha da 

arttırmıştır. Bu bağlamda bilgiyi kullanacak yetişmiş insanın olması burada önem arz 

etmektedir. Yetişmiş her bir insanımıza ve beyin gücüne çok ihtiyaç vardır. Teknoloji 

kullanımında beşeri sermayenin çok büyük önemi vardır. Beşeri sermayenin üretkenliğini 

artırmada ve etkinliğini sağlamakta teknoloji kazanımları çok önemlidir. Teknolojide bilginin 

bulunması ve stoklanması, stoklanan bilginin dünya ölçeğinde kullanımı ve yayılması 

nedeniyle oluşan katma değeri çok yüksek bir ekonomik yapının iktisat literatüründeki tanımı 

“bilgi ekonomisi” olarak ifade edilmiştir. Yani bilgi sermayesinin bulunması, alınması, analiz 
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yapılıp değerlendirilmesi, kullanımı, üretim sistemlerine entegre edilmesi, bilginin teknoloji 

ve inovasyon süreçlerine dahil edilip kendi milli üretim sisteminin oluşturulması, buna bağlı 

olarak yeni bilgilerin elde edilmesi ve stratejik olarak kullanılması ile “bilgi ekonomisi” 

yeniçağın en önemli stratejik-ekonomik (stratekon) materyali haline gelmiştir. Elde edilen bu 

stratejik ürünü korumak, geliştirmek ve üretmek milli devletlerin en önemli görevidir. 

Dünya bugün öyle bir hızla büyüyor ki, yirmi birinci yüzyılda yaşayacağımız ilerleme, 

yaklaşık 100 yıllık bir teknolojik ilerleme olmayacak, yaklaşık 20.000 yıllık ilerlemeye, ya da 

yirminci yüzyıldaki ilerlemenin 1000 katı ilerlemeye şahit olunacaktır. Teknoloji de yenilik 

hızı ivme kazanmakta, günümüzde her 10 yılda ikiye katlanmaktadır (Kurzweil, 2017:25). 

Ülkeler arasındaki yenilik hızının farklı olmasını araştıran Henry ERGAS bu durumu 3 etkene 

bağlamıştır; ülkelerin ulusal sanayi yapısı ve (kamu + özel) firmaların bilimsel araştırmalara 

katılmasında, toplumun tüm katmanlarına yayılmasında ve harcamaların finansmanında ciddi 

roller üstlenmesidir. İkinci etken ise, sürekli yenilik isteyen ve teknoloji hayranı bilinçli, 

istekli ve ilerici bir tüketici grubunun varlığı ve talebi devamlı tetiklemesidir. Üçüncü etken 

ise, ülkedeki bilimsel yapının niteliği, araştırma ve geliştirme kurumlarının sayısı, eğitim 

düzeyi ve nitelikli eleman sayısının durumu olup (Kaya, 2008: 278), geri kalmış ülkelerle, 

gelişmiş ülkelerin arasındaki kalkınmışlık farkının ortaya çıkmasında ve sürdürülebilir iktisadi 

büyümesin oluşmasında bu üç etkenin çok önemli rolü bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise, 

iktisadi büyümenin temel amaçlarını üç maddede özetlemek mümkündür; 

1. Yeni üretim ve teknolojik araçları icat etmek, 

2. Yeni üretim metotları kullanmak ve uygulamak, 

3. İç ve dış pazara yönelik büyük ölçekli üretim yapmak ve yeni ürünler piyasaya sürmek 

(Özgüven, 1988:88). 

Bilimin gelişme süreci, 17. yüzyıldan bu yana üstel olarak büyümüş ve nüfus, tarımsal üretim 

veya madensel üretim gibi diğer göstergeleri geride bırakmıştır. Bilimsel çalışma miktarı 17. 

yüzyıldan beri 1 milyon katına çıkmıştır. Her 15 yılda bir ikiye katlandığı görülmüştür 

(McClellan ve Dorn, 2016:420). Yirmi birinci yüzyılda “üstel büyüme”28 kaçınılmazdır. Bilgi 

tabanlı teknolojilerin birkaç 10 yıl içinde tüm insani bilgi ve becerileri kapsayacağı ve 

 
28 Üstel büyüme, patlayıcı bir büyümedir. Bir teknolojinin maliyet etkinliği arttıkça, onun gelişimi için daha fazla kaynak ayrılmakta, bu 

durum teknolojik büyümenin kuvveti şeklinde katlayarak büyütmesidir. İvmelenen getiriler yasasına göre, bilgi işlemin üstel büyümesi, bin 

dolar başına düşen ilk MIPS’leri elde etmek 90 yıl sürmüşken, bugün bin dolar başına düşen MIPS’leri elde etmek 5 saate kadar düşmüştür. 

Bilim ve teknolojide 6 evre söz konusudur. 1. Evre; Fizik kimya alanında atom yapılarının nasıl meydana geldiğinin bilinmesi sürecidir. 2. 

Evre; DNA evrilir. 3. Evre; İnsan beyni evrilir. Yani beyinler ve sinir örüntüleri bilgisinin keşfi. 4. Evre; Teknoloji evrilir. Teknoloji 

donanım ve yazılım tasarımı bilgisine sahip olunur. 5. Evre; Teknoloji, biyoloji yöntemlerine ve insan zekası dahil herşeye sahip olur. Yani 

teknoloji ve insan zekasının birleşmesi sonucunda Üstel olarak büyüyen bir teknolojik yapı sürecine geçiş başlar. Tekilliğin başladığı evredir. 

6. Evre; Evrenin uyanışı insan zekasındaki müthiş büyüme sonucunda, evrendeki madde ve enerji örüntüleri zeki işlemler ve bilgiye doyma 

noktasına erişir. İnsanlık alemi halen 4. Evrededir (Kurzweil, 2017:24-53). 
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sonunda insan beynine özgü sorun çözme becerileri ile duygusal ve etik zekayı içselleştiren 

bir yapının ortaya çıkacağıdır. Bilgi teknolojilerinin gücü (fiyat performansı, hızı, kapasitesi 

ve bant genişliği) üstel büyüme seyrinde olup, bugün yaklaşık olarak her yıl ikiye 

katlanmaktadır. Asıl önemli olan durum ise, teknolojik değişimin hızı, insanın zihinsel 

hızlarıyla sınırlı olmayacak, makine zekası kendi yeteneklerini insan zekasına ihtiyaç 

duymadan tek başına izleyeceği bir sürece geçmiştir. Bir icadın keşfinden sonra onun halk 

tarafından benimsenmesi, kayda değer bir kullanım süresine erişimi için bir yarım asrın 

geçmesi gerektiğidir. Örneğin, telefonun icadından sonra benimsenmesi için geçen süre 35 yıl 

iken, radyonun benimsenmesi 31 yıl sürmüştür. Televizyonun ise 25 yıldır. Yeni dönemde 

Moore Yasasının29 tüm özellikleri üretim sürecinde söz sahibi olacaktır. Şöyle ki, bilgi işlem 

gücünün hızı her yıl 2 katına çıkarken, yarı iletken nitelikli ürünlerin ölçüleri her 5.4 yılda bir 

küçülerek yarıya inmesidir ki, milimetrekareye düşen öğe sayısının her 2.7 yılda bir ikiye 

katlanmasıdır (Kurzweil, 2017:89). Yani teknolojik ürünlerin işlevi artarken, boyutlarının da o 

nispette küçülmekte olmasıdır. Mikro işlemci çalışma hızı 3 yılda bir ikiye katlanmaktadır. 

Örneğin, bilişim teknolojisi endüstrisi 1977 yılında GSMH’nın %4.2 iken, 1998 yılında 

GSMH’nın %8.2’ye çıkmıştır. 2018 yılında GSMH’nın %17.8’ine çıkmıştır. 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan teknolojide meydana gelen baş döndürücü 

ilerleme süreci, günümüzde de bütün hızıyla yeni bir boyut kazanmış, inanılmaz nano-

teknolojik ürünler ortaya çıkmış, icat-buluşların sayısı çok büyük sayılara ulaşmış, bir çok 

patent ve farklı ürün modelleri ortaya konmuş, bilimde ortaya çıkan yeni metotlarla tıp, 

astronomi-havacılık, mekanik, bilişim, askeri-savunma, sanayi üretim süreçleri, alternatif yeni 

model üretim şekilleri ve inovasyon süreçleri sonucunda, ülkelerin iktisaden kalkınma ve 

büyümelerinin istikrarlı bir biçimde sürdürebilmelerinin önü açılmıştır. Toplumdaki hayat 

standartlarının yükseltilmesi ve refah seviyelerinin tüm toplum katmanlarına ulaşması 

kolaylaşmıştır. Böylece ulusal ülkelerin diğer ülkeler nazarında öne çıkmalarında ve ileriye 

gitmelerinde en önemli gündem maddesi olmuştur. Bugün gelişmiş ülkelerdeki iktisadi 

büyümenin %50-60’dan fazlası teknolojik değişim ve inovasyon süreçlerinden 

kaynaklanmaktadır (Grossman ve Helpman, 1991:6). Teknolojik yenilikler ve inovasyon 

süreçleri bir ülkenin iktisaden büyümesinde ve sürdürülebilir kalkınmasında motor görevi 

gördüğü tüm iktisatçıların ortak düşüncesidir. Teknolojik gelişme ve yenilik süreci, makro 

 
29 Moore Yasası, teknolojinin süregelen ivmelenmesidir, her teknolojik evrim sürecinin kendi ürünlerinin ortaya çıkışındaki ivmelenmeyi ve 

bu ürünlerdeki üstel gelişmeyi niteleyen bir üretim süreci sonucunda, endüstri temsilcileri geleceğin belli bir döneminde planlamalar ve 

projeksiyonlar oluşturarak yol haritasını belirlemeleri, belli bir süreç sonucunda hedeflenen yere ulaşarak bir yerde bilimsel kehaneti 

gerçekleştirirler. Yani uzmanlar bilim ve teknoloji düzeyi olarak gelecekte nerede olacaklarını bugünden belirleyerek, gelecekte belirledikleri 

o noktaya ulaşmalarıdır. Üretimde “S” eğrisi çizerler. Bir yerde zekilik düzeyini ölçen birim maliyet başına üretimi gösteren bilgi işlem 

hızıdır. Nerede olacağını bugünden hesaplama işlemidir (Kurzweil, 2017:81,91,98-104). 
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ekonomik düzeyde iktisaden büyümeye ve refah seviyesini arttıran bir kalkınma durumuna 

imkan sağlarken, mikro ekonomik düzeyde kurumların ve firmaların piyasadaki karlarının 

artmasına, ölçek ekonomisinden yararlanmasına ve en önemlisi de rekabette öne geçerek, 

yabancı pazarlara girmenin ve küresel pazardaki paylarının artmasına yol açmaktadır. Her iki 

durumda da ekonomi üzerinde uzun dönemli iktisadi büyümeye sebep olmaktadır. 

Günümüzde beşeri sermayenin stratejik bir niteliğe dönüşmesi sonucunda, beşeri sermayenin 

etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için fiziki sermaye ile olan tamamlayıcılık 

ilişkisinin iyi kurulması gerekmektedir. Aksi takdirde ülke sahip olduğu beşeri sermayeyi 

yeterince değerlendirememiş olur. Bu da beşeri sermayenin daha verimli ve daha tatminkar 

çalışabildiği başka ülkelere kaymasına yol açabilmektedir. Bu nedenle “Beyin Göçüne” sebep 

olabilecek şartların oluşturulmasına imkan sağlanmamalıdır. Bu durum yüksek maliyetle 

yetiştirdiğiniz değerli evlatlarınızı ülkesi için çalışmadan, sıfır maliyetle yabancı bir ülkeye, 

“elmas niteliğindeki değerlerinizi” karşılıksız vermeniz gibidir (Aksu, 2016: 78-79). Bir 

taraftan eğitimde kaliteye ve teknolojiye ağırlık verilmesi gerekirken, öte yandan beyin 

göçünü oluşturan şartları düzelterek, yurt içinde kalmasını sağlatacak cazip şartları tesis 

etmek gerekmektedir. Türkiye’nin, “beyin göçü alan” cazibesi yüksek bir ülke haline gelmesi 

sağlanmalıdır. Beyin göçünün yaratacağı etki, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında büyük 

bir katma değer etkisi yaratacaktır (Aksu, 1998:234-239; Aksu, 2016:78; Ayrıca bknz: Aksu, 

2017:82-83). Unutulmamalıdır ki; evde, işte ve okulda gerekli olan eğitim, beceri, yetenek ve 

teknik bilgi, teknolojiyle çok yakından ilgilidir. 100-150 yıl öncekinden daha üretken ve daha 

teknik olmamızın ana nedeni, sadece makinelerle somutlaşan teknolojik yapı değil, bunun 

yanında insanların (işçilerin) sahip olduğu daha ileri teknik bilgi ve birikimdir (Acemoğlu ve 

Robinson, 2014:78). İnsanımızı iyi bir şekilde kaliteli eğitmemiz, evrensel bilgilerle 

donatmamız ve bilinçli insanlar yetiştirmemiz çok önemlidir. Çünkü ülkemizin ileri ülkelerle 

teknolojik kalkınma makası aleyhimize hızla açılmaktadır. Bu konuda yatırımlar yapmak için 

geç bile kalınmıştır. 

21. yüzyılda ileri-sanayileşmiş ülkelerde ve merkezleri bu ülkelerde bulunan çok uluslu büyük 

şirketlerin çoğunluğunda, beşeri sermaye kalitesine önem vererek uzmanlaşmış ve yeni model 

ürünlerle dünya pazarlarında rekabet edebilecek Ar-Ge bölümlerini oluşturmak temel 

politikaları olmuştur. Bu ekonomik üretim stratejisi birçok ülkede 1970’lerin başından 

itibaren, özellikle tıp, mekatronik, uzay-havacılık, iletişim, savunma-askeri silah, tarım ve 

tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde, bankacılık ve finans sektöründe ileri teknolojik ürünler 

kullanılmaya başlanması, ağır sanayi sektörlerindeki seri üretimlerde Ar-Ge faaliyetleri çok 
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hızlı bir biçimde genişlemiştir. Teknolojide ilk gelişim gösteren ülkeler Asya ülkeleri 

olmuştur. Başını Japonya’nın çektiği daha sonra G.Kore’nin, Çin’in, Tayvan’ın ve zamanla 

Hindistan ve diğer Asya ülkelerinin geldiği bu süreçte merdiven altı ekonomisinden, bacası 

tüten bir ekonomik yapıya dönüşmüştür. Bu ülkeler ilk etapta batının ürettiği teknolojik 

ürünleri kopya, taklit, imitasyon ve daha düşük kalitesini üretmekle başladıkları üretim 

süreçlerine, zamanla yabancı teknolojileri ithal etmekle devam ederek, bu süreci devlet ve 

firmalar bazında kullanmaya başlamışlar, en sonunda bu ülkeler kendi Ar-Ge faaliyetlerini 

kurarak teknolojiyi üreten ve satan ülkeler konumuna getirmiştir. Dünyada ekonomik güç 

dengesi batıdan doğuya doğru hızla bir geçiş göstermiştir. 21. yüzyıl artık teknolojiyi üreten 

ve batıyı kendi silahıyla vuran “doğunun” yüzyılı olacaktır. Doğu Asya ülkeleri kalkınma 

konusunda ilerleme gösterirken nasıl bir yol haritası izlemişlerdir? Bu sorunun cevabını 

Rodrik şöyle özetlemektedir; “Doğu Asya ülkelerinin performansında ortaya çıkan şey, 

sürekli biçimde reel ekonominin ihtiyaçlarına odaklanmaları ve teknoloji kullanımıyla 

çeşitlendirmenin teşvikine devam etmeleridir. Piyasa güçleri ve özel sektör bu dinamizmi 

yaratmaya her zaman gücü yetmemekte, kamu stratejileriyle bu dinamizm desteklenmekte ve 

devlet tamamlama görevini yerine getirmektedir” (Rodrik, 2009:103). 

Dünya genelinde 1999 yılında 641 milyar US $ seviyesinde bulunan Ar-Ge harcamaları, 2009 

yılı itibarıyla 1,276 trilyon US $ seviyesine çıkmıştır. Kuzey Amerika 433 milyar US $ ile 

%34’lük bir paya sahiptir. Çin, Tayvan, Japonya, Hindistan ve Güney Kore’nin de aralarında 

yer aldığı Asya ve Pasifik ülkelerinin 402 milyar US $ ile %32, AB-27 ülkelerini de içeren 

Avrupa ülkelerinin 319 milyar US $ ile %25 payı bulunmaktadır. 2009 yılı itibarıyla Ar-Ge 

harcamalarının tutarı Çin’de 154 milyar US $, Güney Kore’de 44 milyar US $, Rusya’da 33 

milyar US $, Brezilya’da 4 22 milyar US $, Türkiye’de ise 8,7 milyar US $ (GSMH’nın 

%0.88’i) olarak gerçeklemiştir. 1999 yılında ABD’nin 250 milyar US $ Ar-Ge yatırımı 

OECD ülkelerinin toplam Ar-Ge yatırımlarının %48’ini oluşturmaktadır. ABD’nin arkasından 

%18 ile Japonya, %8 ile Almanya, %5,5 ile Fransa gelmektedir (Erkek, 2011:10). 

2012 itibarıyla milli gelir büyüklüğünün 8 trilyon US $’ı aştığı tahmin edilen Çin ekonomisi 

dünyada ABD ekonomisinin ardından ikinci sırada yer almaktadır. 2016 yılı itibariyle Çin’in 

Ar-Ge harcamalarının GSMH’ya oranı % 6.8 iken, ABD’nin ise %2.8 olarak gerçekleşmiştir 

(Ülger ve Durgun, 2017:106). Çin’in toplam Ar-Ge harcaması 2009 yılı itibarıyla 154 milyar 

US $, araştırmacı sayısı ise bir milyon kişinin üzerindedir (Erkiletlioğlu, 2013:3-7). ABD, 

dünya nüfusunun %4.6’lık kısmını alırken, dünya gelirinin %21.9’unu almaktadır. Buna 

mukabil Çin ise dünya nüfusunun %21.1’lik kısmına sahipken, dünya gelirinden aldığı pay ise 
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%11.2’dir. Türkiye’nin dünya nüfusunun %1.1’ine sahipken, dünya gelirinden aldığı pay 

%1.3’dür (Eğilmez, 2018:55). 

Teknoloji üretme ve geliştirme konusunda, bize emsal oluşturacak uzak doğu’da bir çok ülke 

mevcuttur. Bunların başında Güney Kore gelmektedir. Bu ülke, sanayi politikası hedeflerini 

oluştururken, önem verdiği konular bizim hedef politikamızı belirlerken örnek oluşturmalıdır. 

Güney Kore, sınai yapısının derinleştirilmesi konusunda, sermaye ve teknoloji yoğun 

sektörlere yönelik üretim modeline geçişi benimsemişlerdir. Ağır ara girdi (mal) ve sermaye 

mallarına doğru üretim yapılanmasını kaydırmışlardır. Yerli girdinin kullanımının teşvik 

edilmesi, taşeron sisteminin yetersizliğinde devlet destekli modele geçişi hayata 

geçirmişlerdir. Yerli sanayiciyi koruyan ve yerli tedarikçileri teşvik eden bir üretim sisteminin 

önünü açmışlardır. Teknoloji transferi veya ihracat için çok gerekli değilse doğrudan yabancı 

yatırımları azaltmak ya da ret etmek, yabancılarla patent ve lisans anlaşmaları yoluyla yerli 

üretimi ve girişimciliği geliştirmek temel politikaları olmuştur. İleri sanayi alanında yerli Ar-

Ge’yi benimsemiş ve yenilikçi teknolojik alt yapısına yönelik bizzat devlet destekli ve teşvikli 

bir üretim sistemini benimserken, stratejik olarak gelecek nesil teknolojilerin üretimine ağırlık 

veren bir üretim modelini ve katma değer yaratan üretim zincirinin alt yapısını kurmuşlardır. 

Ağır sanayilerde piyasaları içselleştiren (millileştiren), ihracatta dünya markaları yaratan, 

küresel pazarda rekabet edebilecek (devlet destekli) milli girişimcileri ayağa kaldıran, yerli 

dev özel sektör holdinglerinin sayısını arttırma ve oluşturma çabası içine girmişlerdir (Lall, 

2009:485; ayrıca bknz: Tiryakioğlu, 2014:48). Dünya ekonomisinde altın ve döviz rezervine 

sahip olma sıralamasında 9. iken, dünyada GSYİH’da 13. sırada iken, 2018’de GSYİH 

miktarı 1.55 trilyon US $’dır. Kişi başına gelir ise 30 bin US $ düzeyindedir. Yıllık enflasyon 

oranı %1.9 iken işsizlik oranı sadece %3.6’dır (IMF – World Economic Outlook Database, 

2016:1-249). Güney Kore ile Türkiye’yi patent konusunda kıyasladığımızda 1 milyon US $ 

harcama karşılığında Güney Kore’de 3.2 patent alınırken, Türkiye’de bu rakam 0.8 patent 

seviyesindedir. 

Ar-Ge harcamalarının 2009 yılı itibarıyla dünya genelindeki Ar-Ge harcamasının 1,3 trilyon 

US $ düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Ar-Ge harcamalarının dünyadaki bölgesel 

dağılımına bakıldığında, Kuzey Amerika ülkeleri (ABD, Kanada ve Meksika) ilk sırada yer 

alırken, bunu Asya ülkeleri ve üçüncü sırada ise, Avrupa ülkeleri izlemektedir. Ülkeler 

bazında ise, Ar-Ge ayrılan pay açısından ilk sırada %30-32’lerin üstünde A.B.D. gelmektedir. 

%12-15’ler ile Çin takip etmektedir. 2000-2009 döneminde Ar-Ge harcamalarının yıllık bazda 

ortalama artış hızı Çin’de %20, Güney Kore’de %10 civarında, ABD’de %5, Avrupa’da 
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%5,8, Japonya’da %4 düzeyinde gerçekleşmiştir (Erkiletlioğlu, 2013:3-5). Çin’deki ekonomik 

dönüşüm çok muazzamdır. Ekonomideki reform döneminin başladığı 1978 yılından bugüne 

kadar ki süreçte ortalama %10 olarak iktisaden büyümüştür. Yakın dönemde Çin, A.B.D’yi 

geçerek dünyanın en fazla ticaret yapan ülkesi konumuna gelmiştir. 1970 ve 1980 

dönemlerinde borç alan ülke konumundan, 2013 yılında borç veren ülke konumuna gelmiştir. 

Çin ekonomisi sürekliliğini muhafaza edebilirse, 2020 yılında 1 Trilyon U.S. $’lık doğrudan 

yatırımı dünya piyasalarına sunabilecektir. Bu arada 2015 yılı itibariyle 3.56 Trilyon U.S. 

$’lık döviz rezerviyle dünyanın en geniş döviz stoklarına sahip ülkesidir (Tüter, 2018:156-

157). Bu bağlamda hızlı büyüyen Çin ekonomisinde Ar-Ge yoğunluğunun 1991 yılında 

bulunduğu %0,73 seviyesinden, 2017 yılında %2,16’ya yükselerek önemli bir sıçrama yaptığı 

görülmektedir. Bu kadar hızlı büyümesinde ve “Çin Mucizesinin” gerçekleşmesinde; Ar-Ge 

alanındaki harcamalar ve yenilikçilik konusunda yaptıkları yatırımların önemi ortaya 

çıkmaktadır. Dünya’daki teknolojinin gelişmesinde ve bilim alanında oynadıkları rollerinin 

etkisiyle dünya arenasında öne çıkan ve söz sahibi olan ülke konumuna gelmiştir. 

ABD, Finlandiya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Fransa, İsviçre gibi ülkelerin bu alanda 

yaptıkları yatırımlar diğer ülkelere göre gayri safi yurtiçi harcamalarının çok daha büyük 

kısmını oluşturmaktadır. Fakat bu noktada yapılan yatırımların özel ve kamu tarafından 

yapılması ve arasında bir denge bulunması da önem arz etmektedir. Ar-Ge harcamalarında 

yüksek paya sahip olan diğer ülkeler ise Japonya, Almanya, Fransa, Güney Kore ve İngiltere 

olarak sıralanmaktadır. İrlanda, Japonya ve Güney Kore’nin Ar-Ge yatırımları %70’i özel 

sektör, %20’si ise kamu tarafından gerçekleştirilmiştir (Erkek, 2011:10). Ar-Ge’ye yönelik 

harcamalar sektör olarak incelendiğinde; otomotiv sanayi ilk sırada yer alırken, bunu BİT 

ürünlerine yönelik üretim faaliyetleri, savunma ve askeri sanayi, dayanıklı tüketim malları, 

kimya ve ilaç sanayi, elektrik-elektronik sanayi ürünlerine yönelik Ar-Ge harcamaları 

izlemektedir (Erkiletlioğlu, 2013:3-7). 

Dünya üzerinde yapılan ekonomik, sosyal ve stratejik analizlerde ülkemizin içinde 

bulunduğu durumu daha net görebilmek adına "uluslararası karşılaştırma endeksler i" bize 

stratejik analiz yapma fırsatı vermektedir. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Küresel 

Rekabet Gücü Endeksi, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi ve Birleşmiş 

Milletler'in İnsani Gelişme Endeksi gibi önemli küresel-stratejik endekslerde Türkiye’nin 

içinde bulunduğu pozisyonu görebilmek ve analiz edebilmek mümkün olacaktır. Bu 

endekslerde olunması istenilen pozisyonlarda olunmadığı ve hedeflerden oldukça uzak olduğu 

görülmektedir. Türkiye’de kişi başına düşen Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 1990-2015 
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yılları arasında yaklaşık %78,2 oranında bir artış göstermiştir. Türkiye, 2015 raporunda 

yer alan İGE (İnsani Gelişme Endeksi)’nde 0.761 puan ile 188 ülke ve bölge içinde 72. 

sırada yer almıştır. 2016 raporundaki İGE’de ise 0.767 puanla 188 ülke ve bölge arasında 

71. sırada yer almıştır. Aynı sıralamayı Venezuela (Bolivar Cumhuriyeti) ile paylaşmıştır 

(http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/pressreleases/2017/03/turkey

-ranks-71st-by-human-developmentindex.html.Erişimtarihi:05.05.2018). 

Dünya Bankasının "2017 İş Yapma Kolaylığı" genel sıralamasında 190 ülke arasında Türkiye 

67,19 puanla 69. sırada yer almıştır (http://www.bloomberght.com/haberler /haber/ 1935139- 

erişim tarihi:08.05.2017). Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum) yaklaşık 

40 yılı aşkın süredir yaptığı “Küresel Rekabetçilik Raporu” 2017-2018 açıklandı. 137 ülkenin 

160 kurumu ile işbirliği içinde hazırlanan rapor bu alanda hazırlanan en önemli ve en etkili 

rapordur. Küresel Rekabetçilik Raporu’nun en önemli kısmını oluşturan “Küresel 

Rekabetçilik Endeksi (KRE)” ülkelerin rekabetçilik ile ilgili alanlardaki sıralamasını 

belirlemektedir. Buna göre Türkiye, 2017 yılında 137 ülke arasında iki sıra yükselerek 53. 

sıraya çıkmıştır (http: //www.ekonomistler.org.tr/arsivler/7132; Erişim tarihi: 08.05.2017). 

Türkiye, kendi Ar-Ge faaliyetleri açısından zayıf olsa da, işgücü ve bilişim altyapısı açısından 

evsahipliği yapabilecek düzeydedir ve bu açıdan rekabet edebilme şansı vardır. UNCTAD’ın 

eğitim seviyesi, Ar-Ge’ye yönelik işgücü, patentler ve bilimsel makale sayılarını hesaba 

katarak 117 ülke arasında yaptığı İnovasyon Kapasite Endeksi’ne göre, 1995 yılında 58. 

sırada, 2001 yılında 57. sırada yer almıştır (DPT, D.E.İ.İ.K. Raporu, 2007:33). Dünya 

Bankasının yaptığı çalışmada, Türkiye’nin ileri teknoloji ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki 

payını baz alan verilerde, 1990’da %1,2, 2000’de %4,9 ve 2003’te ise, %2,1 olarak 

gerçekleşmiştir (DPT, D.E.İ.İ.K Raporu, 2007:34). Türkiye’nin 2005-2009 bilgi 

teknolojilerinde (BİT) büyüme projeksiyonuna göre, BİT donanımında, 2005’te %22,2 iken, 

2007’de %16,2’ye inmiştir. 2009’da ise %12,3’lük ciddi bir düşüş göstermiştir (DPT, 2007: 

39). Bu düşüşte dünya konjonktüründen kaynaklanan etkenlerde söz konusudur. 1990’da Ar-

Ge / GSYİH oranı, 0,32 iken, 1995’te 0,38, 2000’de 0,64 çıkmıştır. 2005’te ise 0,79 ve 

2009’da 0,85’e yükselmiştir. 1991’de Ar-Ge harcaması (milyon US $), 755,3 iken, 1993’te 

785,3 çıkmış, 1997’de 933,3 ve 1998’de 1,916, 2000’de 2,791, 2003’te 2,695, 2005’te 4,738 

ve 2009’da ise 8,107 milyon US $ olarak sürekli bir artış trendi göstermiştir. Dikkat çeken bir 

konuda, 1990’ların ikinci yarısından itibaren tescilli patent sayısında bir artışın gözlenmesidir. 

Burada etken olan unsur, ekonominin dışa açıklığı yanında, bilimsel ve teknoloji alanındaki 



94 | Doç. Dr. Levent AKSU 

 

çalışmaların büyüme ve kalkınma ile birlikte ivme kazanmış olmasıdır (www.tubitak.gov.tr; 

www.tüik.gov.tr; Ayrıca Bknz: Aksu, 2013:96). 

Dinamik bir nüfus yapısına sahip olan Türkiye’nin hedeflendiği gibi 2023 yılı itibarıyla 

küresel bazda ilk on ekonomi arasında yer alabilmesi için, 40-50 bin US $’lık kişi başına milli 

gelir, 1.5-2 trilyon US $ dolarlık milli gelir ve 750-800 milyar US $’lık ihracat hedefine 

ulaşabilmesi için muhakkak surette Ar-Ge ve inovasyon alanlarında atılım yaparak, üretim 

yapısında büyük bir dönüşüm gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bilginin ve modern tekniğin 

araştırılması, kullanılması, yayılması ve öğretilmesini sağlayacak altyapı yatırımlarına kamu 

harcama politikalarıyla gerekli kaynak sağlanmalı ve her türlü destek verilmelidir. 

Teknoloji, karmaşık ve çeşitli fikirler, bilgi, kurumlar, prosedürler, yöntemler ve örgütsel 

formlar kümesidir. Teknoloji, son derece organize bilimsel araştırmalardan nedensel 

düşünmeye kadar çok çeşitli ve çok boyutlu yenilikçi etkinliklerle ilerlemekte olan bir 

olgudur. Teknolojiyi ölçmek ve nicelleştirmek zordur, çünkü çok çeşitli yenilikçi 

etkinliklerden elde edilen fikirler ve bilgilerden oluşur. Teknoloji, insan medeniyeti var 

oldukça yaşamda rakipsiz olacaktır ve insan hayatından tamamen çıkarılması mümkün 

olmayacaktır. Yeni teknoloji, daha önceki fikirlere dayanan bir birleştirici süreçtir. Yeni 

fikirler birikmiş bilgiye bağlı olduğu için, teknolojik değişimin (inovasyonun) olabilmesi için 

teknik-bilgi birikimine bağlı bir süreç şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Van Den Berg, 

2012:309-310). David N. Weil ise teknoloji kavramını analiz ederken şöyle bir yorumlama 

getirmiştir; “iktisadi büyümenin temel kanıtıdır ve ekonomik anlamda motorudur. 

Teknolojinin iki önemli özelliği vardır, rakipsiz olması ve aynı zamanda da çoğu kez tekrar 

edilememesidir. Bu özelliklerin her ikisi de teknolojilerin ortaya çıkmasında nesnelerden 

ziyade, fikirler olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan teknoloji, fiziksel 

sermaye ve insan sermayesi gibi üretim faktörlerinden temelde farklıdır.” (Weil, 2013:220-

253). Jones ise teknolojik ilerlemeyi; “cennetten gelen meyve” şeklinde olmaktan çok, 

fertlerin yaratıcı “çılgın-ütopik gelen” fikirlerinin ve zihinlerinde geliştirdikleri yeni bilgilerin 

arama ve bulma çabalarının sonucunda elde ettikleri bilgi birikimlerini kullanarak, 

kazançlarını aşırı oranda arttırmaları ve faaliyet karlarının bir bölümüne el koymaları 

sonucunda gerçekleşen bir süreçtir (Jones, 2001:114-115). 

Teknoloji olgusunu en basit tanımıyla, “üretim yöntemi” şeklinde açıklamak mümkündür. 

Neoklasik-Büyüme modelinde kullanılan teknoloji kavramı, sosyal ve teknik bir olguyu 

içinde barındırmaktadır. Buna göre teknolojiyi tanımlamamız gerekirse, bir ürünü üretmek 

için araştırma ve geliştirme süreci sonucunda elde edilen her türlü bilgiyi toplama, toplanan 
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bilgilerin üretim sürecinde analiz edilerek değerlendirilmesi ve kullanımı, bunun için yeni 

üretim organizasyon faaliyetleri meydana getirme, bu organizasyonda kullanmak üzere yeni 

tarz metot, düşünce, sistem ve uygulamaların gerçekleştirilerek, yeni üretim teknikleriyle 

birlikte bir bütün olarak toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde etkin, verimli, üretim 

faydasına ve kullanımına dönüştürme işlemidir. Teknoloji kavramını her disiplin kendi 

bakışına göre tanımlama getirmiştir. Bunun için tek bir tanımdan bahsetmek mümkün 

değildir. 

Teknoloji kavramını, dar anlamda tanımlamak gerekirse; “üretim sürecine ve üretim 

araçlarına ilişkin bilginin genel adıdır” ya da başka bir tanıma göre ise; “bir mal ve hizmetin 

üretimine ilişkin yetenek, öğrenim, bilgi, deneyim, gelişim ve yöntem olarak tanımlanabilir.” 

Geniş anlamda teknolojiyi tanımlamak gerekirse; “malların veya hizmetlerin fizibilitesi 

döneminden başlayarak, üretimin planlamasından, dağıtımına kadar ki, tüm katma değer 

yaratma ve üretim süreci içerisinde teknik, taktik, stratejik ve yönetsel yöntemlerin, 

analizlerin ve bilgilerin tümüdür.” Üretim faktörlerinin çıktı üretmek için nasıl bir araya 

getirileceğine ilişkin bilgiye, “üretim bilgi teknolojisi” denir. Teknolojik ilerleme, aynı 

miktarda sermaye ve işgücü ile daha fazla çıktı üretilmesini sağlar (Ünsal, 2007:191). 

Teknoloji kavramının anlamını oluşturan dört temel noktaya atıfta bulunulduğunu belirtmek 

gerekir (Doğan ve Öcal, 2007:9-10); 

1. Teknoloji teknikler bilimini kapsamaktadır. Tekniği ise, belirli bir meslekle ilgili 

yöntem ve tarzdır. Teknoloji ise, söz konusu tekniğin kullanım nedenlerini mantıksal 

olarak açıklamaya çalışır. 

2. Teknoloji bir tekniğin kuram ve uygulama açısından bütünsel olarak eğitim ve öğrenim 

süreçlerini kapsar. 

3. Daha yüksek bir teknik kalitenin mesleki formasyonuna yönelik bir hazırlık olmasıdır. 

4. Yöntemsel olarak verilen öğretim aşamasıdır. Bu süreç her türlü teknik öğretimi 

kapsadığından, insanla doğa arasındaki ilişkinin maddi yönünü de incelenmesi anlamına 

gelmektedir. 

Bir teknolojinin yaşam döngüsünü yedi aşamada belirtmek mümkündür (Kurzweil, 2017:83-

84); Birinci aşamada, bir teknolojinin ön koşulları görülür, yapılabilirliği zihinlerde 

canlandırılır. İkinci aşamada, icat aşaması olup, uzun süren çabalardan sonra, bir anda ortaya 

çıkan kısa süreli aşamadır. Üçüncü aşamada, gelişme aşaması olup, icadın üzerine titrendiği, 

korunduğu ve desteklendiği aşamadır. Dördüncü aşamada, olgunluk aşaması olup, teknoloji 
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artık toplumda yer edinmiş olup, toplumun bir parçası olarak yaşamın içerisine öyle bir 

geçmiştir ki, teknoloji o toplumla özdeşlemiştir. Beşinci aşamada ise, yeni bir teknolojik 

gelişme bir öncekini gölgede bırakırsa da, güvenirliliği, işlev ve nitelikliği öncekine düşük 

olduğu anlaşılırsa, önceki teknoloji artık sonsuza kadar toplumun bir parçası olacağını 

varsayarlar. Altıncı aşamada, teknolojide yaşlanma aşaması olup, yeni teknolojiler sisteme 

girerek, kendisinden önceki teknolojileri modası geçmiş teknolojiler arasına kaydırıp, 

teknoloji yaşam döngüsünde adım adım gerileyerek, temel amacı ve işlevi daha etkin bir 

rakibin altına girmiştir. Yedinci aşamada ise, tüm teknoloji yaşam döngüsünün %5 ila 10’unu 

oluşturan bu aşamada teknoloji tamamen ortadan kalkmasa da, artık varlığı bir antika 

değerinde olacak süreçtir. 

 

Teknoloji bir ülkeye dolaylı veya doğrudan girebilir; teknolojinin bir ülkeye giriş yöntemleri 

şu şekilde olmaktadır (Kar ve Taban, 2005:16-18): 

 

1. Teknolojik mal, makine ve teçhizat satın alınarak, 

2. Teknoloji işbirliği anlaşmalarıyla, 

3. Taklit veya kopya yöntemlerle, 

4. Yerli sermaye ile yabancı sermaye işbirliğiyle, 

5. Ülkeler arasında öğrenci, seyahat ve uzman değişimi yoluyla, 

6. Uluslararası yayın ve fuarlar yoluyla. 

 

Teknolojinin bir ülkeye girişinde ülkenin ekonomik olarak açık ya da kapalı olması, siyasi 

anlayış ve yapısı, nüfus miktarı ve doğal kaynak yapısı, kültürel ve askeri yapısı gibi bir takım 

özellikler teknolojinin ülkeye girişinde ve kullanılışında önem arz eden konuların başında 

gelmektedir. Teknolojik transformasyon; teknolojiyi alma, öğrenme, sisteme entegre etme, 

katma değer yaratıp üretimde kullanma ve bunlarda meydana gelen değişim sürecidir. Bunun 

için fertlerin, örgütlerin, sektörlerin, bölgelerin ve ulusların rekabet şartlarını oluşturabilme ve 

rekabette kalabilmelerinin en kritik önemli koşulu (Lundvall,2004:531-539) dünyada söz 

sahibi olabilecek teknolojiyi geliştirip, rekabet etmek ve pazarda söz sahibi olacak üretimi 

yapabilmektir. Ayrıca, teknoloji üretim sürecinde faktör verimliliğini arttırmak yanında, 

beşeri sermayenin kalitesinin artırılmasında, kaynakların etkin ve verimli kullanımı 

sonucunda iktisadi büyümeyi hızlandırmakta etkin bir rol oynamaktadır. Bir ekonomik yapıda 

teknolojik ilerleme olmazsa, sermaye birikimi olmaz, marjinal verimlilik azalmaya başlar ve 

sonunda kişi başına gelir düşme eğilimine girer ve büyüme azalır (Freeman ve Soete, 

2003:7,333,363,417). 
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Erdener Kaynak’a (1986:56) göre teknolojinin bir ülkeye uygunluğunu belirleyen 4 temel 

faktör vardır: 

1. Hedeflerin uygunluğu (Yani, teknolojik kapasite büyüme politikası hedeflerini 

gerçekleştirebilmesi gerekir). 

2. Ürün uygunluğu (Yani, üretilen mal ya da hizmet kullanılabilir ve talebi yoğun olan bir 

ürün müdür?). 

3. Sürecin uygunluğu (üretim sürecinde kaynakların etkin ve verimli kullanılır olması). 

4. Kültürel ve çevresel uygunluk durumu (Yani toplum teknolojiyi kullanmaya ve kültürel 

yapı ile uyumluluk gösteriyor mu?). 

Bunun için, 18.yüzyıldan itibaren modeller ve teorilerin ortaya atılmasıyla bağımsız bir bilim 

dalı haline gelen iktisat bilimi, teknolojiyi ve teknolojik yeniliklerin ekonomik yapı ve 

dinamikleri üzerinde ciddi etkisinin olduğu kurulan tüm iktisat modellerinde bir değişken 

olarak fonksiyonda yerini bulmaktadır ve önemi belirtilmektedir. Buna rağmen, teknoloji 

önemli bir değişken olarak kabul edilse de temel bir parametre olarak kabul edilmemektedir 

(Doğan ve Öcal, 2007:10). “Yenilik İktisat Düşüncesi”, teknolojik yenilik (inovasyon) üzerine 

kurulmuş ve modeller oluşturulmuş bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. İktisadi 

literatürdeki manası, bilim ve teknolojinin ekonomiksel ve toplumsal fayda sağlayacak 

biçimde o toplum veya medeniyet üzerinde yarattığı maddesel, fikirsel ve davranışsal olarak 

yenilik ve reform hareketidir. Bu yapısıyla kalite ve üretkenliği arttıran önemli bir faktördür 

(Kotler ve diğ., 2000:123-124). 

Klasik ekonomi okuluna göre teknoloji-büyüme kavramını ilk defa Adam Smith’in (1776:13-

14), “Milletlerin Zenginliği” adlı eserinde işbölümü yoluyla üretimin arttırılmasında teknoloji 

ve icadın önemini şöyle açıklamıştır; “insanlık alemi zihinlerinin tüm dikkatini tek bir 

nesneye yönelttiğinde, artık herhangi bir nesneyi elde etmenin daha kolay ve daha çekici 

yöntemlerini keşfetme olasılıkları daha yüksektir. İşbölümünün üretim sürecinde üç önemli 

katkı sağlatır. İşçinin mesleki yetenek ve hünerinin artmasından kaynaklanır, ikinci bir katkı, 

zamandan tasarruf edilmesine imkan sağlar, en önemlisi de üçüncüsü olup, işi kolaylaştırıp 

kısaltan, bir adama pek çok adamın yapabileceği işini yapabilme olanağı veren çok sayıda 

makinenin icat edilmesinden ileri gelmektedir” (Smith, 2008:9-19). 

Schumpeter’e göre ekonomiyi daha ileriye götürecek beş değişik “yenilik” söz konusudur: 

(Schumpeter, 1970:83; Aghion ve Howitt, 1998:53; Acar, 2002:74). 
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1. Piyasaya yeni bir malın, mevcut bir malın yeni bir tipinin veya yeni bir kalitesinin 

sürülmesi. 

2. Yeni bir üretim tekniğinin kullanılması. 

3. Yeni piyasaların bulunması. 

4. Yeni bir hammadde veya yarı mamül kaynağının bulunması. 

5. Endüstrinin yeniden düzenlenmesi; tröst, kartelleşme ve engellenmesi. 

Schumpeter, neoklasik yaklaşımdan farklı olarak teknolojik yenilik kavramının alanını 

genişletmiş, teknolojik yenilik kavramını sadece üretim sürecinde yeni bir tekniğin 

kullanılması olarak değil, aynı zamanda yeni bir malın üretilmesi, yeni pazarların açılması, 

yeni pazar örgütlenmelerine gidilmesi, yeni hammadde kaynaklarının bulunması gibi süreçleri 

de kapsayan 4 temel görüşe dayanan bir kavram olarak tanımlamış ve bunun üzerine 

teknolojik yenilik fikrini oluşturmuştur (Ünsal, 2007:71-74). 

Schumpeter’in ortaya attığı “yaratıcı yıkım” eski teknolojilerin yeni teknolojiler ve inovasyon 

süreciyle saf dışı bırakılmasıdır (Schumpeter, 1939:84-104; Aksu, 2014:15). Schumpeter 

teknoloji ile meydana gelen değişim sürecinin anlaşılabilmesi için, bir endüstrideki gelişim 

trendini 5 aşamaya yaymıştır. İlk aşamada sanayi devriminin tüm etkileri gözükmektedir. 

Kente göç başlamıştır. Buhar üretimde kullanılmaya başlanmıştır. Sanayi devriminin aslında 

2. aşamasıdır. Yeni ürünler ortaya konmaya başlanmıştır. Ulaşımda demiryolu kullanımı ve 

seri üretim başlamıştır. Yirminci yüzyılın başlarında elektriğin gücü keşfedilmiş ve motor 

sanayinde yeni değişimler meydana gelmiştir. 4. Aşamada, uranyum, petrol ve doğal gaz gibi 

çok önemli stratejik ürünler sanayi üretim sisteminde yerini almaya başlamıştır. Elektronik 

sistemler ve ürünleri, ekonomik anlamda katma değer yaratan ürünler olarak pazarlarda ciddi 

talep bulmuş, son aşamada ise, sibernetik toplumun tüm enstrümanları üretim sistemlerine 

girmeye başlamıştır. 



21. YÜZYILDA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ANALİZLERİ | 99 

 

Grafik 1: Schumpeter’in Sanayi  Gelişim Dalga Süreçleri 

 

Kaynak: Özgüler, 2002: 24'deki şekilden alınmıştır 

Yenilik30, yeni üretim süreçlerinin, yeni ürünleri, yeni örgütsel yapı ve yöntemlerin 

keşfedilmesi ve bulunmasıdır. Yenilik kavramı, fizibilite, belirsizlik, risk alma, deneme ve 

test etme süreçlerini içerir. OECD literatürüne göre yenilik kavramı“bir fikri pazarlanabilir bir 

ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir imalat ya da dağıtım yöntemine, ya da yeni bir 

toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmeyi ifade eder (Göker, 1995:40,68-70). Yeni ekonomi 

olarak adlandırılan içinde teknolojik kavramları da barındıran bir ekonomi kavramı literatürde 

kullanılmaktadır. Ülkeler arasında yenilik hızının neden farklı olduğu bugün akademik 

camialarda çok tartışılmaktadır. Ülkeler arasında refahın yayılmasında ve oluşturulmasında; 

teknoloji ve eğitim etkili olan iki faktördür (Acemoğlu ve Robinson, 2014:79). Ancak pek çok 

ekonomik kurumun bu basit hedeflere ulaşmada çok ciddi sıkıntısı bulunmaktadır.Teknolojik 

yenilik31 (inovasyon) kavramı ise, iktisadi literatürde basit anlamlı bir yenilenme olarak değil, 

yenilenmenin kuramsal aşamasından, toplumun tüm kesitine, yaşamın her düzeyine, yeni 

 
30 Temel bazı yenilik göstergeleri şu şekilde sıralanabilir (Patel ve Pavitt, 1995:14-30; ayrıca bknz: Doğan ve Öcal, 2007:14-16): 

• Patentler, patent başvuruları ve patent kullanım hakları satışı, 

• Uluslararası bilimsel ve teknik yayınlar, 

• Toplam ve sektörel Ar-Ge harcamaları ve çalışmaları, GSMH içindeki payı, 

• Araştırmacı, mühendis, bilim adamı ve uzman sayıları, 

• Doğrudan Yabancı Yatırımların niteliği ve miktarı, 

• Nano ve ileri teknolojik ürün kullanımı ve sayısı, 

• Bir yıl içinde bulunan keşif ve buluş sayısı, 

• BİT (Bilgi İletişim Teknolojileri) harcamaları yüzdesi (GSMH içindeki %), 

• Yüksek Teknolojiye Yapılan Risk Sermayesi Yatırımı (GSMH içindeki %), 

 
31 Yeniliğin temellerini risk sermayesinin finansmanı, patentle koruma, bilgi sistemi, teknoloji ticareti, yabancı yatırımlar, Ar-Ge 

harcamaları, rekabet ve eğitim sistemi oluşturmaktadır (Ertekin, 2005:1-10). Teknolojik gelişmeler, firmalar tarafından yapılan araştırma ve 

geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri sonucu buluş ve yenilikler (inovasyon) şeklinde ortaya çıkmaktadır (OECD, 2003:11). İnovasyon Latince 

“innovare” kelimesinden türetilmiş olup yeni ve değişik bir şey yapmak anlamına gelmektedir. İktisadi literatüründeki manası, bilim ve 

teknolojinin ekonomik ve toplumsal fayda sağlayacak biçimde o toplum veya medeniyet üzerinde yarattığı fikirsel ve davranışsal olarak 

yenilik ve reform hareketidir. 
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ürünün üretiminden tüketimine kadar ki süreci kapsayan ve bu yeni ürünün pazarlanabilme 

niteliğini ele alan karmaşık bir yapıyı oluşturur (Freeman ve Soete, 2003:333-401). Bu 

bağlamda inovasyon faaliyeti, ülkelerin üretim ve ekonomik yapısında uyguladıkları bir 

değiştirme ve yenileme işlemi "inovasyon" olarak adlandırılmaktadır. 

“İnovasyon (yenilik); insanoğlunun sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına cevap verebilen mevcut 

yerel ya da küresel pazarlara başarı ile sunulabilecek, yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir 

ürün ya da mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçler ve 

süreçlerin neticeleri olarak tanımlanmaktadır. İnovasyon süreci iki aşamadan oluşmaktadır: 

İlk aşama, yeni ve yaratıcı bir fikrin ve düşüncenin ortaya çıkmasıdır. İkinci aşama ise, 

yaratıcı bu fikri hayata geçirmek, başka bir ifadeyle ürüne, hizmete ve sürece yansıtarak, 

işletmeyi üretim sürecinde ölçek ekonomisinden yararlanarak kâr yaratmasını sağlamaktır” 

(Erkek, 2011:7). Bu bağlamda inovasyon, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek, daha önce 

karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek, var olan pek çok ürün ve hizmeti: daha faydalı, daha 

kullanışlı, daha ergonomik ve daha çok insanın işine yarayacak hâle getirmektir. Bunları 

yaparken, rasyonel bir üretim modelini kullanmak, etkin ve verimli olarak toplumun 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, daha üst model yeni bir ürünü pazara sunmaktır. 

İnovasyon sisteminin oluşturulması çalışmalarında en önemli unsur “bilginin elde edilmesi, 

kullanımı ve geliştirilmesi”nin akademik, kamu ve özel kesiminde üretilmesi, elde edilmesi, 

depolanması ve kullanımını sağlayacak “Milli Bilgi Depolama ve Üretim Sistemi” 

(MİBİDÜS)’ün, oluşturulmasına acilen ihtiyaç vardır (Aksu, 2016:77-78). Bilim ve 

teknolojide ilerleme ve yenilik hareketi, rahat ve huzurlu bir ortamda düşünme özgürlüğü ile 

başlar, aksi takdirde dünya için birşeyler yapmak ve buluşlar ortaya koymak tesadüflere kalır 

(Eğilmez, 2018:187-189). 

İnovasyon, teknolojik olarak piyasaya yeni bir ürünün sürülmesi veya üretim sürecinin 

geliştirilmesinin yanı sıra, mevcut ürün ve süreçlerde önemli teknolojik değişikliklerin 

yapılması da bu kapsamda değerlendirilir. Ürünün pazara sunulması ve sürecin üretimde 

kullanılması ile inovasyon gerçekleştirilmiş olur (Erkek, 2011:7). Peter Drucker, inovasyon 

tanımını şöyle yapmıştır; farklı alanlarda uzman olan kişilerin bir araya gelerek, belirledikleri 

bir konuda gerçekleştirdikleri araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda insanlık için 

yararına olacağı düşünülen bir fikrin veya durumun üretim organizasyon sürecinde 

değerlendirilerek, daha sonra etkin ve verimli çalışmalar sonucunda üretimini meydana 

getirdikleri her türlü yeni ürün veya hizmetin toplumun faydasına sundukları sürecini kapsar 

(Drucker, 2015:36-44). 
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Şekil 12: İnovasyon Süreci 

 

                                      KAYNAK: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Ar-Ge, bilimsel faaliyetlerin, teknolojik değişimlerin ve yenilikçi üretim tarzlarının sonucu 

ortaya çıkan faaliyetlerdir. İnovasyonun ön koşuludur. Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yenilikçi 

akımlar ve fikirler, girişimci bir bakış açısı ile ele alındığında, bu yeniliklerin ticarileştirilmesi 

sonucunda inovasyon ortaya çıkar (Çalışır ve Gülmez, 2010:25). Ar-Ge faaliyeti, bilim ve 

teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri araştırmak, bulmak, elde etmek veya 

mevcut bilgilerle yeni modeller, yeni yöntemler, teknolojik ürünler ve nitelikli modern araçlar 

üretmek, küçük çipler, mikro işlemciler, transistör, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni 

sistemler, üretim süreçleri ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları daha ileri boyuta 

getirmek amacıyla yapılan düzenli faaliyetlerdir (TOBB, 2004:10).  Temel strateji; “yeni bir 

teknolojik ürünü ortaya çıkarmak, geliştirmek veya geliştirilmesine bilimsel dayanak” 

oluşturmaktır. Tersi durumlarda, Ar-Ge çıktısı olan uygulanmamış veya ticarileştirileşmemiş 

yeni fikirler ve projelerin çoğalması, işletmeler ve ülkeler için kaynak israfı yaratabilir. 

Buna göre, Ar-Ge üç ana faaliyeti kapsamaktadır: Temel araştırma (basic research); 

Uygulamalı araştırma (applied research); Deneysel geliştirme (experimental development); 
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Ar-Ge faaliyetlerinin temel dayanağını oluşturan unsurları maddeler halinde şöyle 

belirtebiliriz; (www.gelirler.gov.tr; erişim tarihi:09.11.2009). 

1. Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak 

amacıyla, bilimsel ve teknik gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi, 

2. Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerin araştırılması veya geliştirilmesi, 

3. Yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler 

geliştirilmesine yönelik olarak yeni yöntemler geliştirilmesi veya yeni 

tekniklerüretilmesi, 

4. Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite standart ve performansı yükseltici yeni 

Tekniklerin / teknolojilerin araştırılması, 

5. Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesi. 

İktisat kuramlarında, özellikle son yarım asırda, teknolojinin belirleyiciliği ve sanayileşmiş 

ülkelerin ekonomi politikalarında teknoloji eksenli bir süreç oluşturmaları bu koşuldan 

kaynaklanmaktadır. Teknoloji ve getirdiği yeniliklerin kapitalist ekonomilerin dinamik bir 

unsuru olarak karşımıza çıkmakta ve piyasadaki mevcut veya potansiyel talebe bağlı olarak 

müşteri odaklı olarak gelişmektedir. Kapitalist ekonomik sistemde, yeni üretim teknikleri ve 

kullanım durumu tekelci bir nitelik arz etmektedir. Teknolojinin bir ülkeye girişinde ülkenin 

ekonomik olarak açık ya da kapalı olması, siyasi anlayış ve yapısı, nüfus miktarı ve doğal 

kaynak yapısı, kültürel ve askeri yapısı gibi bir takım özellikler teknolojinin ülkeye girişinde 

ve kullanılışında önem arz eden konuların başında gelmektedir. 

Teknolojik gelişme ve inovasyondaki süreçlerindeki ilerlemeleri belirleyen en önemli 

faktörün Ar-Ge (uzman ve bilim adamlarının keşif, buluş, icat, yenilik, model yaratma) 

çalışmalarının üretimin tüm sistemlerinde ve tüm sektörlerinde kullanılabilir olduğu, bunun 

içinde beşeri sermayenin ve fiziki sermayenin iyi bir seviyede rekabet edebilir şartlarda 

olması gerekmektedir (Kesikoğlu ve Saraç, 2017:617-618). Dünyada önem arz eden bir konu 

olan “bilgi ekonomisine” geçiş süreci üretimden pazarlamaya bütün ekonomik faaliyet 

alanlarında yapısal köklü bir dönüşümü ifade etmektedir. Baş aktörünün teknolojik yetenek ve 

bunu kullanabilme kapasitesi olduğu bu süreçte, ülkelerin uzun vadeli gelişme perspektifleri 

yeniden şekillenmektedir. Önümüzdeki dönem, gelişme stratejisinin ana eksenini, ekonomik 

ve sosyal bütün boyutlarıyla, teknoloji yeteneğinin geliştirilmesi yönünde oluşturup 

kararlılıkla uygulayan ülkelerin daha da öne çıkacağı bir süreç olacaktır (Saygılı, 2003:5). 
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Tablo 9: Buluş, Keşif, İcat ve İnovasyon Sürecinin Gelişimi 

 

Kaynak: https://www.emaze.com/@AWQZIOQQ/Untitled; erişim tarihi:05.04.2018. 

İlk kez Solow tarafından ortaya konan teknolojik değişme kavramı içinde Ar-Ge 

faaliyetlerinin önemini üretim fonksiyonu çalışmasında “Technological Change and The 

Aggregate Production Function”(1957)’de yer vererek göstermiştir. Solow, bu çalışmada, 

ABD üzerine ve 1909-1949 dönemlerini baz alarak ekonometrik bir çalışma yapmıştır. Elde 

ettiği sonuçlara göre, sermayedeki %12,5’lik bir artış ile teknolojideki %87,5’lik bir artış 

büyümeyi iki katına çıkartmaktadır. İlk kullandığı periyotta iktisadi büyüme %1 artarken, 

ikinci periyotta büyüme %2’lik bir artış sağlamıştır (Solow, 1957:312-319). Fakat aralıklı 

olarak ortaya çıkan her yenilik sonrasında öğrenme süreci tekrar başladığından Solow, her 

yeni teknolojinin ilk uygulama aşamasında maliyetinin yüksek olacağını söylemektedir. Bu 

yüzden bir yenilik sonrası oluşacak ani verimlilik artışı öğrenmenin başlangıçtaki eksikliği 

yüzünden düşük olacaktır (Solow, 1957:316-318; Ayrıca bknz: Aksu, 2013:86-87). 

Dolayısıyla firma karları verim düşüklüğünden ötürü aşırı karın oluşmasına imkan sağlamaz. 

Solow modelinde, teknoloji, ekonomiye otomatik olarak birdenbire giren ve ekonominin diğer 

unsurlarından bağımsız bir araçtır. Teknolojinin nereden geldiğini dikkatlice modellemek 

yerine, varolan anlık (tesadüfen ortaya çıkan) teknolojik ilerlemenin o anda ki durumu baz 

alınarak A’nın sabit oranda büyüme etkisini şöyle belirtebiliriz (Jones, 2001:34); 

A

A '

=g 0AA = e
gt

     (1) 

Burada g, teknoloji büyüme oranını gösteren bir parametredir. 
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Neoklasik iktisatçılar, teknolojik gelişme konusunda en geniş analizi Solow tarafından 

yapılmıştır. Solow, üretim fonksiyonunu; 

Q = f (K, L, T) şeklinde formüle etmiştir.       (2) 

Oluşturulan bu denklemde K sermayeyi, L emeği ve T’de teknolojik gelişmeye olanak 

sağlayan zamanı ifade etmektedir (Jones, 2001:33-40). 

Üretim fonksiyonunda (Q=Y) sermayenin artmasında etkili olan ve zaman içinde 

teknolojideki gelişimi gösteren A değişken olarak denkleme eklenmiştir. Sermayenin artması 

gibi teknolojik ilerleme sonucu etkin emeğin artması da (teknolojik ilerleme sonucu emek 

miktarının artmış gibi olması da) üretimin (gelirin) artmasına yol açar (Ünsal, 2007:193); 

Y= F (T,K,L) →Y= K ( ) −1
AL                           (3) 

Teknolojik gelişme, A’nın zaman içinde artmasıyla oluşur. Örneğin bir birim işgücünün 

verimliliği, teknoloji düzeyi yükseldikçe daha üretken bir hal alır ve yükselir (Jones, 2001: 

33-34). Barro ve Sala-i-Martin’e göre, uzun vadede iktisadi büyüme oranı, teknolojinin 

seviyesine ve tasarruf etme isteğine bağlıdır. İktisadi büyüme üzerinde etkisini belirledikleri 

etkenleri şöyle sıralamışlardır; fiziki sermaye artışı, yeni üretim yöntem (inovasyonun) ve 

yaklaşımlarının ortaya çıkması, beşeri sermayenin miktarı ve kalitesi, Ar-Ge yatırımlarının 

artışı, verimliliğin artması ve akıllı insanlar yoluyla bilgi birikiminin taşmasıyla gelir artışı 

üzerinde pozitif ve olumlu etkilerini saptamışken, vergi ve kamu harcama politikaları 

yüzünden iktisadi büyüme optimum düzeyin altında kalabilmektedir (Barro ve Sala-i-Martin, 

2004: 213-215, 232-237). 

Ekonomik kalkınma genelde ya ülkede üretim faktörleri (emek, sermaye, toprak ve 

müteşebbis) miktarlarındaki artıştan kaynaklanır ya da teknolojide meydana gelen gelişmeler 

dolayısıyla ortaya çıkar. Milli gelir artışı için, üretim faktörleri miktarındaki bir artış özellikle 

de sermaye artışı gerekir. Fakat bunun kadar diğer bir önemli faktörde “teknolojik 

gelişme”dir (Karluk, 2002:102; Hicks, 1932:131). 

1980’lerin ortalarından başlayarak, Paul ROMER (1986), yaratıcı fikirler iktisadı ile iktisadi 

büyüme arasındaki ilişkiyi formüle etmeye çalışmıştır (Romer, 1986:37; Jones, 2001:74). 
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P.M.Romer’e göre, teknolojik değişme, iktisadi büyümenin temelini oluşturmaktadır. 

Teknolojik değişme sermaye birikimini özendirici bir rol oynamakta ve bu iki unsurun 

etkisiyle işgücü başına prodüktif çıktının artmasına imkan sağlar. Devletin sağlayacağı piyasa 

teşvikleri ile firmaların piyasada rekabet şartlarına bağlı olarak yeni teknolojik ürünleri ve 

teknolojik değişimleri temel alan bir politika kendiliğinden oluşacağından daha kaliteli ürün 

piyasaya çıkacak ve talebi bir şekilde canlandıracak, pazar ve büyüme artış trendine girecektir 

(Romer, 1990:71-102).1950’lerden itibaren dünya ekonomisi üzerinde teknolojik değişimler 

ve Ar-Ge çalışmaları konusunda yapılan ampirik çalışmalarda (Cabellerro-Jaffe, 1993:15-86; 

Jones, 1995:759-784; Kortum, 1997:1389-1419; Ayrıca bknz:Aksu, 2013:89), 

Romer ve Lucas’ın öncülük ettiği içsel büyüme teorileri kapsamında, teknolojinin büyüme 

üzerindeki etkisini aynı vurgularla şöyle belirtmişlerdir; “bir ülkenin dışa açık (liberalizasyon) 

politikaları sonucu, diğer ülkelerden gelen bilgi transferi (ve casusluğu), teknoloji transferi ve 

teknolojinin taklit yoluyla diğer ülkelere aktarılması, yetişmiş ve nitelikli işgücü (beyin göçü) 

transferi nedeniyle verimlilik ve üretim artışları ortaya çıkabilecektir. Bu durum uzun 

dönemde pozitif dışsallıklar yoluyla ve liberalizasyon politikalarına planlı olarak devam 

edilmesi durumunda iktisadi büyüme kaçınılmazdır” (Romer, 1986:1002-1037; Lucas, 

1988:3-42; Ayrıca bknz:Aksu, 2013:87). 

İktisadi büyümenin sağlanması için üç temel faktörün göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. Bunlar: 1-Tasarruf ve yeni sermaye yatırımlarındaki miktar artışları, 2-Beşeri 

sermaye yatırımlarının (eğitim, sağlık ve her türlü alt-yapı yatırımlarının) oluşturulması, 3-

Yeni teknolojilerin kullanılması (Ar-Ge faaliyetleri, bilimsel ve teknolojik alt-yapı kurulması) 

ve bulunmasıdır” (Yıldırım, Bakırtaş ve Yılmaz, 2006:280-281). 

P.M.Romer, iktisadi büyüme kaynağının temelini ve iktisadi büyüme modelini 4 temel unsura 

dayandırmıştır; 

1- Büyümenin motoru yeni geliştirilen teknolojik altyapılar ve gelişmelerdir. 

2- Bu teknolojiler ekonominin kendi içsel bir yapısı sonucunda oluşur. 

3- Yeni tasarım ve ürünler kolay ulaşılabilen ya da kısmen ulaşılabilen mallardır. 

4- Beşeri sermaye dışsal kaynaklı bir faktördür (Romer, 1990:78-88). 

Romer’e göre, toplam üretim fonksiyonunu, bilgi seviyesi ve firmaların araştırma-geliştirme 

(Ar-Ge) harcamaları gibi değişkenleri de kapsayan modelinde, Ar-Ge harcamaları, büyümenin 

motoru (spillover) etkisi göstermektedir. Bir ülke ekonomisinde meydana gelen teknolojik 
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gelişme sonucunda üretim faktörlerindeki artış PF0’dan PF1’e doğru kayma yaparak artış 

göstermektedir. Milli gelirde buna bağlı olarak artış olacaktır. Teknolojik gelişme ile toplam 

faktör verimliliğine (TFV) bağlı olarak daha fazla çıktı elde edilmiş olmaktadır (Solow, 

1956:72-79; Romer, 1994:3-19; Ayrıca bknz: Aksu, 2013:87). Aşağıdaki grafikte teknolojik 

gelişme ve üretim fonksiyonu ilişkisini göstermektedir. 

Grafik 2: Teknolojik Gelişme Ve Üretim Fonksiyonu 

 

Yaparak öğrenme ile teknolojik değişmeyi içselleştiren Arrow, bunun sabit bir hızla 

büyüdüğünü ve uzun dönemli iktisadi büyümenin önemli ölçüde nüfusun büyümesine bağlı 

olduğunu belirtmiştir. Schumpeter’in (1970:83) yaklaşımında yoğun eleştirilere neden olan 

bir konu da yeniliğin yayılmasıdır. Teknolojik yayılma büyüme sürecinde çok önemlidir. 

Araştırmacılar tarafından yaratılan genel bilginin herkes tarafından kullanımı engellenemez. 

Bu konuya dikkat çeken Arrow’a göre; “Bilgi yaratıcı faaliyetin bir ürünü değildir, aynı 

zamanda yaratıcının yeteneğinden ayrı önemli bir girdidir. Etkisi yeniliğin eş zamanlılığıyla 

gösterilerek, sosyal çevre tarafından yeniliğin kararlılığını vurgulayan düşünce okulu, yeni 

bilginin yaratılmasında önceki bilginin verimlilik rolünü güçlü bir şekilde vurgular. Bilginin 

daha sonraki araştırmalar için bir temel olarak kullanılmak amacıyla uygun hale getirilmesi, 

üretim mallarında kullanılmak için uygun hale getirilmesinden daha zordur” (Arrow, 1962: 

155-173; Ayrıca bknz: Aksu, 2013:88). 

Büyümenin motoru olarak görülen Ar-Ge’ye dayalı faaliyetlerin, Ar-Ge-iktisadi büyüme 

modeli daha sonra Arrow ve Romer (1990) tarafından desteklenerek geliştirilmiştir (Jones, 

2001:98-99; Ünsal, 2007:254-258). Daha sonra; Grossman&Helpman (1991:517-526) ve 

Aghion &Howitt (1992:323-351) tarafından geliştirilmiştir. Grossman ve Helpman'nın 

PF0 

PF1 

Reel GSMH 

0                      Çalışanların saat başına ücreti 

Kaynak: SOLOW, 1956 s.72’deki çalışmasından alınmıştır. 
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iktisadi büyüme modelinde, bilgi sermayesi birikimi teknolojik gelişmenin önemli bir unsuru 

olarak belirlemiştir: Buna göre, teknoloji, “bir bilgi sermayesi aracıdır” (Grossman ve 

Helpman, 1990:4) Modele göre, birtakım varsayımlar yapılmıştır; Tasarruflar, Ar-Ge için 

harcanır. Ar-Ge’nin iki temel amacı vardır: i) Üretim maliyetini düşürmek, ii) Yeni ürün 

üretmek. Ar-Ge sonucu bulunan teknolojik yenilik sayesinde tekel kârı (aşırı kâr) elde edilir 

(Gürak, 2006:145). Philippe Aghion-Peter Howitt’e göre, büyümenin kaynağı olarak, Ar-Ge 

sektöründe gerçekleşen “dikey teknolojik yenilikler” dir (Aghion ve Howitt, 1992: 339-

344). Eski ürünler yok olurken yerine yenisi olan ürünler sürülür. Böylece “yaratıcı tahrip” 

süreci işlemektedir (Gürak, 2006:139). 

Yenilik düşüncesi taraftarları, ticari değeri olan (yüksek getirili) bir şeyleri keşfetme umutları 

olduğunda tüm kaynaklarını ve tasarrufları yatırıma yöneltirler. Bu yeni keşfedilen durum, 

bazı malların ve hizmetlerin sunum ve üretiminde daha iyi bir metot, yeni bir mal veya 

piyasadaki mallar arasında yakın ikamesi olmayan ürünün yeni bir türü ya da üst modeli 

olabilmektedir. Her şartta yenilikten yararlanmak isteyenler araştırma çabalarının sonucunu 

yüksek bir kar elde etmek isteği güdüsüyle piyasaya sunumunu gerçekleştirirler (Grossman ve 

Helpman, 1994:34-35; Ayrıca bknz: Aksu, 2013:89). 

1950’lerden itibaren dünya ekonomisi üzerinde teknolojik değişimler ve Ar-Ge çalışmaları 

konusunda yapılan ampirik çalışmalarda (Kortum, 1994: 34-35; Jones, 1995: 759-784), 

teknoloji üretiminin, ya da teknolojik gelişmenin durağan değil süreklilik gösteren bir süreç 

olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle, teknolojik gelişmeyi bir kesit olarak inceleme yerine, 

sürekli değişen bir kavram olarak değerlendirmek gerekir. Kortum, AR-GE ve patent 

çalışmalarının verimlilik büyümesinin üzerinde önemli etkisinin olduğunu da belirtmektedir 

(Kortum, 1994:9,19-20; Ayrıca bknz: Aksu, 2013:86-87). 

Teknolojik yenilik, yeni üretim süreçlerinin, yeni ürünleri, yeni örgütsel yapı ve yöntemlerin 

keşfedilmesi ve bulunmasıdır. Böylece yenilik; belirsizlik, risk alma, deneme,test etme ve 

uygulama süreçlerini içerir (Jorde ve Teece, 1990:75-96). Evrimci iktisatçı Freeman’a (1998) 

göre, teknolojinin yaratılmasında üç kavramın çok önemli olduğunu belirtmiştir. Bunlar; 

buluş, yenilik ve yayılmadır. Buluş, yeni bir fikrin yaratılmasıdır. Yenilik ise, buluşun 

kullanıma geçirilmesi yani ticarileştirilmesidir. Teknolojik yenilik teknolojik gelişme 

sürecinin en önemli unsurudur (Kaya, 2008:272). Teknoloji geliştirme ve yenilik yatırımı çok 

pahalı ve sermaye birikimi gerektiren sektörlerdir. 
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Teknoloji kullanımı, kalifiye işgücünün üretim gücünü ya da verimliliğini artırarak, üretim 

sürecine ekonomiksel ve toplumsal bir boyut kazandırmaktadır. Bu boyutta, bir yönden, 

üretim sürecine teknik ve bilginin birlikte harman edilmesiyle ve eğitilmiş iyi bir beyin 

gücüyle (azgelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere beyin göçüyle sıfır maliyetle en yüksek 

randıman alarak) iktisaden kalkınma imkanını sağlamaktadır. Ayrıca yeni üretim tekniklerinin 

oluşturulması ve geliştirilmesi dünya ekonomi ve siyaset sahnesinde söz imkanı 

sağlanmaktadır; öbür taraftan bu üretim tekniklerin kullanımı sonucu sıradan çalışanların 

üretkenliği ve verimliliğinde bir artış göze çarpmaktadır. O ülkenin kullandığı teknolojik 

birikim ve beceri kalifiye eleman sayısını arttırırken, refah düzeyi yüksek bir toplum olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında, işgücünün üretim sürecine katılma biçimi niteliksel 

değişime uğrarken (mavi yakalılıktan beyaz yakalılığa doğru bir geçiş yaşanırken), maddi 

kişisel geliri ve refah seviyesi de o nispette artmaktadır. Batılı ve gelişmiş ekonomilerde, 

teknolojik gelişmelerin ve Ar-Ge32 kullanım süreçlerinin ulusal politika konusu olması, ulusal 

teknolojinin gelişmesine ve korunmasına bir silah güdüsüyle yaklaşması; bunu gelişmekte ya 

da azgelişmiş ülkelere karşı kullanma olgusu, bu toplumsal boyuttan kaynaklanmaktadır. Yani 

zengin ve lider devletler refahlarını korumak ve diğer gelişmekte veya azgelişmiş ülkelerle 

mesafelerini koruyarak dünya ekonomi ve siyasetinde söz sahibi olmayı güdüsel olarak devlet 

politikası haline getirmişlerdir. Bunun için teknoloji üretmek ve kullanımı çok önemlidir. 

Lucas, eğitim ve dolayısıyla beşeri sermaye, teknoloji üretme ve üretilmiş teknolojinin daha 

kolay benimsenmesi ve kullanılmasının iktisadi büyümenin temelini oluşturacağı görüşünü 

baz almıştır. Lucas, gerçekte bireyin beşeri sermayesindeki artışın kendi verimliliğini 

arttırmasının dışında bütün üretim faktörlerinin üretkenliğine katkıda bulunduğunu da 

belirtmiş, hükümetlerin eğitime ve teknolojik altyapının geliştirilmesine yapacakları her türlü 

yatırımın beşeri sermaye birikimi üzerinde olumlu etkiler oluşturup büyümeyi fiziki 

sermayeye yapılan yatırımların etkisinden daha fazla etkileyeceğini vurgulamıştır (Lucas, 

1990:92-96, Ayrıca bknz: Kar ve Ağır, 2003:181-190). 
 

32Ar-Ge faaliyetlerinin aşamalarını 8 maddede özetlemek gerekirse; (www.tubitak.gov.tr)  

• Kavram geliştirme, 

• Teknolojik / teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, 

• Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar çalışmaları, 

• Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları, 

• Prototip üretimi, 

• Pilot tesisin kurulması, 

• Deneme üretimi ve gerekli tesislerin yapılması, 

• Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetlerinden oluşmaktadır. 

Bir ekonominin yenilik performansı çeşitli faktörlere bağlıdır ve yenilik politikası geleneksel Ar-Ge politikalarını içeren geniş bir 

çerçeveyi kapsar. Bunlar, pazara giriş çıkış serbestliği için sınırların belirlenmesi, yenilik teşvikleri ve ödülleri, yeniliğin sosyal kabulünün 

sağlanması, kurumların esnekliği, eğitim düzeyinin yüksekliği ve geniş alana yayılmış Ar-Ge faaliyetlerini kapsar (Kurz, 1992:89-90). 
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Grafik 3: Teknolojik Yenilik Ve Üretim Süreci 

 

Kaynak: Paul J. J. Welfens, John T., Addison and Others, Globalization, Economic Growth and Innovation 

Dynamics, Tokyo: Springer, 1999, s.153. Ayrıca detaylı bknz: Meriç S. Ertekin, (2005). “Yenilik ve Ekonomik 

Büyüme İlişkisi”, Mevzuat Dergisi, Yıl:8, Sayı:92, Ağustos 2005, s.1-10. (www.mevzuatdergisi.com/2005)’den 

alınmıştır. 

 

Bir ülke ekonomik büyümesini ve kalkınmasını sağlamak için teknolojik imkanlardan azami 

ölçüde istifade etmek ister. Ancak kullanacağı teknolojiyi dışarıdan almak zorunda olan 

azgelişmiş ülke aldığı ileri teknolojiyi sadece transfer etmesi yetmez, bu teknolojiyi, 

özümsenmesi, yenilik yapılabilecek yönlerinin geliştirilmesi ve ekonominin tamamına  

yayılması uzun bir süreçtir (Kaya, 2004:245). Ayrıca teknoloji transferinde kullanılan 

yöntem; teknolojiyi alan ülke ile satan ülke arasındaki strateji ve özümseme yeteneği ile 

devlet politikaları tarafından belirlenmektedir (Kar veTaban, 2005:19). 

Teknoloji transferinde33 işleyen süreç 3 aşamalıdır; 

1- Dünyadaki teknolojik gelişmelerin sürekli takip edilmesi (bununla ilgili bir bilim kurulu 

veya izleme ekibinin oluşturulması) ve ihtiyaç duyulan teknolojilerin tespiti ve seçimi 

(alınan teknolojinin maliyetlerinin düşük,getirisi yüksek olan teknikler seçilerek) 

yapılır. 

2- Transfer edilen teknolojinin milli şart ve ihtiyaçlara adapte edilmesi (ve alınan teknoloji 

stratejik öneme haiz olup,ülkenin milli hedef ve politikalarıyla örtüşmesi) gerekir. 

 
33Teknoloji transferi, herhangi bir malın yapımı ya da hizmetin sunumu, bir maddenin üretilmesi ya da bir hizmetin yerine 

getirilmesi için teknik ve karmaşık bilgilere ihtiyaç duyuluyorsa ve bu bilgiler yabancı kaynaklardan (vericilerden) 

sağlanıyorsa bu olaya teknoloji transferi denilebilmektedir. Dolayısıyla, belli bir bilgiye veya tekniğe sahip vericiden, tekniğe 

sahip olmayan alıcıya aktarılması sürecidir. 
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3- Transfer edilen teknolojilerin geliştirilmesi ve yayılması (bu durum aslında teknolojinin 

en önemli unsuru olup, ülkenin ya da firmanın gelecekte nerede ve pozisyonunun ne 

olacağını belirleyen bir çok parametreyi içine alan etken olarak ) bulunmaktadır. 

 

Yeni veya içsel büyüme modellerinin ortaya çıkış aşamasında, teknoloji ile bilgi üretimi 

hakkında birbirleriyle çok yakından ilişkili olan şu noktaların üzerinde daha fazla durulduğu 

dikkat çekmektedir (Kibritçioğlu, 1998: 217-218): 

(1) Bilgi (knowledge), kısmen veya bazen tamamen gizli bir kamusal mal (latent public 

good) niteliğindedir. Başka bir deyişle, bilginin kullanımında tüketiciler açısından 

birbirine rakip olmama ve kimsenin dışlanamaması söz konusudur. 

(2) Teknolojik gelişme sonucu ortaya çıkan bilgiden diğer ekonomik birimlerin ne ölçüde

  yararlanabildikleri (teknolojik dışsallıklar veya taşmaların derecesi) hayati 

bir öneme sahiptir. 

(3) Ortada bir dışsallık varsa, bilginin üretimine özel kesimin yanaşmak istemeyeceği ve 

böylece piyasanın aksayacağı bir gerçektir. 

(4) Teknolojik gelişme (veya bilgi üretimi) ile, fizikî ve beşeri sermaye yatırımları arasında 

bir bağlantı / etkileşim bulunmaktadır. 

 

Bilgi toplumunun önemli bir kaç özellikleri bulunmaktadır; ekonomik sisteminin temelini 

fikir, düşünce ve insan aklına dayanan hayali-zihinsel sermaye gelmektedir. Bu sanayi 

toplumunda fiziksel sermaye olarak yerini almıştı. Sanayi toplumunda mavi yakalı işçiler 

mevcutken, sibernetik (bilgi) toplumunda hayali-zihin işçiliği gibi entelektüel sermayenin 

türev modelleri üretimde rol almaktadır. Bilgi toplumunda para dijital özellikli hatta kart 

sistemli hayali bir para sistemi mevcutken, sanayi toplumunda kağıt para önem arz 

etmekteydi. Teknolojik sistemler bilgi toplumunda yapay zekalı robotlar, makineler veya 

mekatronik eşyalar üretimde yerini alırken, montaj sanayi, seri üretimin olduğu sanayiler ve 

mekanik teknolojiler sanayi toplumunun temel taşlarını oluştururken, yüksek iletişimin 

olduğu dünyanın artık küçük bir köy haline geldiği, herşeyin detaylı olarak bilindiği, küresel 

işbirliklerinin en yüksek seviyeye ulaştığı, sınırların kalktığı ve rekabetin arttığı, katılımcılığın 

arttığı, bilgi teknolojilerinde büyüme skalasının üstel büyüme niteliğine bürünmesi, bilginin 

bilgiye uygulanması, yeni nanoteknolojik ürünlerin ve mikro teknolojik ürünlerin ortaya 

çıkışı, bununla birlikte ferdi yetenekleri geliştirici kurumların meydana geldiği, Ar-Ge 

faaliyeti fert için bir yaşam modeli haline gelmesi, yaşam boyu eğitimin anlam kazandığı, 

esnek üretim sistemlerinin ekonomide önem arz etmesi, bilginin sinerjik ve hegomonik 
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etkisinin çok daha fazla hissedilmesi ve en önemlisi de gerek milli hasıla da, gerekse de, 

istihdam açısından ekonominin ağırlığını artık bilgi ve bilgi üretim sisteminin oluşturmasıdır. 

Yeni büyüme modelleri bilginin ekonomiye olan katkısını dört temel etkene bağlamıştır 

(Odyakmaz, 2000:1-7. Ayrıca bknz: Karadeniz, Durusoy ve Köse, 2007:12). 

1- Bilgi ve teknoloji pozitif dışsallık yaratmakta ve her yaratılan bilgi bir sonrası için 

hareket ve mihenk noktasını oluşturmaktadır. 

2- Bilginin üretim sürecinde kullanılması ölçeğe göre artan getiri sağlamasıdır. Bu 

ekonomi için yüksek bir üretim ve yüksek gelir elde etme anlamına gelmektedir. 

3- Bilgi üretim süreci, yeni bilgilerin ortaya çıkmasına imkan veren ve buna bağlı olarak 

katma değeri çok yüksek olan bir zincirleme ve üstel nitelikli teknoloji büyüme 

sistemidir. Ülkenin milli ekonomisini tahminden çok daha büyük ölçüde büyütme etkisi 

bulunmaktadır. 

4- Bilgi ve kullanımı; Ar-Ge, teknolojik değişim ve inovasyon gibi yenilikçi yapıların 

temelini oluşturduğundan buraya harcanan her ilave gelir, süper çarpan34 özelliği 

yarattığından çok büyük gelir yapısının kazanılmasına imkan sağlar. 

Grafik 4: Beşeri Sermaye ve Teknoloji Yaratma Sürecinin İktisadi Büyüme Üzerindeki 

Etkisi 

 

Kaynak: Aykut Kibritçioğlu, (1998) İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri 

Sermayenin Yeri, A.Ü., Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, s.217’den alınmıştır. 

 
34 Teknoloji çarpanı devletin ve özel sektörün birlikte olduğu bir ekonomide, devletin yaptığı otonom yatırımlar ile özel sektörün yaptığı 

uyarılmış yatırımların birlikte etkili olduğu, ülkenin milli geliri üzerinde uçurucu etkisi yapan, katma değeri yüksek olan, büyüme ve 

kalkınmanın en önemli argümanlarındandır. Bu bağlamda bilgi ve teknoloji alanında yapılan her bir liralık yatırımdaki ilave artışın, milli 

gelir üzerinde yarattığı artışı ifade eden katsayı miktarıdır. Teknoloji çarpanı insanlık aleminin ilk çağlardan günümüze kadar ki süreçte 

bilimsel anlamda ortaya koyduğu tüm unsurları içinde barındırır. Buhar motoru, elektrik, telefon, elektronik, dijital teknoloji, mikroçipler ve 

mikroişlemciler, kişisel bilgisayarlar, internet ve World Wide Web gibi yenilikler (Isaacson, 2017:2-5,369-424), ekonomik aktivitede ve 

üretkenlikte kuantum sıçramalarına neden olur ve çok sayıda iyileştirme ve ürün sunar. Tüm bu yenilikçi yapılar teknoloji çarpanının birer 

faktörü durumundadır. 
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BÖLÜM 6 

STRATEJİ KAVRAMI VE ÖNEMİ (KIBRIS - MAVİ VATAN – EGE ADALARI)  

 

“Stratejik etkenlerin çoğunu kendi safında bulunduran kimse daha savaşa 

girmeden karargahta kazanmış, bunların azını elinde tutan kimse daha savaşa 

girmeden yenilmiş sayılır. Hele hiç bulundurmayanların vay haline. Bu noktadan 

hareketle, yenen ile yenileni hemen görebilirsiniz.” 

                                   Sun Tzu 

Strateji kavramı ile ilgili pek çok tanımlama yapılmıştır. Strateji kavramının ilk olarak ne 

zaman üretildiği bilinmemektedir. Bütün devlet adamları ve büyük komutanlar stratejiye hem 

anlam kazandırmışlar, hem de stratejinin bir “düşünme yöntemi” olduğunu göstermişlerdir 

(Mütercimler, 2006:37). 1970’lerden itibaren sosyal bilimlerde kullanılmaya başlayan strateji  

kavramı; sevk etme, yönetme, gönderme, götürme, analiz etme, gütme anlamlarında 

kullanılmaktadır (Güçlü, 2003:2; Ayrıca bknz: Okkan ve Dayangaç, 2020:15). Strateji, her 

şeyden önce bir problem çözme işlemidir (Bayır, 2014:25). Strateji kavramını değişik 

açılardan tanımlayan devlet adamları, büyük askerler ve akademisyenler bulunmaktadır. 

Ayrıca değişik sosyal bilim dallarında bu kavram ilgili analizler ortaya konmuştur. Çok 

değişik perspektif ve çok farklı yaklaşımlarla strateji kavramı üzerinde analizler 

geliştirilmiştir. 

Napoleon Bonaparte göre strateji kavramı; “zamanı ve mekanı kullanma sanatıdır.”, Carl Von 

Clausewitz’e göre; “çarpışmanın savaşın amacına ulaşmak için kullanılmasıdır.”, Helmuth 

Von Moltke’e göre; “bilginin günlük hayata uygulanması, orijinal bir düşüncenin değişen 

olaylara uygun biçimde geliştirilmesi, en zor şartlarda faaliyet sanatıdır.”, Antoine Henri 

Jomini’ye göre; “harita üzerinde savaş yapma sanatı ve kuvvetlerin büyük kısmını hareket 

bölgesinin önemli bir noktasına getirme sanatıdır.”, B.H. Liddell Hart’a göre; “politik 

amaçlara ulaşmak için askeri imkanların dağıtılması ve kullanılması sanatıdır.” Ve Arthur F. 

Lykke Jr. göre; “sonuçlarla yöntemlerin ve araçların toplamı olarak” tanımlamışlardır (Eslen, 
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2005:72-81). Colin S. Gray ise; askeri gücü politik amaçla ilişkilendiren bir köprüdür (Gray, 

1999:1) diye tanımlama yapmıştır. Gregory Foster ise; en nihayetinde son karar olarak gücü 

kullanma sanatıdır (Foster, 1996:111-115). Yani gücün akıllıca kullanımıdır. Neyi nasıl 

yapma çabası ile elde edilmesi gereken hedeflerin etkili biçimde başarılmasının kılavuzudur 

(Okkan ve Dayangaç, 2020:17-18). Bu tanımlamalardan stratejinin altı önemli ayağı 

bulunmaktadır. 

           Strateji = Güç + Konsept + Hedef + Zaman + Taktik + Kararlılık 

Bu kavram, etimolojik açıdan ele aldıklarında “generallik sanatı” anlamına gelen “strategos” 

sözcüğüne dayanmaktadır. Diğer bir kavram analizine göre, savaş sanatından elde edilen 

kazanım olarak ifade edilir. Strateji, taktik kavramının bir üst perdesidir. Bu kavram genel 

olarak “orduyu sevk ve idare etmek” anlamında kullanılmaktadır (Özkaya, 2019:20). Devlet 

stratejisinde bir planın amacına ulaşabilmesi için, tüm etken olan faktörlerin tek tek belirlenip 

hesaplanması, hedef ve misyona yönelik olarak tüm kaynakların, tekniklerin ve materyallerin 

doğru ve bilinçli bir şekilde kullanmaya çalışmak şeklinde tarif etmek mümkündür. Devletler, 

hedef politikalar ve misyonlar ortaya koyarken, bu hedeflere en kısa zamanda ve en az hasarla 

“nasıl ulaşılacağı” konusunda cevaplar üretmek stratejinin konusunu ve önemini ortaya 

koymaktadır. Mütercimler’e göre; strateji kavramının özü itibariyle, bugün bulunduğumuz 

yeri, yarın olmak istediğiniz yerle kalıcı ve somut bir biçimde bağlantılandıran entelektüel bir 

yapıdır (Mütercimler, 2006:41). Bu entelektüel yapıyı bir ülkede oluşturamazsanız, o ülkede 

strateji geliştirmeniz ve projeksiyon oluşturmanız mümkün değildir. 

Strateji kavramının temel özelliklerini belirtmek gerekirse (Eslen, 2005:72-81; Mütercimler, 

2006:37-57; Toptaş, 2011:2; Okkan ve Dayangaç, 2020:19); 

• Strateji içinde barındığı unsurlar nedeniyle çok karmaşık, kompleks bir süreç 

zincirinden oluşur. 

• Strateji yapı itibariyle dinamik bir durumdur. 

• Strateji sebep-sonuç ilişkilerinin ve entelektüel bilgi yapısının harmanlanmasıyla elde 

edilen çok fonksiyonlu bir yapıdır. 

• Strateji özü itibariyle ve kuralları gereği, kültürel, sosyal ve doğal yapısı bakımından 

evrensel nitelikleri içinde barındırmaktadır. 

• Strateji bir projeksiyon analiz sürecidir. Uzun vadeli özellikleri taşımaktadır. 
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• Strateji analizinde etki eden bir faktörün, diğer faktörleri de etkileyeceğinden, yapılan 

bir taktik hatanın, stratejinin tümünü olumsuz olarak etkileyeceği aşikardır. 

• Stratejide sıklet merkezini iyi belirlemeniz gerekmektedir. 

• Stratejide amaç, araç ve yöntem arasında iyi bir tahlil ve öngörü oluşturmanız gerekir. 

• Stratejiyi belirlerken hedefinizi ve gücünüzü iyi bir tahlile ihtiyacınız vardır. 

• Stratejinin uygulanması sürecinde istenilen hedefe ulaşma ve başarılı olma noktasında 

yapılabilirlik durumu, uygunluk durumu ve fayda-maliyet analizine değer olup olmama 

durumu önem arz etmektedir. 

• Strateji bir öngörüdür. Stratejik öngörü ile birlikte bugünden yapılan analizlerle, yarın 

nerede olacağımızı ve nasıl o noktaya geleceğimizi belirleme süreçlerini barındırır. 

• Strateji geliştirme bir hesap ve denkleme dayalıdır. 

• Strateji statik değil, dinamik bir süreçtir. Stratejinin geliştirilmesinde rol oynayan iç ve 

dış etkenler zamanla değişir, etkileri azalır veya çoğalır. 

• Strateji bir kriz yönetimi değildir. Krizde tedbir alma ve kriz önleme yöntemleriyle 

karıştırılmamalıdır. 

• Strateji reaktif değil proaktif olmalıdır. Şartların oluşmasını beklemek yerine şartları 

oluşturmayı amaçlamalıdır. 

• Strateji rasyonel davranmayı ve önyargısız olmayı gerektirir. 

• Stratejinin başarısı uygulanma iradesine ve kararlılığa bağlıdır. İrade oluşturma ve 

başarıya ulaşmada kararlılık politikanın (akılcı hareketler ve optimal dengeler altında) 

sorumluluğunda yapılır. 

• Stratejinin üç önemli ayağı vardır. Güç, zaman ve coğrafyadan müteşekkildir. 

Ulusal değerler, bir devletin karakterini belirleyen, politik sistemine ve sosyal düzenine yön 

veren hukuki, moral ve ekonomik değerlerdir. Ulusal güç, bir devletin ulusal çıkarlarını 

korumayı ve geliştirmeyi sağlayan ulusal hedeflerin elde edilmesi amacıyla kullanabileceği 

araçların toplamıdır. Ulusal gücün temel unsurlarını 11 maddede belirtmek mümkündür 

(Eslen, 2005:170-184); 

• Coğrafi Güç, 

• Nüfus Gücü, 

• Ekonomik ve Finansal Güç, 

• Bilimsel ve Teknolojik Güç, 

• Askeri Güç, 
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• Politik ve Diplomatik Güç,  

• Psikolojik ve Sosyal Güç, 

• Kararlılık ve Akli İrade Gücü, 

• Zaman ve Mekan Konsepti, 

• Akılcılık ve Vizyon, 

• Entelektüel Sermaye ve Bilgiyi Kullanım Gücü, 

Bir ülkenin ulusal güvenlik politikası, ulusal güvenlik stratejileriyle olur. Buna büyük strateji 

de denmektedir. Büyük stratejinin amacı, ulusal hedeflere ulaşmaktır. Ulusal hedefler için 

ulusal değerler ve milli menfaatler öncelik oluşturur. Ulusal hedeflere ulaşabilmek için dört 

temel strateji benimsenir (Eslen, 2005:98).  

• Askeri Strateji,  

• Politik-Diplomatik Strateji,  

• Ekonomik Strateji, 

• Psikolojik Strateji. 

Günümüzde futbol oyununun stratejisini ve taktiğini daha iyi anlatabilmek için bir örnek 

vermek gerekirse; bir futbol takımının 4-4-2, 4-1-4-1, 4-3-2-1 veya 3-5-2 gibi sahada dizilimi 

ile sahaya çıkması adı üzerinde bir “taktik” dizilimdir. Takımın bu taktik dizilimi esnasında 

hucum yapacağı kombinasyonlar “stratejik” analizleri içerir. Burada strateji çok gol atarak 

maçı kazanmaktır. Ama ne olursa olsun kazanmaktır. Bu yolda yapılan herşey mübahtır. 

Amaç goldür ve ne kadar çok gol atılırsa kazanma durumu ortaya çıkar. Bunun için stratejiyi 

belirlerken, gollerin nasıl ve ne şekilde atılacağı konusunda taktikler geliştirmektir. Kanat 

akınlarıyla mı, ortadan direk akınlarla mı, veya geriden uzun paslarla gibi pek çok 

kombinasyonlar denenmektedir. Maç kazanmak stratejiyi oluştururken, maçı kazanma da 

gerekli unsur olan golü atmak için yapılan düzenlemeler taktiği meydana getirir. Teknik ise, 

burada topu kullanacak insanın yetiştirilmesi ve gol atma becerisinin ortaya konmasıdır. 

(Özkaya, 2019:21-22). 

Burada “tekamül (ilerleme)”, “teknik”, “taktik”, “teşkilatlanma”, “terbiye”, “teçhizat”, 

“tedrisat”, “takat (güç)”, “toprak” ve “tefekkür” olmak üzere “10 T” stratejik planlamanın 

oluşturulmasında ve geliştirilmesinde önem arz eden olgulardır. Günümüzde bilim ve bilimin 

gelişmesine imkan sağlayan teknolojik ilerlemenin hızlanması, daha önce elinizde olan teknik 

ürünlerin ve bilgilerin geri kalmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu durum yeni stratejik 
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analizleri üretebilmenizi ve geliştirebilmeniz mümkün olmaya bilmektedir. Strateji, taktik ve 

teknik ile güç kazanmaktadır. Günümüzde stratejinin üst boyutuna “grand strategy” 

denilmektedir (Özkaya, 2019:21-22). 

Stratejiyi belirleyen en önemli unsur, siyasal gücün ve iktidarın çevresel olarak ortaya 

koyduğu güç, zaman ve mekan yoluyla belirlediği argümandır. Stratejik analizde, önce 

mevcut durumun fotoğrafı çekilir, neredeyiz ve strateji ile nereye varmak istiyoruz. Ne olmak 

istiyoruz ve hedeflere ulaşmada önemli olan vizyon ve misyon araçlarının belirlenmesi 

gelmektedir (Schwanfelder, 2015:67-68). Daha sonra stratejik amaçlar ve stratejik haritalar 

belirlenir. Bu tahlil strateji piramidinin oluşumunda ve gitmek istedeğimiz yere ulaşmada 

önemli bir argümandır. Temel değerler ve stratejik unsurlar belirlenir. Bu doğrultuda 

uygulanacak taktikler ve analizler stratejik amaçlara ulaşmada başarımızı ortaya koymaktadır. 

En sonunda, stratejik sonuçlar ile sonuçların değerlendirilmesi ve durum tahlilleri elde edilir. 

Strateji de risklerin tespiti ve çözüm tedbirlerinin belirlenmesi stratejinin başarısı için önem 

arz etmektedir. 

Stratejik planlama süreci, bulunulan ve varılmak istenen noktalar ile noktalara giden yolların 

belirlendiği süreçtir (Okkan ve Dayangaç, 2020:23). Bu süreç bir takım soruları ve sorunları 

gündeme getirmektedir. 

• Neredeyiz ? 

• Nereye Ulaşmak İstiyoruz ? 

• Gitmek İstediğimiz Hedeflere Nasıl Ulaşabiliriz ? 

• Başarı ve Zafer Nasıl Elde Edilir ? 



21. YÜZYILDA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ANALİZLERİ | 117 

 

Kaynak: http://www.demetekin.com.tr/strateji-piramidi/erişim tarihi:05.04.2021. 

Stratejik öngörü, “neredeyiz” sorusuna cevap arayan bir kavramdır. Stratejik öngörü, zaman 

içinde nerede olduğumuzu anlamak, bulunduğumuz konum ve şartların gelecekteki anlamını 

belirlemek amacıyla kullanılan geleceğe yönelik tahminleri içeren bir kavramdır. Stratejik 

öngörü ile strateji oluşturma birbirine benzeyen ama çok farklı iki kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Strateji oluşturma daha çok bilinen bir hedefe ulaşabilmek için kullanılacak yol 

ve yöntemlerdir. Stratejik öngörü ise, günümüz koşullarında tanımlanan hedefin, belirli zaman 

dilimleri ötesinde alacağı şekli yorumlama ve analizi üzerine dayalı bir kavramdır (Okkan ve 

Dayangaç, 2020:24-25). Diğer bir ifadeyle, “Stratejik öngörü, geçmişten gelip bugün var olan 

ve geleceği etkilemesi olası eğilimleri göz önüne alarak, geleceğe yönelik stratejik planlama 

yapılmasını sağlar.” (Mütercimler, 2006:204-205). Stratejik öngörüler, gelecek senaryoları ile 

anlam kazanır. Bunun için fütüristler, senaryo yazarları, think-tank kuruluşları, gelecek 

planlama analistleri ve komplo teoricileri bu öngörülerin oluşturulmasında ciddi katkıları 

vardır. Bu konuyla ilgili olarak yeterli entelektüel ve beşeri sermayemiz yoktur. Ülkemizin 

tüm eğitim kurumlarında bu alanla ilgili önemli yatırımlar yapmak ve insan yetiştirmek asli 

görevimiz olmalıdır. 

Strateji, bir ülke, bir şirket veya bir kurumun organizasyonları ile faaliyetleri arasında 

uygunluk yaratmaktır. Stratejinin başarısı, bir çok şeyi planlı, organize ve başarılı şekilde iyi 
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yapmakla ilgilidir. Eğer faaliyetler arasında uygunluk yoksa, özgün bir strateji söz konusu 

değildir ve sürdürülebilirlik ihtimali çok düşüktür. Aslında strateji, oyunu kuralına göre 

oynamayı gerektirmektedir. Stratejide, meydana gelen sık değişiklikler başarıyı düşürürken, 

kurumsal uymsuzluklar ve işlevler arasındaki tutarsızlıktan kaynaklanmaktadır. Bu durum 

hedefe ulaşmak bir yana organizasyonun devamı konusunda ciddi kayıplara neden olur 

(Porter, 2016:41-42). 

Strateji, her şeyden önce bir problem çözme işlemidir. O halde öncelikle problem 

belirlenmelidir (Akad, 2013:24). Problem belirlendikten sonra, “Ne yapılacak” sorusu 

sorulmalıdır. Bu husus “Hedefi” belirleyecektir. Hedefler belirlendikten sonra “Kaynaklar” 

incelenmelidir. Kaynaklar denilince eldeki tüm mevcut unsurları içermelidir. Kaynaklar da 

belirlendikten sonra “Nasıl” sorusu sorulmalıdır. Bu sorunun cevabı izlenecek yöntemleri 

ortaya çıkaracaktır. Yöntemlerden en başarılı olunacak şık, uygulanacak karar olarak seçmek 

gerekmektedir. Sonuç olarak strateji, belirlenen hedef doğrultusunda yeni bir sonuç 

oluşturmaktır. Strateji uzmanı, geleceğe dair planlamalar ve çalışmalar yapar, gelecekte 

oluşturmayı tasarladığı hedef için çözümler arar ve ortaya koyar ve strateji bu bağlamda 

gelecekte nerede olunacağını ve bu doğrultuda geleceği şekillendirmedir (Bayır, 2014:25-26). 

Stratejiyi yöneten idareciler, hedefi belirlerken ve hazırlık sürecinde ülkenin veya 

organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini çok iyi bilmelidir. İdareci, kendi ekibinin ve 

rakibinin potansiyelini ve gücünü kavradıktan sonra doğru koşulları yaratabilir. Böylece 

stratejiler ve eylemler gelişir. Sun Tzu’ya göre; “eğer bir analiz iyi bir temele dayanıyorsa, bir 

strateji için gerekli olan temel de böyle bir eylemle başarıya ulaşır.” (Schwanfelder, 2015:69). 

Yine Sun Tzu’ya göre, “Yüz çarpışma da yüz zafere ulaşmak bilgeliğin son aşaması değildir. 

En iyi olasılık, düşman saldırılarını savaşmadan kırmaktır.” (Schwanfelder, 2015:70). 
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Tablo 10: Strateji Yönetimi ve Stratejik Planlama 

              

Kaynak: https://www.vizyonder.org.tr/stratejik-plan-hazirlama-danismanligi; erişim tarihi: 05. 04.2021. 

Bir devlet, milli güç unsurlarını (kaynaklarını), en uygun yer ve zamanda kullanarak ulusal 

çıkarlarını koruyacak politikaları belirlemek zorundadır. Milli menfaatler, devletin 

devamlılığı, milletin güvenliği, refah ve mutluluğu demektir. Milli hedefler, ele 

geçirildiklerinde milli menfaatlerin gerçekleştirilmesini sağlar (Babüroğlu, 2016:112-113). 

Stratejide yapılan hatayı taktikle düzeltemezsiniz (Aksu, 2013:50). 

Elif H. Kılıçbeyli’nin strateji ile ilgili şu tespiti oldukça önemlidir: “Bir ülkenin eline geçtiği 

zaman bu ülkenin gelecekte icra edeceği her türlü harekatta kazanacağı ve kabiliyetin 

değerinin ölçüsünü; bahse konu toprağı kaybeden ülke için tecavüze karşı koymada sahip 

bulunduğu olanak ve yeteneklerinin uğrayacağı kayıpların ölçüsü ifade eder.” (Kılıçbeyli, 

2004:26). Bu bağlamda değerlendirirsek, Mavi Vatan, Girit, Ege Adaları, Kıbrıs Adası 

stratejik açıdan bizim için çok önemlidir. Çünkü bu topraklar Türkiye’nin dünyaya çıkış 

noktalarıdır. 20. Yüzyılın başında bu saydığımız yerler İstanbul’dan (payitaht) vali atanarak 

yönetilen topraklarımızdı. 500-550 yıl boyunca hükümranlığımızda kalmış, stratejik 

topraklardır. Girit adası, Kıbrıs adası ve Rodos adası ile Türkiye’nin Akdeniz’de nefes 

almasının ve dünyaya açılmasının önü kesilmeye çalışılmaktadır. Tabi ki “Mavi Vatan” 

olarak adlandırdığımız bölgenin (denizin) altında yatan değerli miktarda petrol ve doğalgaz 
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rezervlerinin bulunması ve Türkiye’nin bu enerji kaynaklarına sahip olunmasının önüne 

geçmeye çalışılmaktadır.  

Harita 2: Türkiye ve Mavi Vatan  

 

Jeostrateji kavramı, stratejik açıdan coğrafi unsurların incelenmesini ve stratejik sonuçların 

çıkarılmasını kapsar. Stratejiyi; politik ve askeri anlamda strateji olarak ayırmak ve 

ikincisinin, son tahlilde birincisine bağlı olabileceğini söylemek olasıdır. XX.yüzyıl 

başlarında, ekonomik, siyasi ve coğrafi faktörlerin stratejiyi etkilediği geniş şekilde kabul 

görmüş ve stratejinin zaman ve gereksinmelere göre uydurulması gerektiği belirtilmiştir. 

Jeostrateji terimi, ilk defa Alman Jeopolitik Enstitüsü’nün çalışmaları sırasında, stratejik 

makamların dünya coğrafyası hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri toplayıp 

değerlendirme anlamında kullanılmıştır. 

Jeostratejiyi açıklayan bir kaç tanım vermek gerekirse; “Bir devlet, ülkesinin ve çevresinin 

üzerinde bulunduğu bölgenin coğrafi, hidrografik, meterolojik ve iklim özellik ve 

olanaklarından askeri harekatta stratejik komuta kademelerine yararlanması bilimidir. 

Yani coğrafi etmenlerin ülkelerin askeri stratejileri üzerindeki etkilerini inceleyen bilimdir. 

Politika-strateji-coğrafya faktörlerine dayanan çalışmaları birleştirme ve bu birleşmeden 

askeri stratejik harekatta faydalanma bilim ve sanatıdır.” (http://www.serenti.org 

/jeostrateji-ve-turkiyenin-jeostratejik-konumu/erişim tarihi: 17.07.2017).  Diğer bir tanıma 

göre ise; “Ulusal siyasi hedeflere ulaşmak için, büyük askeri kuvvetlerin nerede, ne zaman, 

nasıl bir biçimde kullanılacağını düzenlemek biçimidir.” (http://www.serenti.org/ jeostrateji-
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ve-turkiyenin-jeostratejik-konumu/erişimtarihi:17.07.2017). Diğer bir tanımda bu konu ile 

ilgili olarak Mütercimler tarafından tanımlama getirilmiştir; “Stratejik açıdan coğrafi 

unsurların incelenmesi ve stratejik sonuçlar çıkarılmasını kapsar. Coğrafi unsurlar ise, 

ekonomi, sosyal, politik ve fizikidir. Bu itibarla coğrafyanın askeri amaçlarla analiz 

edilmesi ve askeri harekatın coğrafyanın koşullarını dikkate alarak planlanması ve 

uygulanması bilimidir.” (Mütercimler, 2011:354-355). Ayrıca, ülkenin sahip olduğu bilim ve 

teknoloji kullanma durumu ile siyasi karar alabilme mekanizması da birer etken 

unsurlardandır. Jeostratejinin temel unsurları şunlardır (Mütercimler, 2002: 10);  

a) Ülke Unsurları 

b) Arazi Unsurları 

c) Nüfus Unsurları 

d) Sosyal Unsurları 

e) Ekonomik Unsurları 

f) Politik Unsurları 

g) Stratejik Unsurları 

h) Tarihsel Unsurları 

 

Jeostratejik analiz yapılırken bu analizlerin hepsini kullanabilmek mümkünse de, birkaç tanesi 

de kullanılabilmektedir. Zaten jeostratejik ve jeopolitik analizde coğrafik konum, devletler 

ilişkisinde ve mücadelesinde belirleyici rol oynamaktadır. Tarihten gelen bu süreç sonucunda, 

devletler buna göre ittifaklar oluşturur ya da çıkar mücadelesine girerler. Coğrafya bilimi 

temelinde bir devletin dünya siyaset arenasında güçlü bir pozisyona sahip olabilmesi ve aktif 

rol alabilmesi için, yukarıda belirttiğimiz tüm bu unsurların optimum ölçüde kullanılmasını 

gerektirir. Stratejinin saptanmasında coğrafi faktörlerin tesirlerini ve strateji ile coğrafya 

arasındaki ilişkileri ele alıp incelerken, Harekat alanlarının, cephelerin, topoğrafik, 

hidrografik, meteorolojik ve iklim özelliklerine ve birbirleri ile irtibat-ulaşım yeteneklerine 

göre en uygun kuvvetlerin ayrılması, kuvvetlerin konuş ve kuruluşlarının oluşturulması 

jeostrateji içeriğini oluştururken, bu bağlamda ulusal stratejiyi gerçekleştirmek ve ulusal 

hedeflere ulaşmak için askeri kuvvetlerin en uygun coğrafi bölgelerde kullanılmasını içerir 

(http://www.serenti.org/jeostrateji-ve-turkiyenin-jeostratejik-konumu/ erişim tarihi: 17.07. 

2017). 
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Türkiye’nin jeostratejik konumunu incelemek gerekirse; Dünya Planetinde kuzey yarım 

küresinde yer alan, üç kıtanın (Avrupa, Asya, Afrika) birbirini kesiştiği noktada konuşlanan 

bir ülkedir. Buna göre, Türkiye, 36° ve 42° kuzey enlemleri ile 26°ve 45° doğu boylamları 

arasında yer alır. Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir geçit özelliği taşıyan Türkiye’nin 

yüzölçümü 814.578 km2’dir. Türkiye’nin %3’ü (24.378 km2) Avrupa kıtasında (Trakya’da), 

%97’si (760.200 km2) Asya kıtasında (Anadolu’da) yer almaktadır. Türkiye’nin konuşlandığı 

alan itibariyle kara sınırlarının uzunluğu 2753 km olup, deniz sınırlarının uzunluğu ise 

(Boğazlar, Marmara Denizi kıyıları ve adaların kıyıları dışında) 5972 km’dir. Türkiye, nüfus 

itibarıyla 83 milyon 384 bin 680 kişi ülkede yaşarken, nüfus büyüklüğüne göre ise, 235 ülke 

arasında 19. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun %1,1'ini oluşturmaktadır. Toprak 

büyüklüğü itibarıyla dünya’da 36’ncı ve ekonomik gücü itibarıyla ilk 20 ülke arasında olan 

önemli bir merkezde konuşlanmış jeostratejik ülkedir. Topraklarının %1.73’ü su alanına 

sahiptir (https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCz%C3%B6l%C3%A7%C3%BCmlerine_g 

%C3%B6re_%C3%BClkeler_listesi; erişim tarihi: 20.08.2021). Üç tarafı denizlerle çevrili 

olan Türkiye’nin fiziki coğrafya açısından kıyısı olan denizlere incelediğimizde; Karadeniz’in 

yüzölçümü Azak Denizi ile birlikte 496.064 km2 alanı kaplamaktadır. Ortalama derinliği 1197 

metre, en derin yeri ise 2245 metredir. Türkiye’nin Karadeniz kıyılarının uzunluğu 1795 

km’dir (http://www.serenti.org/jeostrateji-ve-turkiyenin-jeostratejik-konumu/erişim tarihi: 

17.07.2017). Türkiye coğrafyası, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu 

Akdeniz bölgelerinin merkezinde önemli bir yerde bulunması nedeniyle, anılan bölgelerde 

siyasi, ekonomik, askeri ve güvenlik alanlarında oluşacak güç merkezinin olmazsa olmazıdır. 

Bu bağlamda, Avrupa, Asya, Afrika kıtalarını birbirine bağlayan ve bölgesinde kara, hava ve 

deniz yollarına hâkim bir yerde bulunan Türkiye, bu konumu ile dünyada eşi bulunmaz bir 

jeopolitik ve jeostratejik öneme sahiptir (Ali Fikret ATUN, (2019). “Dünya Üzerinde 

Türkiye’nin Jeopolitik Ve Jeostratejik Konumu Ve Önemi”; https://www.kibristkd.org.tr/ 

pg_319_dunya-uzerinde-turkiyenin-jeopolitik-ve-jeostratejik-konumu-ve-onemi; erişim tarihi: 

24.07.2020). 

Jeopolitiğin doğuşunu coğrafyacılar, siyasi coğrafyacılar hazırlamış, siyaset bilimciler 

geliştirmişlerdir (İlhan, 2005:24). Jeopolitik kavramını 1899 yılında bilimsel literatüre 

kazandıran isim olan İsveçli Rudolf Kjellén’e göre; “Jeopolitik, devletin coğrafyasıyla 

karmaşık ilişkilerini inceleyen ve bundan sentezler üreten bir disiplin” olarak tarif 

edilmiştir.” (İlhan, 2005:23-29; Polat, 2005:27). Yine bir milletin coğrafyasını bilmek, 

anlamak ve yorumlamak, o ülkenin dış politikasını ve milli ekonomisinin gücünü görmek 



21. YÜZYILDA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ANALİZLERİ | 123 

 

demektir. Jeopolitiği; sorunları, coğrafyayı da dikkate alan genişlikte, hesaba katılması 

gereken diğer bütün unsurlarla (sosyal, ekonomik, askeri, kültürel) birlik ve bütünlük içe-

risinde ele alınması kolaylığını ve yöntemini verir. Jeopolitiğin kelime anlamı, “coğrafi 

politika” veya “coğrafyaya dayanan politika” ya da “coğrafyanın yönlendirdiği politika” 

olarak özetlenebilir. Yani jeopolitik, stratejinin coğrafyaya uygulanması halidir. Ülke 

coğrafyasını dünya politikasında kullanma sanatıdır (İlhan, 1993: 3-4; Babüroğlu, 2016:113-

115). Bir başka tanıma göre; “Jeopolitik, global poltikaya yön veren ve bu politikanın bilgi ve 

düşünce temelini oluşturan bir bilim dalıdır.” (İlhan, 1993:5). Diğer bir tanıma göre; 

“Jeopolitik, siyasi coğrafyanın beşeri değerlerle aktif hale gelmesidir. Jeopolitik, coğrafyanın 

politikaya verdiği yöndür.Bir noktada, siyasi coğrafyanın felsefesidir.” (İlhan, 2005:29). 

“Jeopolitiğin oluşturduğu bilimsel zemin ve düşünce ortamı, bir çok politikaya ve hareket 

tarzına yön vermiştir. Jeopolitik analiz, politik fütürizmin (gelecekçiliğin) vazgeçilmez 

aracıdır. Jeopolitik görüş olmadan yüzyılımızın ve bugünün bir çok büyük sorununun izahını 

yapmakta yetersiz kalmaktadır. Jeopolitik, politika üretmez, politika üretecek olanlara veri 

sağlamaktadır. Jeopolitik, bugünkü ve gelecekteki politik düzeyde “güç” ve “amaç” 

ilişkisinin fiziki ve siyasi coğrafyayı esas alarak inceler. Jeopolitik bütün güç unsurlarını 

coğrafya temelinde inceler, analiz eder ve değerlendirir. Bu verileri politika üreticilerine 

kaynak olarak sunar.” (İlhan, 2005:23-33). Jeopolitik, geleceğe ait hükümler çıkarmak 

durumundadır. Aslında ciddi bir projeksiyon oluşturma süreci ve analizidir. Jeopolitiğin 

başarısı sadece coğrafyadan değil, diğer bilimlerden de güç alması gerekir. Örneğin, uzay 

alanı, ekonomi, beşeri sermaye, sosyal yapı, kültür, teşkilatlanma, tarih, iklim, hukuk, politika 

dijitalleşme, elektronik ve antropoloji gibi bilim dallarından güç almaktadır. 

“Jeopolitik, coğrafyanın sadece siyasi coğrafyadan değil, bunun yanında fiziki coğrafya, 

biyolojik coğrafya, iklimsel coğrafya, tarihi coğrafya, beşeri coğrafya gibi diğer coğrafya 

dallarından beslenir, zaman unsurunu kullanır, geleceğe ait pek çok hipotez ve hükümler 

ortaya komaktadır.” (İlhan, 2005:32-33). 

“Türkiye jeopolitiği”, Türkiye coğrafyası ile Türkiye’nin etki ve ilgi alanlarını anlattığı halde, 

“Türk jeopolitiği” bütün Türk dünyası’nın etki ve ilgi alanlarını içeren çok daha geniş bir 

coğrafyayı kapsamaktadır (İlhan, 2005:39). 

İki kavram birbirine benzemekle birlikte, içerik olarak çok farklı kavramlardır. Jeostrateji, 

daha çok güvenlik ve savunma problemleri ile ilgili olarak kullanılırken, jeopolitik ile 
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uluslararası ilişkilerde tarafların genel yaklaşımları ortaya konur, ilgili ülkelerin satranç 

hamleleri analiz edilmeye çalışılmaktadır (Mütercimler, 2011:358-359). 

Küresel satranç, devlet bakışı ile oynanır, sonra ülke içi devlet yapılarıyla, politika ile 

coğrafya arasında sıkı bir bağ kurulur. Daha sonra bu sağlam bağlar stratejiye dönüştürülür. 

Bu bağlamda, ülkenin hem içeride hem de dışarıda attığı her adım bu strateji masasında 

(puzzle parçalarının bir araya gelip) bir bütünün oluşturulmasına imkan sağlatır. Bu 

çerçeveden bakarsak, strateji kavramı, adım adım işleyen, yavaş dönen bir çark gibi olup, çok 

karmaşık yapıları ve sorunları bünyesinde taşıyan, basit gibi görünüp, uygulaması çok zor 

olan ve çok ince detayları bünyesinde taşıyan, bununla birlikte çözüme ve hedefe yönelik 

kararların dirayetle ve sabırla alınması gerekli uzun soluklu bir süreçtir. Stratejide hata yapma 

lüksünüz yoktur. “Stratejide yapılan hatayı taktikle düzeltemezsiniz” çok önemli ve ciddi bir 

strateji bilimi tanımlamasıdır (Aksu, 2013:50). Sun Tzu’nun dediği gibi; “strateji olmadan 

taktik, yenilgiden önceki gürültüdür”. Büyük Devletler, dünya sahnesinde rol alırken, bu 

strateji doğrultusunda hareket ederler. Her ülke tarihi karar alınırken, devlet arası ilişkilerden 

elde edeceği kazanımları fayda-maliyet analizleri doğrultusunda belirler, sonra stratejik 

hareket ve adımlarını atar. 

Sorunların coğrafyaya dayalı olarak düşünülmesi, ekonomik, sosyal ve askeri verilerle birlikte 

bir bütünlük içerisinde ele alınması gereği, jeopolitiği ağırlıklı olarak gündeme getirmektedir. 

Jeopolitik, bütün coğrafi faktörlerin politikaya verdiği yönü araştıran bir bilimdir. Politikanın 

iki dayanağı olan güç ve hedefi (amacı), coğrafi açıdan inceler; konusunun bilimsel zeminini 

oluşturur, bilimsel yaklaşımını sağlar. Bu sebeple, ülke sorunları ile ilgili bütün büyük 

kararların geniş kapsamlı bir jeopolitik değerlendirmeye dayandırılması gerekir. Genel 

politika, genel güvenlik gibi gelişmelere jeopolitik bakış gereklidir. Jeopolitik, milli güvenlik 

politikasının, milli varlığı koruma işleminin; ilk adımlarından, amaçlarına ulaşana kadar 

alınan yolu belirler. Güvenlikle, politika (özellikle dış politika alanında) ve hatta planlama 

öncelikleri ile ilgili büyük kararlarda, düşüncenin belli bir disiplinden geçmesi ve bütünlük 

içerisinde ele alınmasını sağlamak için jeopolitik değerlendirme gereklidir (Aksu, 2013:50). 

 “Mavi Vatan ve Kıbrıs Konusu” olunca, jeopolitik ve jeostratejik bilimleri doğrultusunda 

konuyu ele almak gerekmektedir. Politik meseleleri harita üzerinde inceleyip, yorumlayıp ve 

analiz yapmak, jeostrateji biliminin konusunu oluşturur. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, 

politik ve sosyal meseleleri aynen askeri meseleler gibi, harita üzerinde inceler ve görüşlerini 

buna göre açıklardı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kıbrıs’a bakışı ve Kıbrıs Türklerine verdiği 

önemi aşağıdaki sözlerde bulmak mümkündür. Bir gün güneyde askeri bir tatbikatı izleyen 
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, etrafında bulunan subaylara; “Türkiye’nin yeniden işgal 

edildiğini ve Türk Kuvvetleri’nin sadece bu bölgede mukavemet ettiğini farz edelim. İkmal 

yollarımız ve imkanlarımız nelerdir?” sorusunu sorar. Subaylar birçok görüş ve düşünceler 

ileri sürerler. Mustafa Kemal Atatürk, hepsini sabırla dinler, sonra elini haritaya uzatır ve 

Kıbrıs’ı işaret ederek; “Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece, bu bölgenin 

ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs’a dikkat ediniz. Bu ada bizim için çok önemlidir”der. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği önem askeri literatürde “Sıklet Merkezi” olarak 

adlandırılmaktadır. Dolayısıyla Kıbrıs’ın değeri bu bağlamda mütalaa edilmelidir (Aksu, 

2013:53-54). 

Türkiye’nin var olma noktasında “Mavi Vatan”ın her bir zerresinin ve her bir km2’sinin bizim 

için çok değerli olduğunu unutmamız gereklidir. Bu bağlamda, mavi vatanımız hem üstüyle, 

hem de altıyla çok önemli değerleri ihtiva etmektedir. K.K.T.C. ile Türkiye’nin 

(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki 

görüşmeler sonucunda) jeostratejik ve jeopolitik karar mekanizmaları arasında koordinasyonu 

ve ahenkli bir politikanın kırmızı çizgilerinin belirlenmesini gerektirmektedir. Stratejik bir 

dönüşüm oluşturacak olan Türkiye ile KKTC arasında 80 km’lik bir ticari ve lojistik 

köprünün Anamur-Girne arasında kurulması gereklidir. Maliyet ve coğrafi nedenlerle olması 

zor gibi görünse de, bu köprünün yapılması ve kullanılması çok önemli avantajları 

beraberinde getirecektir. Tam bir jeostratejik öneme haizdir. Bir benzeri Japonya’da adaları 

birbirine bağlayan köprüler gibi, yine bir başka örnekte Kırım yarım adasındaki köprünün iki 

yakayı birleştirdiği gibi, bu köprüyle de Türkiye, Kıbrıs’ta ticari, askeri, politik ve mavi vatan 

bağlantılarını güçlendirecektir. Yapılacak olan köprü ile, Kıbrıs’ı Anadolu’ya bağlayacak 

olup, elektrik, su, doğalgaz, enerji hatlarının vb. geçişini sağlamak mümkün olacaktır. Bu 

bağlamda köprünün yapılması elzemdir. Kıbrıs, o zaman çok daha önemli ve stratejik bir ada 

olacaktır. Ekonomisi ise ciddi anlamda büyüyecektir. 

Türkiye’nin coğrafi çıkarları, Mavi Vatan politikalarından taviz vermeden güçlü bir şekilde 

dik durmayı gerektirmektedir. Bu bağlamda bilinçli ve akılcı politikalar diplomasi masasında 

karşı tarafta bulunan ülkelere karşı elini güçlendirecek kozları ve kazanımları stratejik 

politikalarla ortaya konmalıdır. Bu bağlamda Türkiye-Libya MEB anlaşması önemli ve 

stratejik kazanımdır. Bunu diğer Doğu Akdeniz ülkeleriyle de yapmak gerekir. Önümüzdeki 

günlerde Doğu Akdenizdeki diğer ülkelerde (Mısır, İsrail, Lübnan ve Suriye) Türkiye ile 

MEB anlaşmaları imzalamak zorunda kalacaklardır. Şu anda bunun için diplomatik altyapılar 

oluşturulmaya çalışılıyor. Bu bölgede 12 ila 15 Trilyon US Dolarlık büyük bir pasta 

bulunmaktadır. “Kazan Kazan” prensibi bu ülkeler içinde önemli kazanımlar getirmektedir.  
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Harita 3: Mavi Vatan ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Durumu 

 

 Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde Akdeniz çanağı, Kızıldeniz ve Karadeniz çok önemli işlevi 

olacaktır. Türkiye içinde bulunduğu coğrafyada çok önemli kazanımlara sahiptir. 3 kıtanın 

kesiştiği bir merkez ülkedir. Tabiri caizse, anahtar ülke konumundadır. Kafkasya, 

önümüzdeki günlerde çok hareketli günlere gebedir. Kafkas toplulukları incelendiğinde 

Turani bir yapı mevcuttur. Bu bölge ile ilgili önemli bir proje olarak, Hazar Denizi’ni 

Karadeniz’e bağlayacak “bir kanal oluşturma projesi” acilen yapılmalıdır. Bu hem Türk 

devletleri ile ticaretin artmasına ve ekonomik bağlantıların güçlenmesine imkan verecektir. 

Kafkasya, sosyolojik yapı olarak, çok karmaşık, etnik ve farklı toplumsal özellikleri birarada 

barındıran “Anadolu” için stratejik bir geçiş bölgesidir. Bu bölgenin kavimlerin geçiş 

noktasının üzerinde olması ve büyük göçler burada ciddi etkili olmuştur. Dağlarda oturan 

nüfus ile ovada oturan nüfus farklı karakteristik özelliklere sahiptir. Türkiye, bu bölgedeki 

bölünmüşlüğü bir araya getirip, güçlü bir “Kafkasya Bloğu” oluşturmalıdır. Bu bloğu 

bozmak isteyecek, Ruslar, Ermeniler, Acemler ve hatta Gürcüler üzerinde düşünülüp bir 

güçlü yapıyı tesis etmek gerekir. Balkanlar’da hep bir çatışma ortamı olmuş, ancak Osmanlı 

döneminde 400-450 yıl boyunca bir arada yaşamışlardır. Önümüzdeki yıllarda Balkanlarda 

ciddi bir saflaşma olacaktır. Bu noktada Balkan ülkeleriyle ilgili ittifaklar oluşturmak gerekir. 

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ, Kosova, Bulgaristan ve Romanya’ya dikkat 

edilmelidir. Aynısını Asya ülkeleriyle yapmak elzemdir. 

Kızıldeniz yapısı itibariyle önemli bir deniz geçiş noktasıdır. Bu nokta önümüzdeki günlerde 

çok sıcak bir duruma sahne olacaktır. 3. Dünya Savaşı’nın kilit yerlerinden birisi olacaktır. 3. 

Dünya Savaşı ile ilgili çok yorumlar ve analizler ortada dolaşmaktadır. Bu büyük savaşta 3 

kritik nokta önem arz etmektedir. Pasifik bölgesi, Akdeniz çanağı ve Hint Okyanusu olmak 

üzere, Avrupa Birliğine bağlı ülkelerde çatışmalar ve menfaat çekişmeleri kaçınılmazdır. 

Kuzey Avrupa ve Güney Avrupa ülkeleri arasındaki düşünce, menfaat, strateji farklılığı bu 

çatlaklığı artıracaktır.Bu olumsuz şartlar birliği bitirecek durumlardır. Tekrar birliği kurmak 
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İngiltere’ye kalabilir. Göçler arttıkça ve küresel strateji masasındaki oyunlar yaygınlaştıkça, 

Avrupa birliği ülkeleri ciddi sarsılacaktır. A.B.D.’de yer alan 50 eyaletin federatif yapısının 

bozulması ve çatışmaların doruk noktalara çıkması an meselesidir. Bu ülke asla bir bütün 

olamayacaktır. Aynı Roma İmparatorluğu gibi içten yıkılacaktır. Çin ve Hindistan aynı kefeye 

konmayacak kadar nüfus potansiyeli olan iki ülkedir. Dolayısıyla bir çatışma anında bu iki 

ülke aynı stratejik birlik içinde buluşturulmayacaktır. Çin devleti pek çok özerk ve merkeze 

bağlı bölgelerden oluşmaktadır. Çin, 58 etnik yapıdan meydana gelen kozmopolit bir ülkedir. 

Yakın zamanda Çin’in bölünmesi ve parçalanması kaçınılmazdır. Bu baskıcı ve totaliter 

(komünist parti) yapısıyla ayakta kalması mümkün değildir. Zaten bunun emarelerini görmek 

mümkündür. Örneğin, Çin resmi rakamlarına göre, Sincan-Uygur bölgesinde açıklanan Türk 

nüfusuyla, o bölgede yaşayan gerçek Türk nüfusu arasında çok büyük rakamsal farklar 

bulunmaktadır. Zaten Çin’in gerçek nüfusu 2 milyara dayanmıştır. Net kayıt bulunmamakla 

birlikte, tahmini olarak o bölgede 80 ila 100 milyon arasında Türk nüfusu yaşamaktadır. Bu 

nüfusa yönelik ciddi soykırım ve asimilasyon politikası uygulanmaktadır. Çin devletinin 

“İpekyolu” için Türk Dünyasına ihtiyacı vardır. Çin, denizden ve karadan kuşatılmıştır. 

Üretim kanalları tehdit altındadır. Dış ilişkilerde ve ülke içinde yapacağı stratejik bir hata 

parçalanmasıyla sonuçlanır. İç Asya’da işler onlar için iyi gitmemektedir. Hindistan, 

Kırgızistan, Uygur-Sincan, Rusya ve Tibet bölgesi ile ciddi sorunlar yumağına sahiptir. 

Hinterlandı Çin için güvenilir değildir. Çin’in nefes almaya ihtiyacı vardır. Çıkış noktası 

olarak İpekyolunu görmektedir. 

Rusya büyük coğrafyaya sahip olsa da, her geçen gün toprak kaybederek yaşamını 

sürdürecektir.Yaşaması Türk Dünyası’nın izin verdiği ölçüde olacaktır. Türk Dünyası (Turan 

bölgesi) 350-400 milyonluk büyük bir nüfusa sahiptir. Bu bölgenin en kadim toplumudur. 

Türk Devletler Birliği siyaseti, 2025’den itibaren çok önemli noktalara gelecektir. Hızlanarak 

artacaktır. Özellikle, Avrupa’daki bazı ülkeler bu birlik siyasetinin içinde olmak 

isteyeceklerdir35. Turan Birliği, ekonomiden, askeriyeye, spordan, kültüre, eğitimden siyasete 

kadar çok geniş perspektifte ortaya çıkacaktır. Örneğin Türk Devletleri Parlamenterler Meclisi 

gibi pek çok kurumsal yapılar yakın zamanda ortaya çıkacaktır. Örneğin tek dil ve tek alfabe 

hedef olarak ortaya konacak, 2030’dan itibaren bütün ülkelerde benimsenecektir. Bilim dili 

Türkçe olacaktır. Örneğin, sporda Türk Devletler Birliği spor müsabakalarının yapılması, yine 

futbolda Türk Devletler Ligi oluşturularak, büyük sponsor ve ekonomik desteklerle birliğe 

bağlı ülkelerin kulüp takımlarından UEFA Şampiyonlar Ligi gibi bir yapı oluşturmak 

 

35 Macaristan, Finlandiya, Ukrayna, Polonya, Slovakya, Moldova vb. gibi ülkeler ilk sıralarda yer almaktadır. 
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mümkündür. Türkiye, önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde coğrafi anlamda büyüme sürecine 

girecektir. Bu durum kaçınılmazdır. Tarihi ve kültürel sorumluluğun bir sonucudur. İsrail’in 

Ortadoğu’da yaşamasını sağlatacak ülke ABD, Avrupa ülkeleri değil, İran’dır. Onun için 

İran’da gizli bir İsrail sevgisi her zaman vardır. İran, Turan Birliği’ne izin vermeyecek ve 

engel çıkartacak ülkelerden biridir. Bu bölgede İsrail ile birlikte çıban başıdır. İsrail’in 

Ortadoğu’da yaşayabilmesi Türkiye’ye bağlıdır. Asla unutulmamalıdır ki, İran’da 40-42 

milyon Türk yaşamaktadır. İran devleti, Türk Dünyası politikasını değiştirmek zorundadır. 

Yoksa parçalanmaya ve kaybetmeye mahkumdur. Yunanistan, Ermenistan ve Bulgaristan, 

hatta Kosova ve Arnavutluk büyüyen Türkiye coğrafyasının çekim gücüne uğrayacak bölge 

ve ülkeler olacaktır. Bunun yanında Halep, Musul ve Kerkük’e kadar düz bir çizgi çizmek 

gerekirse, Misak-ı Milli sınırlarına ulaşmak mümkün olacaktır. Türkmen bölge ve kentleri bu 

çekim gücünün içerisinde yer alacak ecdad kentleri olacaktır. Selanik, İskeçe, Kırcali, 

Priştine, Üsküp, Batum, Nahçıvan ve Tebriz bölgesi bu coğrafyaya katılacak önemli kültür ve 

Türk kentleridir. ABD’de, Turan Birliği’nin oluşmasına izin vermeyecek ülkelerden birisidir. 

Türk coğrafyasının etrafını NATO adı altında askeri ve stratejik üs merkezleri kurma 

teşebbüsleri ve böylece Türkiye’yi sarmalama ve kuşatma altına almaya çalışması yeni 

dönemde kaçınılmaz bir çatışmanın odak noktalarını oluşturacaktır. Bu süreçte ABD’deki iç 

çatışmalar doruk noktalarına ulaşırsa, bu bölgelerden çekilmek zorunda kalıp, kendi iç 

politikalarına yoğunlaşacaktır. Bunun yanında Meksika ve Orta Amerika ülkelerinden gelen 

büyük göçler, ABD’nin yıkılmasında ana unsur olacaktır. Bunun yanında ABD’deki 

toplumsal yapıdaki ciddi kırılmalar, yoksulluk ve gelir dağılımı bozukluğu bu çatışmaları 

artıracak diğer faktörlerdir. Bundan dolayı ABD yakın zamanda bu coğrafyalardan çıkmak 

zorunda kalacaktır. Akdeniz çanağı ve kıtalar arası geçiş noktalarını Türkiye’ye bırakmak 

zorunda kalacaktır. Tunus, Libya ve Mısır yapı ve idare olarak Türkiye’ye yakın olmak 

zorundadır. Hatta buna Cezayir’i de katmak mümkündür. Kırım’da özerkliğe kavuşacak olan 

bölgelerden biri olacaktır. 1945’den beri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üye 

sayısı 5 iken, bu sayı ve şekli ile BM Güvenlik Konseyi yapısını devam ettirmesi mümkün 

değildir. 75 yıllık bu konseyin yapısının tamamen değişmesi gerekir. Aksi halde tarihte yerini 

alacak bir kurum olacaktır. Bu konseyin değişim ve dönüşümü ile gelecek yıllarda üye 

sayısının artması kaçınılmazdır. Türkiye, burada daimi üye olarak yerini almalıdır. Pakistan 

ve Endonezya’da bu konseyde daimi üye statüsünde bulunmalıdır. Özellikle, ilk etapta 13 ila 

15 ülkenin katılımıyla yeni bir BM Güvenlik Konseyi yapısının oluşturulması gerekmektedir. 

Arap dünyası, asla bir bütün olamayacaktır. Arap coğrafyası parçalı bir yapıya sahiptir. Farklı 

ve çeşitli din, mezhep, etnik, kültür, sosyal yapı, idari ve yaşam anlayışına sahip ülkelerden 
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oluşmaktadır. Bu bağlamda belirtmek gerekirse, yukarıda yapılan stratejik analizler gelecekle 

ilgili projeksiyonlar olup, değişim ve dönüşümü içinde barındırmaktadır. 

Doğu Akdeniz, 15 ülkenin içinde barındırdığı, bir çok tarihçi ve yazarın “verimli hilal” 

dedikleri bölgede yer alır36(Yaycı, 2020:17). Tarihin her döneminde Akdeniz’e hakimiyet, 

imparatorlukların ve devletlerin ilk hedefini oluşturmuştur. Osmanlılar, deniz hakimiyet 

teorisinin temelini oluşturan ünlü Türk Denizcisi ve Amirali Barbaros Hayrettin Paşa’nın 

“Denizlere Hakim Olan Cihana Hakim Olur” fikrini 500 yıl boyunca Akdeniz’e hakim 

olarak gücünü ve hakimiyetini sürdürmüştür (Yaycı, 2020:18). Denizlere bağımlılık her geçen 

gün artmaktadır. 1972 yılında 3 milyar ton yük taşınmışken, 2017 yılında 93 bin ticaret 

gemisiyle, 11.3 milyar ton yük gemilerle taşınmıştır. Bu yükün %25’i petrol ürünleri 

oluşturmaktadır. 2030 yılında deniz ticaretinde yük miktarı 25 milyar tona çıkacaktır 

(Gürdeniz, 2021:39). 

Doğu Akdeniz’in önemi, Süveyş kanalı’nın açılmasıyla daha da artmıştır. Avrupa-Uzak Doğu 

hattı, Ümit Burnu’ndan geçen yola göre, 7.000 deniz mili kısalmış olmaktadır. Bu durum 

ekonomik ve ticari olarak ciddi avantajlar sağlamaktadır. Doğu Akdeniz’in jeopolitik ve 

jeostratejik açıdan en önemli adası Kıbrıs’tır (Yaycı, 2020:19-20). 

Kıbrıs’ın coğrafik konumunu belirtmek gerekirse; Doğu Akdeniz’de 34º33´- 35º41´  Kuzey 

Paralelleri ile 32º17´- 34º35´ Doğu Meridyenleri arasında yer alan Kıbrıs adası, Sicilya  

(25.710 km²), Sardunya (24.090 km²) adalarından sonra 9.282 km² ile 3. (üçüncü) büyük 

adadır (Gürsoy, 1964:7; Gürsoy, 1971:32). Kıbrıs adasının yeryüzü şekillerini incelediğinde, 

Anadolu’daki Toroslar’da olduğu gibi üçüncü zaman genç kıvrımlarına ait olduğu görülür. 

Bundan daha da önemlisi, dördüncü zaman başlarında ada, İskenderun Körfezi yönünde 

Toroslar Sistemi ile bağlantılı idi (Gürsoy, 1964:11-12).37 Bu bağlamda Kıbrıs adası, 

Anadolu’nun bir parçası ve gösterdiği coğrafik özellikler, bizim Akdeniz Bölgesi ile birebir 

aynı nitelikleri ve coğrafik şartları taşımaktadır. Yani Kıbrıs, Anadolu’nun bağrından çıkmış 

bir yavru vatandır (Aksu, 2013:50). 

Zaten Kıbrıs’ın bölgedeki ülkelere olan uzaklığı değerlendirildiğinde stratejik önemi açık bir 

şekilde ortaya çıkarmaktadır: Kıbrıs’ın Türkiye’nin kıyılarına uzaklığı (Anamur burnu ile 

Girne arası) 65 km; Çifte burnu ile Suriye kıyıları arasındaki mesafe 173 km; Baf ile Mısır 

(İskenderiye şehrine) arası 460 km; Arnavut burnu ile Rodos arasındaki mesafe 390 km; 

 
36 Türkiye, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan, Suriye, Lübnan, 

İsrail, Filistin, Mısır, Libya, Tunus ile çevrildir. 
37 Ayrıca bkz.; A.Haluk Çay; Kıbrıs’ta Kanlı Noel 1963, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay, No:93, 

Ankara,1989, s.1-2.  
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Kıbrıs ile Girit arasındaki uzaklık 600 km; Kıbrıs ile İsrail arasındaki mesafe 390 km; Ankara 

ile Kıbrıs arası 400 mil; Atina ile Kıbrıs arası 685 mildir (Özey, 1996:63; Gürdallı, 2004:64). 

Görüldüğü üzere Kıbrıs, bölge ülkelerine 1-2 saatlik uçuş mesafesinde bulunmaktadır. Hava 

açıkken kuzey kıyılarından Toros dağlarını görmek mümkündür. Lübnan ve İsrail, gemi ile 

birkaç saat, bir savaş uçağıyla sadece dakikalarla ölçülecek uzaklıktadır. Kıbrıs adası, 

Akdeniz’in doğusuna, en az 270 derecelik açıyla Ortadoğu’ya 360 derecelik bir açıyla da 

Kuzey Afrika’ya hakim bir bakışa sahiptir. Diğer yandan Kıbrıs’ın kuzey kıyısı, Türkiye’nin 

tüm Akdeniz sahilinin kontrolüne ve gözetlenmesine imkan tanımaktadır. Teknoloji, 

yeryüzünün bütün ayrıntılarının uzaydan gözetlenmesi olanağını sağlayabildiği halde, güç 

mücadelesini ve stratejiyi hala yeryüzünün bilinen şekilleri belirlemektedir (Aksu, 2013:50-

55). 

Ege adaları, Girit ve Kıbrıs’ın bizim denizlere açılma noktasında ve ülkemizin jeostratejik ve 

jeopolitik analizi yaparken dikkate almamız gerekli 3 önemli “sıklet merkezi” durumundaki 

stratejik hedeflerdir. Unutulmamalıdır ki, bu adalar ve topraklar geçen yüzyılın başlarında 

bizim kontrolümüzde olup, idaresi tarafımızdan yapılmaktaydı. Ayrıca Kıbrıs’ın üç kıtanın 

kesişme noktası üzerinde bulunması, bütün dünyanın gözünü buraya çevirmiştir. Çünkü 

çevresindeki deniz altında bulunan petrol ve doğalgaz yataklarının üzerine oturulmaya 

çalışılmaktadır. Bu noktada devlet ve millet olarak çok dikkat etmemiz gereklidir. Asla taviz 

verilmemelidir. Kıbrıs, 21. yüzyılda da bu çok önemli stratejik konumunu sürdürecektir. 

Dünya enerji dağıtım merkezlerini kontrolü ve güvenliğini sağlamada başlıca bir üs 

konumuna sahip olan Kıbrıs, bu konumunu Ortadoğu ve Hazar petrol ve doğalgazı bitene 

kadar da sürecektir. 

Ayrıca ABD’nin bu kaynaklara hakim olabilmek, kontrolünü sağlayabilmek, enerji ve maden 

kaynaklarının piyasadaki değerini kontrol edebilmek için güvenilir ortaklara, askeri üstlere ve 

stratejik noktalara ihtiyacı vardır. ABD’de bulunan think-tank kuruluşlarının son birkaç 

senedir yayınlarını izlediğinizde, ABD’nin dünyadaki konumunu sürdürebilmesi için, 

pazarlara ve kaynaklara (petrol, doğalgaz, uranyum, bor, toryum, hidrokarbon, metanoksit 

gazı, vb.) gereksinimi olduğu ortaya çıkar. 

Doğu Akdeniz’in petrol ve doğal gaz (hidrokarbon) alanlarının (çok değerli graviteye sahip 

olmasının ve yüzeye yakın olmasının) Kıbrıs’ın kıta sahanlığında, Antalya-Anamur 

açıklarında ve özellikle Mersin-Adana-İskenderun Körfezi’ne bakan çukur bölgesinde 

yoğunluk arz etmesi nedeniyle, bu bölgedeki jeostratejik politikalar önümüzdeki günlerde 

çevre ülkeleri ile çatışmaya itebilecek önem ve değerdedir (Aksu, 2013:54). Tahmini değeri 3 

ila 8 trilyon US Dolar arasındadır. Deniz ticaretinden kazanç ise 3’e katlanacaktır. 
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Orta Asya, Hazar, Karadeniz ve Orta Doğu petrolü ile doğalgazının dünya pazarlarına 

taşınmasında kilit rol oynayan Türkiye’nin enerji kaynakları merkezine sahip olması 

jeopolitik ve jeostratejik değerini kat be kat artırmıştır. Dünyanın enerji kaynakları ve enerji 

boru hatları stratejisinde yaşanan ve gelecekte yaşanacak gelişmeler Türkiye ile birlikte Doğu 

Akdeniz’in ve dolayısı ile Türkiye’den sadece 70 km. uzakta bulunan ve bu sahilleri yakından 

koruyan ve tarihin her döneminde Türkiye’nin ulusal güvenliği içerisinde önem arz eden 

Kıbrıs’ın ve Mavi Vatan’ın stratejik değerini artırmış ve güvenliğini ön plana çıkarmıştır (Ali 

Fikret ATUN, (2019). “Dünya Üzerinde Türkiye’nin Jeopolitik Ve Jeostratejik Konumu Ve 

Önemi”;https://www.kibristkd.org.tr/pg_319_dunya-uzerinde-turkiyenin-jeopolitik-ve-jeo 

stratejik-konumu-ve-onemi; erişim tarihi: 24.07.2020). 

Türkiye, Mavi Vatan üzerindeki MEB bölgelerini bir an evvel deklare ederek hayata 

geçirilmelidir. Birleşmiş Milletlerde bu durum kayıt altına aldırılmalıdır. Ne yazık ki, bu 

anlamda, taraflar oluşmaya başlamıştır. Aslında 3. Dünya Savaşının ayak sesleri duyulmaya 

başlamıştır. Türkiye-Suriye, Türkiye-Irak, Türkiye-Mısır, Türkiye-Yunanistan, Türkiye-

Lübnan, Türkiye-Filistin ve Türkiye-İsrail arasında yaşanan sorunun arkasında, bu enerji 

havzasının kontrolünün kim veya kimler tarafından sağlanacağı ve pastadan pay kapma 

çabalarıyla, bütün bölgesel güçlerin ellerini bu bölgeye attığından; Doğu Akdeniz havzası, 

uluslararası sorunlar yumağının önemli ilk maddesi haline gelmiştir. Bu sebeple Lazkiye-Mer-

sin-Dipkarpaz üçgeni çok önemli konuma sahiptir. Birilerinin (PKK ve onu kullanan 

uzantılarının) Lazkiye’yi istemesi bu anlamda manidardır. Son zamanlarda oldu bittiye 

getirilerek, Kıbrıs çevresinde petrol arama ve sondaj çalışmaları hızla artmaktadır. 

Önümüzdeki 50 yıl boyunca Doğu Akdeniz havzası başta Kıbrıs adası olmak üzere her türlü 

provakasyonlara açık bir şekilde ve çok sıcak gelişmelere aday olarak dış siyaset günde-

mimizde önemli bir unsur olarak duracaktır. Bu konu ile ilgili ciddi tahlil ve analizler 

geliştirilmelidir (Aksu, 2013:54). 

Bu itibarla, Osmanlı’nın yıkılmasından, I. ve II. Dünya Savaşları’nın nedenine, bu bölgedeki 

devletlerin sınırlarının çizilmesine, çevre ülkelerin devlet yönetimlerinin batıdan icazet 

almasına kadar pek çok konuda ve bu bölgede anlamlandırılamayan birçok şeyin perde 

arkasında yatan şey;“petrol, doğal gaz, hidrokarbon ve değerli madenlerdir”. Bu bağlamda 

Kıbrıs bu bölgenin kalbgâhı ve kilit noktasıdır. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının 

İskenderun Körfezine çıkması, Kerkük-Musul-Yumurtalık petrol boru hattının İskenderun 

Körfezine çıkması, Novorossiysk-Samsun-Ceyhan petrol boru hattının İskenderun 

Körfezidir. Yine Kerkükten çıkan, Lazkiye’ye (Suriye) ulaşan bir başka boru hattı yine 
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Kıbrıs Adası’nın tam karşısındaki limandan Akdeniz’e çıkmaktadır. Sadece bu 4 (dört) boru 

hattı, bu adayı stratejik yapmakla kalmayıp, kontrol merkezi haline getirmektedir. Buna 

Ortadoğudan çıkacak olan 5. enerji hattını da eklemek mümkündür. Kıbrıs, Ortadoğu’nun 

kilidi ve anahtarıdır. Bunun için gelecekte senaryolar bu ada üzerinde cereyan edecektir. Su 

politikası kadar üzerinde önemle durulması gereken, Kıbrıs politikası, pek çok jeopolitik ve 

jeostratejik konuları içinde barındıran, milli güvenlik stratejisinin ilk sırasında yer alan önemli 

dış politika konusudur (Aksu,2013:50-58). 

İngiliz Başbakanlarından olan Benjamin Disraelli’in (1804- 1881) Kıbrıs’ın önemini “Kıbrıs 

adası, Batı Asya’nın anahtarıdır” diyerek özetlerken, diğer bir İngiliz Başbakanı Anthony 

Eden’de Kıbrıs adası hakkında şunları söylemiştir: “Kıbrıs’ın yalnız İngiltere ve 

Yunanistan’ı ilgilendiren bir sorun olduğunu asla düşünmüş değilim. Kıbrıs’ın 

Türkiye’nin savunması açısından önemi büyüktür.” İngiliz Başbakanlarından olan Harold 

Macmillan da İngiltere’nin Mısır’dan çekilmesinden sonra Kıbrıs’ı Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika’yı denetleyip ve gözlemleyebilecek bir alternatif üs olarak görür ve şunları söyler: 

“...az kişi Kıbrıs’ın gerek bizim, gerekse Türkiye için taşıdığı önemin farkında. Gerçek 

şudur ki, Kıbrıs adasını kim elinde bulundurursa, İskenderun limanını ve Türkiye’nin arka 

kapısını kontrol altına alır.”(Aksu, 2013:56). 

Unutmamak gerekir ki, “Kıbrıs adası, Anadolu’nun doğal bir uzantısıdır ve kıyılarımızdan 

sadece 40 mil ötededir. Bu ada topraklarının, yüzyıllardan beri Türk halkına düşmanlık 

duyguları beslemiş olan bir devletin eline geçmesi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 

etkinliğinin tümüyle yitirilmesi ve bu bölgedeki Türk-Yunan dengesinin de aleyhimize 

dönmesine neden olacaktır.”(Aksu, 2013:56). 

                                      Harita 4 : Kıbrıs’ın Stratejik Önemi MEB (EEZ) 
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“Orta Doğu” (Middle East) kavramını ilk defa 1902 yılında, bir Amerikalı askeri teorisyen 

olan Alfred Thayer Mahan tarafından ortaya atılmıştır38. İngilizler, Osmanlı Devleti toprakları 

içerisinde kalan ve Uzak Doğu’ya geçişte önemli bir yer olan bölge için “Ortadoğu” terimini 

kullanmaya başlamıştır (Beaumont, Blake ve Wagsttaff, 1976: 1; Arslan, 2013: 1-6)39. 

Genişletilmiş Ortadoğu Bölgesi40 23 ülkeyi kapsayan; Suriye, Irak, Katar, Kıbrıs, Ürdün, 

İsrail, Lübnan, İran, Filistin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, 

Bahreyn, Yemen, Mısır, Afganistan, Pakistan, Tunus, Cezayir, Libya, Sudan ve Fas ülkelerini 

içine alan ve 8.012.779 km²’lik bir alanı kapsamaktadır. Bizim çalışmamızda, batıda Mısır ve 

doğuda İran’ı içine alan, kuzeyde Türkiye ve güneyde Arabistan yarımadasını kapsayan 

bölgenin hidropolitik ve stratejik analizini yapacağız. Bu bölgenin makus talihini belirleyen 

su ve petrol olmuştur41. Bu konuda W. Churchill’in 1936 yılında Avam Kamarasında tarihe 

düşülmüş çok önemli sözü karşımıza çıkmaktadır; “Bir damla petrol, bir damla kandan daha 

değerlidir” (Karadağ, 2011: 15). 1897 yılında Osmanlı topraklarında ilk petrol arama 

çalışmaları başlatılmıştı. Osmanlı devlet yönetimi, “kandan daha değerli” olan metanın 

stratejik önemini kavrayabilmiş değildi. 1899’da İngiltere, Ortadoğu’ya yerleşmeye başlamış, 

Kuveyt’te petrol arama ve çıkartma çalışmalarına (bir daha bu bölgeden çıkmamak üzere) 

çoktan girişmişti. O tarihlerde bu toprakların sahibi Osmanlı İmparatorluğu idi. Kurtlar 

sofrasında paylaşım mevzusu da çok stratejik öneme sahip ve değerli topraklar üzerinde 

oturan Osmanlı’nın paylaşılması idi. Bu paylaşımdaki ana faktörler “kan, petrol ve su” olmak 

üzere üç önemli stratejik enstrümandı. Bu üç stratejik unsur dönemsel olarak incelendiğinde, 

geçen yüzyıl petrol’ün stratejik silah olarak kullanıldığı bir dönem iken, 21. yüzyıl “su ve 

suyun paylaşımı” stratejik bir silah olarak kullanılacağı bir yüzyıl olacaktır. 

 
38 1902 tarihli National Review isimli dergide yayımlanan “The Persian Gulf and International Relations” başlıklı 

makalesinde yer alır. Mahan bu makalesinde, “denizlere hakim olan toplumlar, dünyaya da hakim olacağını öne süren 

görüşünü”, bu makalesinde Ortadoğu’yu analiz ederkende kullanır. Basra Körfezi’nin dünya ekonomisi ve deniz hakimiyeti 

üzerindeki büyük rolü ve önemini anlatırken, Osmanlı topraklarının hükümranlığı altında olan, (Orta Doğu (Middle East) 

kelimesini) Arap yarımadası ve Hindistan arasındaki bölge için kullanır. Daha önceleri bölgeye “Levant”(Güneşin doğduğu 

yer) denilmekteydi. Erdal ŞİMŞEK, (2005), “Türkiye’nin Ortadoğu Politikası”, Kumsaati Yayınları. İstanbul, Şubat 

2005.s.10., Ayrıntılı olarak bknz: Ezgi ARSLAN, (2013), “Ortadoğu Kavramının Ortaya Çıkışı”, s.1-6., 

http://www.yenimakale.com/ortadogu-kavraminin-ortaya-cikisi.html#ixzz3fEnjLedy; erişim tarihi: 07.07.2015. 
39Ayrıca bknz: Sedat LAÇİNER, (2007), “Ortadoğu diye bir Yer Var mı”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt:3, Sayı:10, 

Ankara, 2007, s.153-155. 
40 2004 yılı Haziran ayında Sea Island’da toplanan G-8 zirvesinden sonra “Büyük Ortadoğu Projesi” “Geniş Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika Projesi” adını aldı. 
41 Bölgenin 21. yüzyıldaki önemli yeri petrol üretimiyle belirginlemitir. Dünya petrollerinin % 65,3’ü Ortadoğu’da, % 9,1’i 

Güney ve Orta Amerika’da, % 7,3’ü Afrika’da, % 6,2’si eski SSCB bölgesinde, % 6,1’i Kuzey Amerika’da, % 4,2’si Asya 

Pasifik’te ve % 1,8’si Avrupa’da bulunmaktadır. Ortadoğu petrolü Avrupa ile Asya’nın enerji ihtiyaçlarının büyük bir 

bölümünü karşılamaktadır. Doğalgazın ise %36,1’i Ortadoğu’da bulunmaktadır (Çevik, 2005: 171 - 22). “Batı Avrupa’da 

tüketilen petrolün % 75’i, Japonya da tüketilenin de % 90’ı Ortadoğu’dan gelmektedir. Bu stratejik hammadde zenginliği, 

Ortadoğu’yu büyük devletler arasında bir rekabet alanı haline getirmitir (Sander, 2007: 74). Bu bölgenin Fas’tan Irak’a kadar 

olan alanın 2/3’ü çöldür. Mısır’ın %97’si, Ürdün ve Irak’ın %87’si, İsrail ve Filistin’in 2/3 ü çöldür. Lübnan’da ise %55’dir. 

Çöl ikliminde yaşayan ve çalışan insanların günlük su kaybı ortalama 8-10 litre civarındadır. 
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Türkiye Kıbrıs adasını kaybederse, özellikle askeri güç bulundurma ve kullanma durumunu 

yitirirse, Türkiye’nin nefes alma ve Ortadoğu’da stratejik bir hareket ve politika üretmesi 

tamamen ortadan kalkacaktır. Bu bağlamda suyun adaya götürülmesi politikası, bu adanın 

stratejisini belirlemede bizi bir adım öne çıkmamızı sağlatacaktır. 

                 Harita 5:  KKTC İle Türkiye Arasındaki Su Geçiş Planı 

 

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılacak “Uzun Kemerli Köprü” 

projesi adanın pek çok problemini de çözecektir. Su, enerji, iletişim, lojistik, üretim tedarik  

vb. gibi pek çok konularda Anadolu’ya entegre olması, stratejik anlamda önemli kazanımlar 

getirecektir. 

Jeostratejik analiz yapılırken bu analizlerin hepsini kullanabilmek mümkünse de, birkaç tanesi 

de (konumuz gereğince arazi unsuru, nüfus unsuru, ekonomik unsur, stratejik unsur) 

kullanılabilmektedir. Zaten jeostratejik ve jeopolitik analizde coğrafik konum, devletler 

ilişkisinde ve mücadelesinde belirleyici rol oynamaktadır. Tarihten gelen bu süreç sonucunda, 

devletler buna göre ittifaklar oluşturur ya da çıkar mücadelesine girerler. Coğrafya bilimi 

temelinde ortaya konan hidroloji bilimi (su bilimi) insanlığın tarihinde çok önemli bir yere 

sahiptir. Buna göre hidroloji biliminin politika bilimi ile birlikte kullanılmaya başlandığı 20. 

yüzyılın son çeyreğinde bilimsel literatüre girmiş olup, günümüzde önemi her geçen gün artan 

hidropolitika kavramı üzerinde analizler yapan çalışmalara sıkça rastlanılmaktadır.Bu 

bağlamda  hidropolitika kavramını tanımlamak gerekirse; “Ülkeler arasında su kaynaklarının 

kullanımı nedeniyle ortaya çıkan çıkar ilişkilerini değerlendirerek, sudan yararlanmaya dönük 

sosyoekonomik, politik, hukuki hatta stratejik önlemlerin alınmasına yönelik politikalar” 

olarak tanımlamak mümkündür (Yıldız ve Özbay, 2012: 22-23). 
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     BÖLÜM 7 

SU OLGUSU VE STRATEJİK ÖNEMİ 

"Su enerjiden de önemli.Enerjiyi bir biçimde 

ikame edebilirsiniz. Ama su hiçbir şekilde ikame 

edilemez.  Dolayısıyla su konusunda Türkiye 

Ortadoğu’da temel oyuncu hatta tek oyuncudur." 

                                                       Ali İhsan BAĞIŞ 

Su olgusunun, Türk medeniyetinde öyle büyük etkisi vardır ki, İslam dini kurallarında, Türk 

dilindeki deyim ve özdeyişlerde, toplumun dilindeki türkü ve şarkılarda, şiir ve yazıtlarda, 

Türk örf ve adetlerinde ve buna bağlı olarak ortaya çıkan Anadolu kültüründe harmanlanarak 

ve kültürün önemli bir parçası olarak günümüze kadar gelmiştir. Aslında “su bir kültürdür” 

kavramsal açıklaması, ileri gitmiş medeniyetler için geçerli olan bir kalkınmışlık göstergesi 

kavramıdır. Suyu kullanan toplumlar diğer milletlerden bir kaç adım önde olduğu bir 

gerçektir. Hayat; su, ateş, toprak ve hava olmak üzere dört şeyle kaimdir. Bunları teknoloji ile 

birlikte kullanan toplumlar, ileri ve kalkınmış toplumlar haline gelmiştir. Tarihsel süreçte, 

Ortadoğu bölgesi imparatorlukların ve medeniyetlerin odak noktası olmuştur. Dünyadaki ilk 

medeniyetler bu coğrafyada ortaya çıkmıştır. Fırat ve Dicle nehirleri, (canlılık kattığı Anadolu 

ve Mezopotamya toprakları üzerindeki kitabelerden anlaşılacağı üzere) M.Ö. 5000-

4000’lerden başlayarak Sümer ve Hitit medeniyetlerinin kurulmasında ve ilk uygarlığın 

yaratılmasında etkili olan ve günümüze kadar önemi artarak gelen stratejik su kaynakları 

olmuştur.  

Bu coğrafyanın taşıdığı stratejik önem ve bulunduğu konum; hep savaşların ve çatışmanın 

merkezi şeklinde ortaya çıkmıştır. Bunun yanında Ortadoğu’yu sadece coğrafi olarak değil, 

siyasal ve tarihsel genişliği olan, pek çok medeniyetin merkezi yada geçiş noktası olarak 

kullandığı, karmaşık ilişkilerin, sorunların ve çatışmaların, ihanetlerin ve dostlukların, 

birleşme adına ayrışmaların (Arı, 2005: 1-3), despot ve kukla siyasetçileri ile emperyalist 

ülkelerin siyasetlerinin çatıştığı, halk ile yönetim arasında asla bir bütünleşmenin olmadığı, 

homojen bir yapıdan heterojenliğe doğru geçiş yapan karmaşık bir toplumsal yapıyı içinde 

barındıran, istikrarsızlığın ve geri kalmışlığın, fakirliğin yanında çok büyük zenginliğin 

bulunduğu, gelir dağılımındaki adaletsizliğin aşikar bir şekilde göze çarptığı, dört büyük dinin 
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ve mezheplerinin merkezinin bulunduğu, petrolün ve diğer enerji kaynaklarının bulunması 

nedeniyle çok stratejik öneme sahip bir coğrafyayı içinde barındıran, insanlık tarihinin her 

sürecinde savaşların, çatışmanın ve mücadelenin bir an olsun bitmediği, gözyaşı ve kanlarla 

yıkanmış bir coğrafyadır. Ortadoğu’nun su jeopolitiğini etkileyen etmenleri belirtmek 

gerekirse; suyun bölgede dengesiz dağılımı, aşırı nüfus artışı, suyun kullanım miktarının 

artması, coğrafik yapı ve iklim, siyasi ve sosyal yapılar, din ve mezhep yapılanması, askeri 

güç ve iktisadi yapı, iktidar mücadeleleri vs. olmak üzere onlarca etken faktör karşımıza 

çıkmaktadır. 

Su dünya yüzeyinde dengesiz bir şekilde dağılmış olması, insanlık tarihi boyunca hep 

savaşların nedeni olduğu gibi, bunun yanında sürekli anlaşmaların ve barışında teminatı 

olarak da görülmüştür. Suyun doğal hayatın devamlılığı için olmazsa olmaz durumunun 

yanında, toplumların medeniyetlerini kurmada ve ülkelerinin kalkınması için de temel ihtiyaç 

olarak ilk sırada yer alması; suyun sosyal niteliğinin yanında ekonomik değer niteliği de 

kazanmasına sebep olmaktadır. Tarih boyunca kıtalara hükmeden büyük medeniyetler su 

kıyılarında ya da suya yakın kavşak noktalardaki merkezlerde kurulduğu görülmektedir. Buna 

en iyi örnek, Osmanlı ve Roma medeniyetleri verilebilir. Mesela, Osmanlı medeniyetinde 

Mimar Sinan döneminde payitahta (İstanbul’a) 55 km’lik su kanalları ve su şebekesi yapılmış 

ve 40’ın üzerinde yeni çeşme yapılmıştır (İnce, www.6dtr.com/1.php?dosya=SU/Külliyati, 

15.04.2014). Bu bağlamda medeniyetlerin ileri gitmesinde ve halkın refahının artmasında, 

suya yakın merkezlerde konumlanma, suya düzenli olarak ulaşabilme ve suyu kontrol 

edebilme yetenekleriyle bire bir ilişkili olmuştur. 

İslam dininde ve Türk töresinde suyun önemini ve değerini anlatan pek çok sure ve ayet 

vardır. Kuran’ı Kerim’de “su (ma)” kelimesi 60 kez, “nehir (ırmak)” kelimesi 50 kez, “deniz” 

kelimesi 40 kez geçmektedir. Kuran’ı Kerim’in 25’den fazla suresinde “su” ile ilgili pek çok 

ayet bulunmaktadır. Enbiya 30. Ayetinde; “... başlangıçta göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, 

biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık.”, Rum suresi 48. ayetinde, Furkan suresi 

48-49. ayetlerinde, Bakara suresi 22. ayetinde, Taha suresi 53. ayetinde “gökten su 

indirildiğinden” bahsederek, suyun çok önemli ve ibret alınması gerektiği konusunda örnekler 

vermektedir. Yine mesela “Kevser Suresi” çok güzel bir örnektir. Bunun yanında peygamber 

efendimiz Hz.Muhammed’in (S.A.V.) çok güzel hadis sözleri vardır. “Suyu israf etmeyiniz” 

şeklinde olmak üzere, bunun yanında Türk dilinde, “ su akar yolunu bulur”, “su gibi aziz ol”, 

yine yola çıkan bir insanın arkasından bir tasla su dökülmesi gibi pek çok yaşayış tarzı ve 

toplumsal kültürün içine su olgusu girmiştir. 
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İncil’de ve Tevrat’ta da su ile ilgili bölümler bulunmaktadır. Tesniye'de İsrail için, vaat edilen 

topraklar için "göklerin yağmurundan su içen topraklar" olarak tanımlanmıştır (Kıran, 

2005:54). Tanrı'nın bu vaat edilmiş topraklar için bir şartı vardır; "Allaha kulluk etmeleri, iyi 

kul olmaları, sapkınlık yapmamaları ve aşırıya kaçmamaları,... aksi takdirde Rabbin öfkesi 

artar ve göğün kapıları kapanır, topraktan mahsul alamazsınız..." (Kıran, 2005: 54-55), Tevrat 

bölümünde Hz. Adem ve Havva'nın bulunduğu Aden Bahçesini (yeryüzünde vaat edilmiş 

cennet topraklar) sulayan ırmak hakkında 4 ırmaktan bahseder; Pişon (Havila diyarından 

geçen nehir), Gihon (kuş diyarından geçen nehir, rivayete göre Nil’in aşağısı), Dicle ve 

Fırat'tır. Ancak Dicle ve Fırat, tarihin çok eski dönemlerinden beri insanlığın kaderini 

etkileyen kutsal ayetlerde yer alıp dini motiflerle süslenen iki ırmak olarak görülmektedir 

(Kıran, 2005: 55). İsrail için iki ırmağın önemi tarihten ve ilahi motiflerden gelmektedir. Eski 

Ahit’te yaklaşık 580 kez direkt olarak su’dan ve su (mayım) kavramı kullanılmış olup, 

yağmur, su, pınar, nehirler ve kuyular şeklinde geçmektedir (Kıran, 2005: 52-55). 

Su olgusu, insanoğlunun yaşaması için gerekli olan iki unsurdan birisidir; biri su, diğeri 

havadır. Dünya’nın toplam yüzeyi 510 milyon km2’dir. Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 

milyar km3 olup, bu suyun 1,3 milyar km3 yani %97.5'i tuzlu sudan oluşmaktadır. Bu 

bağlamda dünyanın yaklaşık % 71’i (361,3 milyon km2’si) okyanuslarla çevrili iken, % 29’u 

(149 milyon km2’si) karalarla çevrilidir. Yeryüzünde yaklaşık olarak 1.300 milyon km2 su 

bulunmaktadır. Bu suyun yaklaşık % 97’si okyanus suları, geri kalan % 3’de (37 milyon km3) 

tatlı su bulunmaktadır. Bu miktarında önemli bir kısmı da buzul ve buzul dağlarından 

meydana gelmektedir. Bu % 3’lük kısmın % 77,2’si kutuplarda ve yüksek dağlardaki 

buzullarda yer alır; % 22,4’ü ise elde edilebilirliği oldukça zor olan yeraltı suyudur42. Tüm 

canlıların ihtiyaçlarını karşılayan ve yaşamın devamını sağlayan göl ve bataklıklar toplam su 

miktarının % 0,35’ini; nehir ve dereler % 0,01’ini oluşturur (Pamukçu, 2000: 36-37) 43.  

Dünya planeti 2.150 x 1018 litre su barındırdığı hesap edilmektedir. Tüm okyanuslar, denizler, 

göller, akarsular ve yeraltı suları da dahil olmak üzere yer küre, “su küre” niteliğini 

taşımaktadır. Dünya’daki suyun tamamını bir küreye koyabilseydik, 1.600 km çapında bir 

küre olurdu. Bunun büyüklüğünü anlayabilmek için, Plüton gezegenin çapı 2.300 kmdir 

(Akoğlu, 2011: 25). 23,46 kentrilyon litre su buzul ve buz tabakası olarak durmaktadır. 35 

 
42 Yaklaşık yer altı sularının % 66’sı 750 metrenin altında bulunmaktadır. 
43 Ayrıca bu konuda bakınız; R.Nace (editör), (1978), World Water Balance and Water Resources of the Earth, 

Paris , UNESCO, 1978. 
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kentrilyon litre tatlı su bulunmaktadır. 10,55 kentrilyon litre su yeraltında, toprakta ve 

akiferlerde bulunmaktadır (Kingsolver, 2010: 92-95). 

1971’de Ramsar Sözleşmesi ile başlayan “Sulak Alanların Korunması” için yapılan 

çalışmalar, 1977’de Nairobi’de gerçekleşen “Dünya Çölleşme Konferansı”, 1992’de Dublin 

Su ve Çevre Uluslararası Konferansı, hemen arkasından 1994’de Birleşmiş Milletler 

tarafından hazırlanan “Çölleşmeyle Mücadele Antlaşması”nı 90 ülkenin imzalamasıyla önem 

kazanmaya başlayan su olgusu, 2001’de İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Su Konseyi 

(World Water Council) ve her yıl 22 Mart tarihi “Dünya Su Günü” olarak kutlanmasına karar 

verilmiştir. Günümüze kadar gerçekleşen irili ufaklı pek çok uluslararası sempozyum, 

çalışmalar ve raporlar oluşturulmuş ancak gerçek bir çözüm üretilememiştir. “Su ile ilgili 

Çözüm Politikaları” hep yazılı kağıtlarda kalmış ve icraatlara dökülememiştir. Çünkü insanlar 

susuzluktan ölmeye hızla devam etmektedir. 

Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için, kişi başına düşen su miktarı yıllık 8000-10.000 m3 

arasında olmalıdır. Aslında kişi başına düşen yıllık 1430 m3 su miktarı ile Türkiye sanıldığı 

gibi su zengini bir ülke değildir. Bu miktar ile Avrupa’nın en fakir ülkesiyken, Ortadoğu’nun 

en zengin ülkesi konumundadır (TASAM, 2015: 1-4). 2030 yılında 90 milyona ulaşacak olan 

Türkiye’de kişi başına düşen miktar 1.150 m3 kullanabilir su seviyesine düşecek olması, su 

sıkıntısı çeken ülke durumuna düşecektir. Kullanılabilen su kaynakları potansiyeli azalırken, 

Türkiye'nin su tüketim ihtiyacının önümüzdeki 25 yılda 3 kat artacağı tahmin edilmektedir. 

Türkiye’de su tüketimi kullanılabilen su kaynaklarında öngörülen azalmanın yanında, artan 

nüfustan ve artmakta olan nüfusun da su tüketimi üzerinde ciddi bir şekilde kullanımındaki 

artışı da su sıkıntılı günler olarak karşımıza çıkmaktadır. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 

2000 yılında içme ve kullanma suyu harcama miktarı 5 km3 iken, 2030 yılında bu miktar 18 

km3 olacağı tahmin edilmektedir. 2012 yılında belediyeler, köyler, madenler, sanayi tesisleri 

ve termik santraller tarafından çekilen su miktarı 14.3 km3 kadardır. Bu çekilen suyun %34’ü 

belediyeler tarafından kullanılırken, %44.8’i termik santraller ve %11’de sanayi tesisleri 

tarafından kullanılmıştır. Köylerin su kullanım miktarı % 7.3’ünü oluşturmaktadır (Muslu, 

2015: 25). 

Su ile ilgili önemli istatistiki bilgiler vermek gerekirse, bugün dünyadaki içme suyu toplam 

suyun %1’i kadardır. Bugün 400 milyonu çocuk olmak üzere 1.5 milyar insan yeterli ve 

sağlıklı içme suyuna sahip değildir. Her yıl 1 milyon 800 bin çocuk temiz suya 

ulaşamadığından hastalıktan ve susuzluktan ölmektedir. Örneğin 2004’te ölen çocukların, 



21. YÜZYILDA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ANALİZLERİ | 139 

 

silahlı çatışmalarda yada mücadeleler sonucunda ölenlerden tam 6 kat fazlası susuzluktan 

ölmüştür. 43 ülkede yaklaşık 700 milyon kişi “su temininde zorluk” eşiğinin altında yaşamaya 

çalışmaktadır (TASAM, 2015: 1-4). Dünyada 20 saniyede bir çocuk su ile ilgili hastalıklar 

nedeniyle ölüyor. Her yıl 5 yaşın altında 1.8 milyon çocuğun su ile ilgili hastalıklar nedeni ile 

ölmesine sebep oluyor (TURMEPA, http://www.turmepa.org.tr/icerik.aspx?id=249, erişim 

tarihi:29.11.2015). 1850 yılında insan başına düşen su miktarı 33.000 m3 iken, 2000’li 

yıllarda bu rakam 7.069 m3’e düşmüştür. 2050 yılında ise 4.170 m3’olacağı kestirilmektedir 

(Hinrichsen, 1996: 25).44  

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yaptığı çalışmaya göre, gecekondu 

semtlerinde oturan yoksulların suya, şebeke suyundan yararlananlardan 5-10 kez daha fazla 

ödediğini ortaya koyuyor. Kötü kaliteli suların içilmesinden ötürü dünyada her yıl çoğu çocuk 

5 milyon insan ölüyor. Günde 3000 çocuk kirli sulardan ölüyor. Gelişmekte olan ülkelerde 

atık suların tahmini olarak %90’ı arıtılmadan nehirlere, göllere ve okyanuslara boşaltılıyor. 

Dünyada yılda 2 milyon ton katı atık dünya su kaynaklarına boşaltılıyor. Bir kişinin günlük 

doğrudan su tüketimi 2-3 litre ve evsel kullanımı 20-300 litre arasında değişiyor iken, 

tükettiği öteki besinlerin üretimi için 2000-3000 litre/gün su harcanmış olması gerekiyor. 

Dünya’da gıda üretimi için ulaşılabilir içme suyunun %70-90’ı harcanmakta ve bu suyun 

büyük bir kısmı içinde kirleticilerle doğaya geri bırakılmaktadır. Kişi başına su tüketimi her 

20 yılda bir ikiye katlanıyor; nüfus artış hızının iki katı bir hızla (http://www.emo.org.tr/ekler/ 

a51645e378e1c0e_ek.pdf?dergi=571,15.10.2015). Örneğin 1940 ile 1980 yılları arasında su 

kullanımı 2 katına çıkmıştır. 2000’de ise bu durum ikiye katlanmıştır. Bir kişi için günde 100 

litre suya ihtiyaç vardır. Bu 100 litre su, 35 m3 su alanına tekabül etmektedir. Bir başka 

hesaplamaya göre, 6 milyar insan için 220 km3 su anlamına gelmektedir. Yine bir insanın 

ortalama toplam su kullanımı 800-1000 m3 arasındadır. 

Kişi başına günlük ortalama su tüketim standardı Türkiye'de 111 litre iken, dünya ortalaması 

150 litredir. Sağlıklı suya erişebilen nüfusun toplam nüfusa oranının dünya ortalaması %82 

olurken, Türkiye'de bu oran %93'dür (DPT, 2007: 7). Kuzey Amerika’da yaşayan bir insan, 

Gana’da yaşayan bir insandan 70 kat fazla su tüketmektedir. Bir Avrupalı kullandığı su 

miktarının %32’sini tuvalette harcarken, bu oran bir Hintli için sadece %1’dir (Pamukçu, 

2000: 64). New York’ta günde kişi başına ortalama 607 litre su kullanılırken, İstanbul’da kişi 

başına 159 litre, Berlin’de 171 litre, Londra’da 324 litre, Mumbai’de (Hindistan) 90 litre, 

 

44Ayrıntılı bknz: Konuralp PAMUKÇU, (2000), a.g.e., s.43.  



140 | Doç. Dr. Levent AKSU 

 

Meksiko City’de 343 litre, Johannesburg’ta (Güney Afrika) kişi başına günde ortalama 378 

litre su kullanılmaktadır (Ayman, 2010: 36). Önümüzdeki 60 yıllık süreçte, hava sıcaklıkları 

2.5-3 derecelik bir artış olması beklenirken, bir de buna %25 ile %35’lik bir yağış azalması ve 

ciddi iklim değişiklikleri kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır (Acar, 2010: 86). Bu 

ciddiye alınması gereken önemli bir stratejik projeksiyondur. Aslında tehlike çanlarının 

çalmaya başladığının ilk işaretleridir. Eğer insanlık alemi bu konuda duyarlı olmazsa, gelecek 

yıllar susuzluğun hüküm sürdüğü, suya ulaşmak için savaşların ve gözyaşıların çokça 

döküleceği yıllar olacaktır. 

Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim merkezi Konya Ova’sının altındaki su rezervleri hızla 

yok olmaya başlamakta, havzadaki yeraltı su seviyesi her yıl ortalama 1.5 metre düşmektedir. 

Ayrıca tarımda kullanılan yanlış sulama yöntemleri nedeniyle kullanılabilir suyun %40’ı israf 

edilmektedir (Sönmez, 2010: 64-81). Burada sorgulanması ve üzerinde ciddi olarak durulması 

gereken nokta, ülkemizin insanı ilk kez suyun yağışa bağlı olarak aynı anda hem azlığı, 

hemde fazlalığıyla nasıl başa çıkabileceğini derinden sorgulamaktadır (Sönmez, 2010: 81). 

Kağıt hamuru (bir ton yada reyon için) 280 ila 870 m3 su kullanılır, beyazlatma işleminde her 

ton pamuk için 220 ila 330 m3 su tüketilir. Fasulye, şeftali vb. gibi sebze-meyvenin ticareti 

nedeniyle paketlenmesi için ton başına 22 ila 78 m3 su gerekir. Teknolojide kullanılan tek bir 

silikon yonga plakası için 10 m3 iyonize su kullanımına ihtiyaç vardır (Shiva, 2007: 56). 

1965’de Japonya’da 1 milyon US $’lık mal üretmek için 50 milyon litre su kullanılırken, 

1989’da bu rakam 3.5 milyon galon su kullanılmaktadır. 2.Dünya Savaşı’ndan önce 1 ton 

çelik üretebilmek için 100 ton suya ihtiyaç varken, bugün 6 tondan daha az su 

kullanılmaktadır. Öte yandan 1 ton alüminyumu işleyebilmek için yarım ton suya ihtiyaç 

vardır. Ayrıca, 1 araba üretebilmek için 150 ton suya, 1 kg kumaş üretmek için 120-200 litre 

arasında suya ihtiyaç vardır. 1 varil petrolü rafine etmek için 7 ton su kullanılmaktadır. 4 adet 

araba lastiği için 7.500 ton suya gereksinim vardır (Yılmaz ve Peker, 2013: 57-74). 

Dünya'da su kıtlığının derecesini anlayabilmek için bir takım kriterler ortaya konmuştur. 

Değişik ölçütler geliştirilmiştir (Zehir, 2005: 139-158). Bunlardan en önemlisi Kıtlık İndeksi 

olup, dört ana değişkenden meydana gelir (Tomanbay, 1998: 99-101; Zehir, 2005: 141). 

• Su talebinin su arzına olan oranı, 

• Nüfus artışı ile ilişkili bir şekilde kişi başına düşen su miktarı, 

• Kişi başına yılda 1000 m3 'den fazla su tüketilebilir suya sahip olma, 
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• Ülke dışından gelen su arzının yerli su arzına oranı. 

Kişi başına düşen yıllık asgari su miktarı 1.100 metreküp civarındadır. Bunun 100 metreküpü 

kişisel ihtiyaçlar, 1.000 metreküpü ise gıda ve ürün üretiminde gerekli su miktarıdır. İnsan 

bedeni katı ve sert bir yapı şeklinde görünse de, %65’i sudan oluşur, beyinin ise %75’i sudur. 

Bu oran bedenimizdeki en yüksek suyun bulunduğu organdır. İnsan ve bitkiler yaşlandıkça 

bedenlerinde bulunan su oranı gittikçe azalmaktadır. Gençken %90’larda bulunan bu su oranı, 

yaşlanınca 2/3 oranına kadar düşmektedir. 

Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu’nun tespitine göre, 20. yüzyıl başlarında çeşitli 

ülkelerde 420 baraj varken bu rakam 20. yüzyıl sonlarında 36327’e ulaşmış ve bu sayının % 

90’ı 1950 yılından sonra inşa edilmiştir (Kırkıcı, 2014: 9).45 İçinde bulunduğumuz yüzyılda 

barajlar en önemli su projeleri oldular (Pamukçu, 2000:65). 1950 yılında baraj setinin 

yüksekliği 15 metreyi aşan büyük barajların sayısı 5.000 civarında iken, günümüzde bu sayı 

38.000 sayısına erişmiştir. Böylece yapay rezervuarların yüzölçümü 400.000 km2’ye ulaşmış 

ve taşıdıkları su hacmide 5.000 km3’ü geçmiştir (Pamukçu, 2000:65). Ancak günümüzde 

büyük barajların yapımında ciddi tepkiler yüzünden önemli miktarda azalma görülmektedir. 

Örneğin Çin’de Yangtze Nehri üzerinde bulunan Üç Derin Vadi barajı 175 metre 

yüksekliğinde olup, ciddi çatlaklar görülmesi ve herhangi bir tayfunda yıkılma riski altında 

olması, bu tarz büyük barajların yapımının maliyetli olması ve kullanımındaki sıkıntılar 

nedeniyle cazibesini kaybetmiştir. 

 Şekil 13: Dünya’daki Suyun Dağılımı 

Kaynak: P.H. Gleick, (1996), Water Resources, Editor:S.H.Schneider, Encylopedia of Climate and Weather, 

Oxford University Press, New york, s.823’deki tablodan alınmıştır. 

 

45 Ayrıca bknz: J.A. VELTROP, (1991), “ Water, dams and hydropower in the coming decades”, Water Power 

& Dam Construction, June 1991. s.37-44. 
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Küresel su talebi, büyük ölçüde nüfus artışı, kentleşme, gıda ve enerji güvenliği politikaları ve 

ticari küreselleşme, değişen beslenme biçimleri ve artan tüketim gibi makro-ekonomik 

süreçlerden etkilenir. 2050 yılına kadar, küresel su talebinin, başlıca artan imalat talepleri, 

termal elektrik üretimi ve evsel kullanım sebebiyle %55 oranında artacağı öngörülmektedir 

(UNESCO, 2015: 1-9). Dünyadaki toplam su kaynağına göz attığımızda toplamda yerküre 

üzerinde 332,500,000 metreküp su bulunduğunu görmekteyiz. Fakat bu kadar büyük su 

kaynağının ancak  %3’lük kısmının içilebilir tatlı su olmasıdır. 

Türkiye’de yılda 501 milyar m3 yağış almaktadır. Bu yağışın % 37’si yani 186 milyar m3 

akışa geçerken, 95 milyar km3’ü ekonomik olarak kullanılmaktadır. Ülke yüzeyine yılda 

düşen ortalama 630-643 mm yağışa karşılık, ülkemizin yenilenebilir su potansiyeli 234 km3 

olup, bunun 41 km3 yeraltı suları olup, 193 km3 ise akarsulardan meydana gelmektedir (DPT, 

2007: 15). 

Aslında su konusunda tasarruf yapabilen ülke konumundadır. 44 km3 tüketim, 68 km3 ise 

tasarruf edilen miktar söz konusudur. Aşağıdaki şekilde görüleceği üzere detaylar verilmiştir. 

   Şekil 14: Türkiye’de Su Kullanım Durumu 

  

Kaynak: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi, Çevre ve Temiz 

Üretim Enstitüsü, Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi Fırat Dicle Havzası, Proje Nihai 

Raporu, s.205’den alınmıştır. 

Türkiye’nin toplam yüz ölçümü 783.577 km2 başka bir ifadeyle 78 milyon hektardır. Baraj ve 

tabii göller çıkıldığında kalan alan 769.600 km2’dir. Türkiye’de 706 adet baraj gölü 

bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının yüzey alanı; Atatürk Barajı 817 km2, Keban Barajı 675 

km2, Karakaya Barajı 268 km2, Hirfanlı Barajı 263 km2, Altınkaya Barajı 118 
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km2’dir.  İşlenmesi nispeten kolay olan 100.000 km2’lik engebeli ve yassı tepeli arazileriyle 

birlikte Türkiye’de dağlık alanların dışında 370.000 km2 düzlük alanı olduğu söylenebilir. 

Tarım arazileri toplamı da 280.000 km2 yani 28 milyon hektar civarındadır. Yapılan etütlere 

göre; mevcut su potansiyeli ile teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarı 8,5 

milyon hektar olarak hesaplanmıştır. Bu alan içerisinde 5,9 milyon hektarlık sulamaya açılmış 

olup, bu alanın 3,61 milyon hektarı DSİ tarafından inşa edilmiş modern sulama şebekesine 

sahiptir (DSİ, http://www.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklari; 15.03.2016). 

Su krizi dünyanın ekolojik tahribatının en yaygın ve en çetin boyutudur. 1998 senesinde 28 

ülke su kıtlığı çekerken, bu sayı 2025 yılında (dünya nüfusunun tahmini 8.3 milyar insanın) 

yaklaşık dünya nüfusunun yarısı içilebilir yeterli sudan yoksun ve su sıkıntısı içinde 

olacağıdır (Falkenmark ve Rockström, 2004: 45-54).46 56-60 ülke arasında olması 

beklenirken, 1990 da 131 milyon insan su konusunda ciddi sıkıntı çekerken, 2025 yılında bu 

rakam 817 milyona yükseleceği beklenmektedir (Shiva, 2007: 20).  Bu iyimser tahmin olarak 

kabul edilmektedir. Realist politik rakamsal analizlere göre, 1.5 milyar insan gerçek anlamda 

su kullanma ve suya ulaşma sıkıntısı çekeceği gerçeğidir. 2050’li yıllarda ise futurist-

analistlerin kötümser senaryosuna göre; 6.5-7 milyar insan (dünya nüfusunun %85-90’ı) 

susuzluk sorunu yaşayacağı tahmin edilmektedir. İyimser projeksiyonlara göre ise; 2.5-3 

milyar insan (dünya nüfusunun %20-25’i) su sıkıntısı içinde olacağı gerçeğidir. Her şartta  

yaşamak için suya ulaşma problemi hem bu coğrafyada, hem de dünyanın başka bölgelerinde 

bir hidropolitik sorun siyaset gündemimizde önümüze gelecektir. Bu yüzden ciddi “su 

savaşları” karşımıza çıkacaktır. Günümüzde su kaynakları ekonomik olarak ticarileşmiş, 

yönetim olarak siyasileşmiş ve stratejik olarak uluslararasılaştırılmıştır (Yıldız ve Özbay, 

2012: 21-22). Bugün dünya’da su çatışmalarının yaşandığı ülkeler, bölgeler ve nehirler 

aşağıda belirtilmiştir (Aydoğdu ve Yenigün, 2006: 1150-1160; Duyar ve Özçelebi, 2012: 25); 

• Pakistan – Hindistan arasındaki İndus nehri konusunda, 

• Meksika – A.B.Devletleri arasındaki Colorado ve Rio Grande Nehirleri konusunda, 

• A.B.D. – Kanada arasındaki pek çok nehir ve gölün paylaşımı konusunda, 

• Mısır – Sudan - Etiyopya arasındaki Nil nehri konusunda, 

 
46 İsveçli hidrolojistlere (su bilimcilerine) göre bir ülkede fert başına düşen yıllık su miktarı ile o ülkedeki su durumunu 

açıklamaya çalışmıştır. Buna göre; 

• Yılda kişi başına 10.000 m3 ve daha yukarıda rezervi olan ülkeleri “en az su sorunu olan ülkeler”, 

• Yılda kişi başına 10.000 -1.670 m3 arasında rezervi olan ülkeleri “su sorunu olan ülkeler”, 

• Yılda kişi başına 1.670 - 1.000 m3 arasında rezervi olan ülkeleri “şiddetli su sorunu olan ülkeler”, 

• Yılda kişi başına 1.000 - 500 m3 arasında rezervi olan ülkeleri “sürekli su kıtlığı olan ülkeler”, 

Yılda kişi başına 500 m3’ten daha az rezervi olan ülkeler “yaşamak için gerekli asgari su sınırının altında olan ülkeler” olarak 

kabul edilmektedir. 
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• İsrail – Ürdün - Suriye arasındaki Yarmuk ve Ürdün nehirleri ve Tiberya gölü 

konusunda, 

• Uruguay – Arjantin arasındaki Columbia nehri konusunda, 

• Türkiye – Irak – Suriye arasındaki Dicle ve Fırat nehirleri konusunda, 

• Çad – Nijer – Kamerun – Nijerya arasındaki Çad gölü ve havzası konusunda, 

• İsrail – Ürdün – Filistin arasındaki Şeria nehri konusunda, 

• Türkiye – Suriye – Lübnan arasındaki Asi nehri konusunda, 

• İsrail – Lübnan arasındaki Litani nehri konusunda, 

• Avrupa ülkeleri arasında Tuna nehri konusunda ileride çıkabilecek sınır çatışmaları (su 

sıkıntısı çekildiğinde), 

• Amazon nehri konusunda Güney Amerika ülkeleri arasında çıkabilecek çatışmalar (su 

sıkıntısı çekildiğinde). 

 

Görüldüğü üzere dünya’da yaşanan su sıkıntılarının ve çatışmalarının bir çoğunun Ortadoğu 

merkezli olmasının bu bölgenin gelecekte yaşayacağı sıkıntıyı ve meselenin büyüklüğünü göz 

önüne sermektedir. 

Konumuzu teşkil eden Türkiye ve Ortadoğu ölçeğinde bu konu daha çok önem arz 

etmektedir. Nüfus bu bölgede ciddi bir politika belirleyicisi konumundadır. Bir bölgenin su 

ekonomisini ve su stratejisini arz-talep ilişkisi belirlemektedir.Yani, suya sahip olan devlet ile 

suya ihtiyacı olan devlet arasındaki ilişki tamamen bir iktisadi-politik ilişki içerisindedir. 

Dünyada politik kararların alınması sürecinde, ekonomik ve sosyal dönüşümlerin anlaşılması, 

öncelikli olarak ülkelerin birbiriyle olan ekonomik, askeri, siyasi, stratejik ve kültürel 

ilişkilerin birçok açıdan değerlendirilmesiyle (Piketty, 2014: 628-630) “suyun” Ortadoğu için 

önemini ortaya koymak mümkün olabilecektir. 

21. yüzyılda su, “ekolojik denge içinde ekonomik büyüme”nin ve “sürdürülebilir 

kalkınma”nın en önde gelen faktörü olma özelliğini kazanmaktadır (Kırkıcı, 2014: 9). Suyun 

ekonomik analizini yapmak gerekirse, suyun özel nitelikli (kıt ve zorunlu bir) ekonomik mal 

olarak kabul edilmesi, 1992 yılında Dublin’de düzenlenen, “suyun ve sürdürülebilir kalkınma 

açısından öneminin” vurgulandığı konferanstan sonra olmuştur. Bu konferansın sonuç 

bildirgesinde “suya ekonomik” değer atfedilmiştir. Bu bağlamda, suya ekonomik bir mal 

olarak baktığımız da suyun önemsiz basit bir maldan ziyade, çok önemli ekonomik, stratejik, 

politik ve biyolojik nitelikli bir mal olduğunu görmekteyiz. Olmazsa olmaz denecek özel 

nitelikli mal türlerindendir. Diğer ekonomik malların ikame olma özelliği bir şekilde ortaya 
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konur ama suyun ikamesi olacak mal yoktur. Kamusal bir maldır. Bu özelliğini de bu mala 

yüklenen değerden gelir. Şöyle ki, devlet tarafından koordinasyonu yapılan (kamu yararına 

yönelik gözetimi, dağıtımı ve denetimleri devlet ve organları tarafından yapılan), toplumsal 

ihtiyaçları karşılamak, sosyal fayda ve pozitif dışsallık yaratmak için topluma sunulmuş 

bulunan maddi ve manevi değerler bütünüdür. Suyun taşıdığı bu ekonomik özelliklerinin 

yanında pek çok sektörün temel girdisi olarak kullanılması sonucunda makro ekonomik bir 

değere sahip olup, ve iktisadi büyümenin de anahtarı olma özelliğini taşımaktadır. Dolayısıyla 

bu niteliği itibariyle, iktisadi büyüme ve iktisadi kalkınma üzerinde birinci derecede öneme 

sahiptir. Tarihi incelediğimizde şunu çok iyi görmemiz gerekir; “Suyu kullanan toplumlar 

her zaman kalkınmış ve medeniyette ileri gitmiş toplumlar olmuştur”. Ne yazık ki, su fakiri 

toplumlarda her zaman yönetilen, geri kalmış, sömürge olmuş, kalkınmamış, avuç açan, hor 

görülen ve ilkel kalan toplumlar haline dönüşmüştür. 

Az gelişmiş ülkelerde tarım amaçlı su kullanımı % 70’ler düzeyinde iken, gelişmiş ülkelerde 

tarım ağırlıklı kullanım oranı % 35 civarındadır. Endüstrileşmiş Batı Avrupa ülkelerinde 

toplam su kullanımının % 49’u endüstride, % 37’si tarım sektöründe; Kuzey Amerika 

ülkelerinde su kullanımının % 47’si endüstride, % 3’ü tarım sektöründe ve kalanı ise diğer 

amaçlar için kullanılmaktadır. Ortadoğu ülkelerinde toplam su kullanımının %89’u, Latin 

Amerika ülkelerinde ise % 76’sı tarım sektöründe kullanılmaktadır (Kırkıcı, 2014: 8). 

Tablo 11: Tatlı ve Tatlı Su Kaynaklarının Sektörel Kullanımı (%) 

SEKTÖR DÜNYA 

GELİŞMİŞ 

ÜLKELER 

GELİŞMEKTE 

OLAN ÜLKELER 

AZ GELİŞMİŞ 

ÜLKELER AVRUPA  TÜRKİYE 

TARIM 67-70 39 52 86 33 72-75 

SANAYİ 22-23 46 38 7 51 10-12 

İÇME VE 

KULLANMA 8-10 15 10 7 16 15-16 

Kaynak: Ahmet Vehbi MUSLU, (2015), a.g.e., s. 14’deki tablodan alınmıştır. 

Su, ekonomik anlamda maliyeti olan bir maldır. Çünkü suyun rafine edilmesi ve işlenme 

süreci, bir yerden bir yere taşınması, dağıtım ve şebeke ağının oluşturulması, kaliteli ve 

içilebilir suyun hanelere ya da tarımsal alanlara kadar getirilmesi durumu, suyun aslında 

pahalı bir meta haline getirmekle birlikte, devletin desteği ile bu malın fiyat bakımından 

düşük tutulmasına sebep olmaktadır. Suyun taşıdığı ekonomik, sosyal ve yaşamsal değeri 
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büyük iken, bu kompleks işlemin ancak devlet gücüyle organize edilerek yapılabilir, bu işin 

altından ancak kamu gücüyle kalkılır. Özel sektör ve özelleştirme yöntemleriyle su sorununa 

asla çare üretemezsiniz. Çünkü özel mal statüsüne gelemeyecek kadar önemli ve stratejik bir 

maldır. Devletin sosyal destek fiyatlaması da (tavan fiyat uygulaması) bu yüzdendir (Diler, 

2008: 30-38). 

Suyun ekonomik anlamda değerini analiz yapmak gerekirse, suya olan talebin ilgisini bilmek 

gerekir. Bu durumu da ekonomideki elastikiyet kavramıyla açıklamak mümkündür. Suyun 

talep elastikiyeti, suya olan talep miktarındaki yüzdelik değişimin, fiyatta meydana gelen 

yüzdelik bir artışa oranlanması şeklinde açıklamak mümkündür. Suyun talep katsayı 

genellikle negatiftir, negatif olmasının sebebi ise fiyat arttığı zaman talebin genellikle 

azalmasıdır. Ancak bu durum su için pek mümkün değildir. Suyun talep esneklik katsayısının 

değerleri “0” ile “-1” arasında olmaktadır. Çünkü suyun kullanıldığı yere göre, tarlada ürün 

yetiştirmek için kullanılan su, sanayide ve teknolojide kullanılan su, yemek için kullanılan su, 

hijyenimiz ve temizlik için kullanılan su, sağlığımız için kullandığımız su ile çamaşır 

yıkarken kullandığımız su, çevre temizliği için kullanılan su durumu gibi değişik nedenlerle, 

suyun elastikiyet katsayısı farklılık göstermek ve farklı ekonomik değerler almasına sebep 

olmaktadır. Bu durum talep elastikiyet katsayısının sabit olmamasına sebep olmaktadır. 

Örneğin, endüstriyel ürün imalatında ve tarımsal ürün yetiştirmede suyun esnekliği daha 

fazladır. Değeri “-1” seviyelerindedir. Buna karşılık insan hayatının idamesi için (içme suyu 

ve temizliğinde) gerekli olan yerlerde suyun esneklik katsayısı “0”a yakındır ve serttir. Bu 

durumda suyun fiyatı her ne olursa olsun, fertlerin suya olan talepleri hep olacaktır. İşte suyun 

fiyatının esneklik üzerindeki bire bir etkisi bu durumda ortaya çıkacaktır (Diler, 2008: 35-38). 

J.F. Thomas’ın su fiyatlarının çok düşük olduğu 1980’li yıllarda yaptığı araştırmada, mevcut 

fiyat üzerinde suyun esnekliği -0.21 olarak hesaplanmıştır. Ardından gelen %10’luk bir artış 

ise su talebini %2.1 oranında azaltmıştır (Diler, 2008: 37).47 

TÜİK verilerine göre, kullanma ve içme suyu miktarı 1 yılda 4.93 milyar m3 sudur. Şebekede 

dağıtılan yıllık su miktarı 2.8 milyar m3’dür. Sudan elde edilen satış geliri yıllık 8.5 milyat 

TL.’dir. Şebekede kaybolan suyun yıllık ülke ekonomisine maliyeti 6.5 milyar TL.’dir 

(Muslu, 2015: 56). Bu hesaplamaya göre 2.1 milyar m3 su her yıl fire veya kaçak olarak 

kaybedilmektedir. Eldeki verilere göre, ambalajlı suyun m3 başına fiyatı 2008’de 340 tl iken, 

 
47 Ayrıca bknz: J. F. THOMAS, (2005), Submission to the Economic Regulation Authority’s Inquiry On Urban 

Water And Wastewater Pricing: Draft Report, Resource Economics Unit, Perth, 24 Nisan 2005, s.2. 
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2014 yılında 450 tl olması beklenmektedir. Bu şekilde artmaya devam ederse tahminen 2020 

yılında 1.000 tl.’yi bulacaktır. 2008 yılında ihraç edilen ambalajlı su miktarı 103.918 ton iken, 

elde edilen gelir 19 milyon dolar ($)’dır. 2010 yılında ihraç edilen ambalajlı su miktarı 

128.429 ton iken, elde edilen gelir 20.08 milyon dolar ($)’dır. Yine 2012 yılında ihraç edilen 

ambalajlı su miktarı 173.469 tona ulaşırken, elde edilen gelir 27.6 milyon dolar ($)’dır. 

Türkiye’de, 2011 yılında ambalajlı su üretimi 9,3 milyar litreye, pazar hacmi 3,4 milyar ABD 

Dolarına ulaşmıştır. Kişi başına su tüketimi ise aynı dönemde 135 litreye ulaşmıştır. 

Şişelenmiş su tüketiminin %65’ini 19 litrelik damacana su oluştururken, geriye kalan %35’lik 

kısmını pet şişe su oluşturmaktadır. En büyük 10 firma toplam pet su pazarının %63’ünü 

kontrol etmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014: 52). 

Türkiye’nin kişi başına günlük su tüketimi 120 lt olduğu varsayıldığında, şebekelerde 1 yılda 

kaybolan suyun toplam miktarı 2 milyar m3’dür. Bu miktar Türkiye’nin 225 günlük su 

ihtiyacına tekabül etmektedir. Bu durum suda meydana gelen kaçak yada fire miktarı 

toplamının kullanılan suyun %43’üne tekabül etmektedir. Bu fire İngiltere’de günlük 3 

milyon m3 civarında olup, yıllık %20-23 seviyelerindedir. Hollanda da ise, bu fire %5 

civarındadır. Ortalama olarak batılı ve ileri ülkelerde bu rakam %10-20 arasındadır (Muslu, 

2015: 56). Ülkemizde çok büyük bir su kaybı ve israfı bulunmaktadır. Özellikle de tarım ve 

sanayi sektöründe bilinçsizce su harcanmaktadır. 

2010 yılı TÜİK verilerine göre; belediyeler tarafından resmi kuruluşlar, sağlık kurumları, 

okullar, sanayi işletmeleri, ticarethaneler, meskenler, park, bahçe ve WC, din ve hayır 

kurumları, inşaatlar ve diğer olmak üzere toplamda 21.447.147 aboneye su dağıtılmıştır. 

Faturalandırılan su miktarı 2,58 milyar m3’tür. Satılan bu sulardan toplam 6,28 milyar TL 

gelir elde edilmiş olup, bu bedelin %65,8’i meskenlerden toplanmıştır. Dağıtılan suyun ise 

%75’i meskenlerde kullanılmıştır. 2010 yılında anket uygulanan 2650 belediyeden içme ve 

kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısı 2625’dir. Toplam çekilen su miktarı 

4.78 milyar m3 olup bu verilere göre faturalandırılamayan su miktarı 2010 yılında % 46’dır. 

Bu oran 2008 yılında %47,9 olarak belirlenmişti. Ülkemizde 2010 yılında toplamda kayıp-

kaçak ve ücretsiz kullanılan su miktarı yaklaşık 2,2 milyar m3’tür. 9. Kalkınma Planında 

şebeke kayıplarının %30-40 ve kaçak kullanımın %40-60 düzeyinde olduğu kabul 

edilmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014: 47-48). 

Türkiye uluslararası platformlarda su zengini bir ülke olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır. 

Türkiye, su zengini bir ülke olmadığı gibi bölgenin su kaynaklarına en çok sahip ülkesi de 
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değildir. 2030’lu yıllara gelindiğinde ülkenin su baskısı altında olacağı beklenmektedir. Nüfus 

artışı, iklim değişikliği, sahip olunan genç nüfus ve bu nüfusun yaşam ve geçim ihtiyaçlarını 

karşılayacak zirai ve sanayi gelişme göz önüne alındığında, sabit olan su kaynakları 

çerçevesinde uygulanacak etkin ve ekonomik bir “su yönetiminin” dahi, mevcut seviyenin 

altına düşülmesini önleyememe ve su sıkıntısı içinde bulunma riski bulunmaktadır. 

Su ve su yolları yüzyıllar boyunca uygarlıkların kaderini ve siyasetini etkileyen temel etken 

olmuştur. Bütün politikalar buna göre belirlenmiştir. Dünya nüfusunun %40’ının, birden fazla 

ülke arasında paylaşılan nehirlerin çevresinde yaşamakta olduğu dikkate alındığında, suyun 

uluslararası politikadaki yeri daha belirginleşecektir (Elbeye, 2012: 1-2). 

Günümüzde dünya nüfusu hızla artmaktadır. Bu hızlı artış 1800’lerde 900 milyon kişi iken, 

1850’lerde 1.2 milyar kişiye çıkmış, 1900’lerin başında 1.7 milyar iken, 1950’lerde dünya 

nüfusu 2.5 milyara yükselmiş, 1990’da 5.2 milyara ulaşmış, 2000’lerin başında 6.1 milyar 

olmuştur. 2010 yılında 7 milyarı geçmiştir. Dünya nüfusunun gelecekle ilgili 

projeksiyonlarında 2020 yılında 7.9 milyar kişi olacağı ve 2030’da ise 9.5 milyar kişi olacağı 

tahmini yapılmaktadır (Cipolla, 1992: 97; Passig, 2010: 83-101; Van den Berg, 2012: 383). 

Ulusal Nüfus Bürosuna göre, her on saniyede dünya nüfusuna 27 kişi eklenmektedir. Örneğin, 

2006 yılında her gün dünyaya gelen insan sayısı 211.000’dir. Buna mukabil her gün 

çoğunluğu çocuk ve yaşlılardan olmak üzere 14 ila 30 bin kişi suya erişememesinden ya da 

suyla tedavisi edilebilecek hastalıklardan ölmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonuna göre, 

dünya nüfusu 2010 yılında, 2009 yılına kıyasla, 79 milyon kişi artarak, 6 milyar 908 milyon 

kişiye yükselmiştir. Bu rakam 2050 yılında ise, 9 milyar 150 milyonu bulacağı hesaplanmıştır 

(Duyar ve Özçelebi, 2012: 10). Dünya nüfusu yıllık 80 milyon olarak arttığına göre, ilave bu 

artış için her yıl 64 milyar m3 suya ihtiyaç vardır (Gürseler, 2013: 1-11). Kanalizasyon 

olmayan, içecek ve kullanabilecek temiz su sıkıntısı çeken bölgelerde çocuk ölüm oranları 

gelişmiş ülkelere kıyasla 10-20 kat artıyor. Mikroplu sular her gün 3 bin 900 çocuğu 

öldürüyor (http://www.dunyagida.com.tr/haber.php?nid=1780, 15.03.2015). 

Dünya nüfusunun %60′ından fazlasına sahip Asya kıtası, bu kullanılabilir suyun %36′lık bir 

kısmına sahip. Kuzey Amerika dünya nüfusunun %8 civarında iken kullanılabilir suyun 

%15’ini almaktadır. Avrupa dünya nüfusunun %13’ünü alıken, suyun %8’ini almaktadır. 

Afrika ise nüfusu %13’e tekabül ederken, kullanılabilir suyun sadece %11’ini almaktadır. Öte 
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yandan dünya nüfusunun %16′sına karşılık gelen Güney Amerika kıtasında kullanılabilir 

suyun %26′sı bulunuyor (UN (Birleşmiş Milletler), 2003: 9).48 

Su sıkıntısı gıda üretimi üzerinde de kısıtlayıcı bir etki yapmaktadır. Dünya Tarım ve Gıda 

Örgütü’ne (FAO) göre, yılda 2.700 kcal/kişi için 1.600 m3 suya ihtiyaç vardır. Dünya nüfusu 

2000 yılı baz alındığında 2025’te %29 artacak ve 2050 yılına ise %47 artacaktır (Yıldız, 2010: 

75). 

Bugün yapılan araştırmalarda 2.6 milyar insanın tuvaleti yok ve temel gereksinimleri için su 

bulamıyor. Kanalizasyon olmayan, içecek ve kullanabilecek temiz su sıkıntısı çeken 

bölgelerde çocuk ölüm oranları gelişmiş ülkelere kıyasla 10-20 kat artıyor. Mikroplu sular her 

gün 3 bin 900 çocuğu öldürüyor. İshal, kirli su kaynaklı hastalık ve ölümlerin bir numaralı 

nedeni olmaktadır. Dünyada her yıl 2.2 milyon insan ishalden ölmektedir. Gelişmekte olan 

ülkelerde endüstriyel atıkların yüzde 70’i hiçbir işlem görmeden doğaya bırakılıyor ve su 

kaynaklarını kirletiyor. Her yıl 300-500 milyon ton ağır metaller, toksik maddeler suları 

zehirliyor. 2075 yılında dünya nüfusunun bir damla su bile bulamayacağı miktarı 3-7 milyar 

olacağı tahmin ediliyor (http://www.dunyagida.com.tr/haber.php?nid=1780, 15.12.2015). 

2015 yılı itibariyle, dünya nüfusunun 1.3 milyarı gelişmiş ülkelerde yaşarken, 5.9 milyarı ise 

az gelişmiş ekonomilerde yaşamaktadır. Bu 5.9 milyarın, 985 milyonu da en az gelişmiş 

ekonomilerde yaşamaktadır. Günümüzde her yıl %1.78’lik nüfus artışıyla dünya nüfusuna 

ortalama 80-95 milyon arasında yeni nüfus eklenmektedir (Aksu, 1998: 227-228). 2050 

projeksiyonuna göre; bu gelişmiş ülkelerin nüfus artışı düşük olmasına rağmen göçmenlerden, 

mültecilerden kaynaklanan, yabancı evliliklerin hızla artmasından kaynaklanan veya daha 

önce işçi olarak o ülkelere gelip yerleşen kişilerden kaynaklanan bir nüfus artışı karşımıza 

çıkmaktadır. Bunun sonucunda 2050 yılında gelişmiş ülkelerde yaşayan insan sayısı 1.5 

milyarı geçecektir. Az gelişmiş ülkelerde ise bu rakam 8 milyara (1.8 milyarı en az gelişmiş 

ekonomilerde ortaya çıkacak bir artışa) dayanacaktır. Yani 9 milyarı geçecek ciddi bir nüfus 

miktarı karşımıza çıkacaktır. Aşağıdaki tabloda dünya nüfusunun artışını kaç yılda yaptığını 

gösteren tablodur. 

 

48 Ayrıca bknz: Sercan TEZCANOĞLU, http://t24.com.tr /haber/su-savaslari-nerelerde-cikacak-kim-kiminle-

savasacak, 270718, Erişim Tarihi:15.03.2015. 
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                     Grafik 5: Dünya’da Yıllara Göre Nüfus Artış Miktarı 

 

Hidropolitika’nın önemi yeni yeni ortaya çıksada devletlerin temel ilişkilerinin 

belirlenmesinde önemli bir yere sahip olup, bu yüzyılda çok önemli sonuçlar doğuracak olan 

bu bilimin strateji bilimi ile birlikte analizini devletler nazarında çok iyi yapmak gerekir. Bir 

devletin dünya siyaset arenasında güçlü bir pozisyona sahip olabilmesi ve aktif rol alabilmesi 

için, yukarıda belirttiğimiz tüm bu unsurların optimum ölçüde kullanılmasını gerektirir. 

Ortadoğu bölgesi dünya nüfusunun %5’ini meydana getirirken, su kaynaklarının ancak 

%1’ine sahip olmaktadır. Su politikasını (hidropolitikasını) ve stratejisini belirleyen 4 temel 

unsur vardır; 

1- Suyun önemi ve iktisadi hayattaki kullanım miktarı,  

2- Din ve mezhep olgusu, 

3- Ülke politikaları ve bölge dışı aktörlerin etkileri, 

4- Ülkelerin coğrafi konumları ve yaşam koşullarıdır. 
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Henry Kissinger’ın bir zamanlar söylediği bir söz çok önemlidir; “Devletlerin kontrolü için 

Petrol’ün, halkların kontrolü için ise Suyun kontrolü yeterlidir” (Eslen, 2005: 17). “Yakın 

gelecekte, Kıbrıs ve Türkiye’nin önemi daha da artacak ve dünya siyasetinin temel yörüngesi 

enerji ve hidropolitika (suyun stratejik kullanma siyaseti) oluşturacaktır. Türkiye, Ortadoğu 

bölgesi’nde en kaliteli ve kullanılabilir suyuna sahiptir.” (Kılıçbeyli, 2004: 26). 1997 yılında 

BM Genel Sekreteri olan Butros GALİ’nin, 21. yüzyılın temel çatışmalarının “su odaklı” 

olacağı tezi dikkat çekicidir. Bu bağlamda, çatışma beklenen topraklar; başta Ortadoğu, 

KuzeyAfrika-Orta Afrika bölgesi, Meksika-A.B.D, Orta ve Güney-Doğu Asya bölgesinde, 

Hindistan-Bangladeş-Pakistan, Çin-Orta Asya ülkeleri arasında ciddi çatışmalar 

beklenmektedir. ABD’nin en önemli düşünce ve stratejik araştırma kurumlarından olan 

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS), 30 Eylül 2005 tarihli “Global Water 

Futures” (Küresel Su Geleceği) adlı çalışmasında ilginç tespitler bulunmaktadır; “Şimdiden 

bölgesel krizlere neden olan küresel su sorunu, gelecekte çatışmaların ve istikrarsızlıkların 

nedenini oluşturacaktır. Su sıkıntısı, arz ve talep arasındaki dengesizli yüzünden insanlığı 

dünya tarihinin dönüm noktasına doğru sürüklemektedir. Su sorunları, jeopolitik 

istikrarsızlıkların nedenini oluşturacaktır. ABD ulusal güvenlik stratejisini güçlendirmenin 

yolu olarak, su sorununu öncelikler listesindeki yerini yükseltilmelidir.”(Günal, Aralık 2005, 

2023 Dergisi) Aslında ABD, suyun kullanımı ya da insanlığın ihtiyacından öte, küresel siyasi 

otoritesini ve dünya üzerindeki patronajını devam ettirebilmek için, suyu bir çeşit “stratejik 

meta” olarak Ortadoğu veya Dünya’nın diğer kaotik coğrafyalarında kullanmak istemesidir. 

Yine bu doğrultuda CSIS tarafından 2006 yılında ortaya konan “Uluslararası Su Girişimi” için 

3 amaç belirlemiştir (CSIS (Center for Strategic and International Studies), 2006: 1-3): 

• Güvenilir su ve sağlık koruma (hijyen) erişiminin arttırılması, 

• Su kaynakları yönetiminin geliştirilmesi ve su verimliliğinin arttırılması, 

• Su güvenliğinin geliştirilmesi. 

Asıl sorun önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak ciddi iklim değişiklikleriyle birlikte, büyük bir 

göç ve mülteci dalgasının suyun olduğu coğrafya’ya doğru kayacağıdır. Günümüzde 3-5 

milyon mülteciden çekinen Avrupa ve Kuzey Ülkeleri bu durumda ne yapacağı hidropolitika 

konusunu daha da ilginç hale getirmektedir.  

Hidropolitik stratejisi, Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 2025’ten itibaren 

önem kazanmasına sebep olacaktır. İsrail, Türkiye topraklarından çıkan ve Akdeniz’e dökülen 

ve günlük 6 milyon metreküplük (m3) sahip olan Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile Manavgat 
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çayını almak; böylece su sorunundan tamamen kurtulmak istiyor. Bu amaçla, Türkiye’den 

İsrail’e su borusu hatlarını kurma planı yatmaktadır. Burada kişi başına düşen yıllık su miktarı 

İsrail’de 370 m3 “yaşamak için gerekli su sınırının altında olan” ülke durumundadır 

(Falkenmark ve Rockström, 2004: 45-54). 

Bu itibarla, Osmanlı’nın yıkılmasından, I. ve II. Dünya Savaşları’nın nedenine, bu bölgedeki 

devletlerin sınırlarının çizilmesine, çevre ülkelerin devlet yönetimlerinin batıdan icazet 

almasına kadar pek çok konuda ve bu bölgede anlamlandırılamayan birçok şeyin perde 

arkasında yatan şey, “petrol, doğal gaz ve değerli madenlerdir”. Bu bağlamda Kıbrıs bu 

bölgenin kalbgâhı ve kilit noktasıdır. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının İskenderun 

Körfezine çıkması, Kerkük-Musul-Yumurtalık petrol boru hattının İskenderun Körfezine 

çıkması, Novorossiysk-Samsun-Ceyhan petrol boru hattının İskenderun Körfezidir. Yine 

Kerkükten çıkan, Lazkiye’ye (Suriye) ulaşan bir başka boru hattı yine Kıbrıs Adası’nın 

tam karşısındaki limandan Akdeniz’e çıkmaktadır. Sadece bu 4 (dört) boru hattı, bu adayı 

stratejik yapmakla kalmayıp, kontrol merkezi haline getirmektedir. Kıbrıs, Ortadoğu’nun 

kilidi ve anahtarıdır. Bunun için gelecekte senaryolar bu ada üzerinde cereyan edecektir. Su 

politikası kadar üzerinde ciddi durulması gereken bir dış politika sorunudur (Aksu, 2013: 50-

58). 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, su ve suya dayalı bölgesel kalkınma projeleri ile 

sürdürülebilir kalkınma ve yoksullukla mücadelede önemli bir rol oynar (Yıldız ve Özbay, 

2012: 23). Bu politikaların başında tüm Ortadoğu’ya yönelik olarak, 1980’lerden itibaren 

ortaya konan Dicle ve Fırat nehirlerinin beslediği Güneydoğu Anadolu Projesi (Aksu, 2004: 

72-75)49 barındırdığı unsurlarla, sosyal, kültürel, ekonomik ve fizikî boyutta ülkemize önemli 

yenilikler getirecek bir projedir. Bu projenin büyüklüğünü anlayabilmek için bir örnek 

vermek gerekirse, proje gerçekleştiği zaman Türkiye’nin 55 milyar dolarlık bir tarım ihracat 

potansiyeline ulaşacağı belirtilmektedir. Bugün Irak ve Suriye’nin millî gelirleri toplamının 

50 milyar dolar ($) civarında olduğu düşünülürse bu projenin önemi daha iyi anlaşılacaktır 

(Aksu, 2004: 73). 

 
49 Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde; Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Şırnak, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa illerinde 

yaklaşık 74.000 km’lik bir alanı içermektedir. Türkiye nüfusunun 1/11’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşamaktadır. Bu 

alan Türkiye yüzölçümünün yüzde 9’una tekabül etmektedir. Bu alanı bazı devletlerle kıyarlarsak; İngiltere’nin 1/3’üne, 

Belçika’nın 2.4 katına, Hollanda’nın 1.8 katına, Yunanistan’ın 1/2’sine, Danimarka’nın 0.9 katına, İsviçre’nin yaklaşık iki 

katına eş değerde bir coğrafik alanı kapsamaktadır. Bu kıyaslama ile projenin ne kadar önemli olduğu daha iyi 

anlaşılmaktadır. Ayrıntılı olarak bknz; Levent AKSU, (2004), “Güneydoğu Anadolu Projesi ve Önemi”, 2023 DERGİSİ, 

Sayı:52, Ağustos 2004, Ankara, s.72-75. 



21. YÜZYILDA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ANALİZLERİ | 153 

 

Su neden bu kadar çok önemli ve kıymetli bir durum ifa etmektedir? Bu sorunun cevabını 

tarihsel süreç analizinde ve jeo-stratejik analizlerle açıklamak mümkün olacaktır. Jeostratejiyi 

açıklayan iki tanım vermek gerekirse; “Bir devlet, ülkesinin ve çevresinin üzerinde 

bulunduğu bölgenin coğrafi, hidrografik, meteorolojik ve iklim özellik ve 

olanaklarından askeri harekatta stratejik komuta kademelerine yararlanması 

bilimidir.” Diğer bir tanıma göre ise; “Ulusal siyasi hedeflere ulaşmak için, büyük askeri 

kuvvetlerin nerede, ne zaman, nasıl bir biçimde kullanılacağını düzenlenmek biçimidir.” 

(Mütercimler, 2002: 8-10) Ayrıca bu unsurlara, ülkenin sahip olduğu bilim ve teknoloji 

kullanma durumu ile siyasi karar alabilme mekanizması da birer etken unsurlardandır. 

Stratejik düşünce bir askeri ve siyasi mücadeleyi başarıya götürecek yolları irdeleyen düşünce 

alanıdır (Akad, 2012: 3-20). 

"Su enerjiden de önemli.Enerjiyi bir biçimde ikame edebilirsiniz. 

Ama su hiçbir şekilde ikame edilemez.  Dolayısıyla su konusunda Türkiye 

Ortadoğu’da temel oyuncu hatta tek oyuncu."50 

Harita 6: Ortadoğu’da Ülkeler, Su Kaynakları Ve Nehirler    

 

 

50 Gülgün AKBABA, (2001), “Suyun İnce Siyaseti”, Prof.Dr.Ali İhsan Bağış ile yapılan bir röportaj, Bilim ve 

Teknik Dergisi, Nisan 2001, İstanbul, s.37. 
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Sınır aşan sular konusu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kuruluş yıllarında 1920 Gümrü 

Antlaşması51, 1921 Moskova Antlaşması52, 1921 Ankara Antlaşması ve 1924 Lozan 

Antlaşmalarında53 da bu konu önem arz etmiş ve yerini almıştır. Yeni Türkiye 

Cumhuriyeti’nin sınırlarının belirlenmesinde bu sular önem arz etmiş, Türkiye'nin sınırlarını 

çizmek için ele alınmıştır. Dünya’da sınırları aşan nehir sayısı, 215 tanedir.54 Dünyada 145 

ülkenin sınır aşan nehir havzasında toprağı bulunmaktadır. Sınır oluşturan sularla birlikte bu 

sayı 200 civarındadır. Bunlardan bir çoğu iki veya daha fazla ülke arasında tam geçerli ve 

üzerinde ittifak yapılmış kanunlar olmadan kullanılmaktadır. Devlet serveti olarak 

nitelendirilecek bu sınırların kullanımı ile ilgili kabul edilmiş emredici bir uluslararası kanun 

yada düzenleme yoktur. Sadece AB’nin bu konuda aldığı 3 sözleşme bulunmaktadır55 ve bu 

sözleşmelerin hiçbirinde Türkiye taraf değildir. 

İngilizlerin hakim olduğu yerlerde askeri üsler kurduğu ve toprak parçalarında yaşayan yerli 

halkı ve toplumları etnik ve dini kökene göre birbirine düşürerek, “böl, parçala ve yut” 

stratejik taktiğini yüzyıllardır tüm sömürge ülkelerinde acımasızca kullanmıştır. Ortadoğu’da 

bu acımasız İngiliz siyasetinin yapıldığı ve uygulandığı şanssız bölgelerin başında 

gelmektedir. Bu bağlamda İngiliz emperyalist dış siyasetinin tarihsel süreç içerisinde analiz 

ettiğimizde, “Stratejik Öneme Sahip Toprak Parçasında Yaşayan Birbirine Bağlı 

 
51 2-3 Aralık 1920 gecesi imzalanan Gümrü Antlaşma’sına göre; Aras Nehri Çıldır Gölüne kadar uzanan hat Doğu sınırı 

olarak çizilecektir. 
52 TBMM ve Rusya arasında karşılıklı menfaatler adına 16 Mart 1921 tarihinde imzalanmış bir antlaşmadır. Doğu sınırı 

garanti altına alındı. Arpaçay ve Aras nehirleri sınırın çizilmesinde önemli etken oldu. 
53 Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirlenen şekliyle kabul edildi. Meriç Nehri'nin  Türkiye-Yunanistan sınırını 

çizmiştir. 
54Türkiye’nin 2753 km’lik sınırlarının, %22’si (605 km) nehirlerden oluşmaktadır. Bu nehirleri sıralamak gerekirse; 

Türkiye’nin sınırının oluşturduğu sınıraşan sular nitelikli akarsuları şunlardır: 

1- Aras Nehri: Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan 

2- Arpaçay: Türkiye, Ermenistan 

3- Hezil Çayı (Dicle'nin kolu): Türkiye, Irak 

4- Meriç: Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye 

5- Mutlu Deresi (Rezve): Türkiye, Bulgaristan 

Türkiye’nin sınıraşan su havzaları Meriç Havzası, Çoruh Havzası, Kura-Aras Havzası, Asi Havzası ve Fırat-Dicle 

Havzalarıdır. 
55 AB’de 14 Nisan 2003 tarihli Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi’nde Dicle ve Fırat nehirlerinden bahsedilerek, AB Çerçeve 

Su Direktifi (SÇD) ve AB’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun olarak Türkiye’nin su sorunlarını çözmesini 

öngörmektedir. Bu sözleşmede “uluslararası sular” kavramı üzerine oturtulmuştur. Bu yönü ile Fırat ve Dicle Nehirleri 

Suriye ve Irak için “Uluslararası Su” statüsünde algılanırken, Türkiye için bu nehirlerin durumları “Sınır Aşan Su” 

(Transboundary Rivers) olarak görülmektedir. Uluslararası Su ve Sınır Aşan Sular kavramı birbirine karıştırılmaktadır. 

Uluslararası Su; iki devletin sınırları çizen sular olup, iki ülke arasında eşit şekilde paylaşılmaktadır. Sınır Aşan Sular ise; 

Fırat ve Dicle gibi bir ülkeden doğan, beslenen ve bu ülkede bir müddet aktıktan sonra bir veya birkaç ülkeye akan sulardır. 

Örneğin, Meriç nehri (Türkiye-Yunanistan sınırını çizen) ile Arpaçay nehirleri (Türkiye-Ermenistan sınırını çizen) 

uluslararası sulardandır. Bu konuda bknz; Metin SALTÜRK, (2006), “Ortadoğu’da Su Sorunu ve Türkiye Açısından 

İncelenmesi”, Journal of Security Strategies (Güvenlik Stratejileri Dergisi), Issue: 03/2006, s.25-26. 
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Toplumları; Önce Bölmek ve Aralarına Nifak Sokmak, Daha Sonra Arabulucu Rolüne 

Soyunmak ve 3. Aşamada ise, Güçsüzleşen ve Dağılan Toplumları Kendi Himayesi Altına 

Almak” şeklinde bir özet yapmak mümkündür. Aslında tüm emperyalist devletlerin temel dış 

politika düşünceleri ve savları bu 3 aşama üzerine kuruludur (Aksu, 2013: 50-58). Konumuz 

itibariyle, bu bölgenin olmazsa olmazı “sudur”. Su üzerine oynanacak stratejik oyunlar ve 

politikalar bizi ve çevre ülkelerini bire bir etkileyecektir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda ülke 

sınırlarını belirleyecek ve çiziminin nedeni olacak tek enstrüman; suyun paylaşımı ve 

kaynağını almak üzerine olacaktır. 

Ortadoğu'da fiziksel altyapı yatırımları yapılmakla birlikte, su talebini yönlendirici yasal ve 

kurumsal düzenlemeler son derece yetersizdir. Bu olumsuz tabloya rağmen, bölgedeki 

ülkelerin çoğu, az miktardaki su kaynaklarını ziraî alanların sulanması, sanayi ve evsel su arzı 

için verimsiz bir şekilde kullanmaya devam etmektedir. Halen bölgedeki su varlığı ortalama 

1500 m3 /kişi/yıl civarındadır. Bu rakam dünya ortalamasında ise 7000 m3 /kişi/yıl’dır. Söz 

konusu ortalama değer Ürdün, Yemen, Filistin’de 200 m3 /kişi/yıl değerine kadar 

düşmektedir. Ekonominin tüm sektörlerinde (tarım, sanayi gibi) ve evsel kullanımda su talebi 

yükselişi sonucu, belirtilen ortalama 1500 m3 /kişi/yıl mertebesinde olan su arzının, 2025 

yılında bölgenin nüfusu 295 milyona çıkarken, ortalama 500 /kişi/yıl seviyelerine düşmesi 

beklenmektedir. Ortadoğu kişi başı su varlığı bakımından ciddi su sıkıntıları çekeceği bir 

sürece girmek üzeredir. Türkiye bu ortalamanın üzerinde yer alırken, Filistin ve İsrail 320 m3 

su ile ciddi su sıkıntılarının baş göstereceği ülkeler olacaktır (Çiçek ve Ataol, 2009: 51-64). 

Tablo 12: Ortadoğu Ülkelerinin Toplam Su Talebi (Milyon M3/Yıl) 

ÜLKELER 

1990 Yılı Kullanımı 

(Milyon m3/yıl) 

2000 Yılı Kullanımı 

(Milyon m3/yıl) 

2025Yılı Kullanımı 

(Milyon m3/yıl) 

SURİYE  9.000 16.500 29.000 

ÜRDÜN 920 1.500 1.900 

IRAK  40.000 51.000 70.000 

LÜBNAN 1.000 1.400 2.700 

İSRAİL  1.900 2.500 3.500 

FİLİSTİN  - 500 800 

SUUDİ ARABİSTAN 16.000 13.000 22.000 

KATAR 190 300 500 

BAE 1.900 2.200 3.200 

KUVEYT 330 670 970 

BAHREYN 300 400 500 

UMMAN  1.100 1.200 2.000 

YEMEN 2.900 3.900 4.800 

MISIR 60.000 69.000 84.000 

TOPLAM  135.540 164.070 225.870 

Kaynak: Aziz KOLUMAN ve Alper ŞEN, “Dünyada Su Kaynaklarının Paylaşımı Konusunda Yaşanan Başlıca 

Sorunlar”, içinde Dünyada SuSorunları ve Stratejileri, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, 

Ankara, 2003, s.111’deki tablodan alınmıştır. 
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Tablo 13: Dünya’da Kişi Başına Düşen Su Miktarı (Yılllık/ m3) 

 

Türkiye, bölgede önemli bir aktör olmak istiyorsa ve sözü geçen ülke pozisyonuna soyunmak 

istiyorsa “suyu” stratejik bir koz olarak kullanmak zorundadır. Bu konuda Türkiye’nin su 

konusunda yetiştirdiği en önemli uzmanlarından olan Prof.Dr. Ali İhsan Bağış’ın sözleri bu 

konunun önemini anlatmaya yetmektedir; "Türkiye'nin su siyaseti; 1987 yılından beri izlediği 

Dicle ve Fırat nehirlerinden Suriye ve Irak'a saniyede 500 m3 su verilmesi üzerinedir. Elinde 

mevcut olan suyu komşularının aleyhine değil, komşularıyla işbirliği içinde ortak bir refah 

için kullanmayı amaçlamıştır. Burada karşılıklı bağımlılık yaratmak zorundayız. Tıpkı, 

Türkiye’nin Rusya’dan petrol ve doğalgaz aldığı gibi karşılıklı bağımlılıklar yaratmak 

zorundayız. Su bakımından Suriye ve Irak fakir değil. Asıl suya ihtiyacı olan devletler, İsrail-

Filistin-Ürdün ve Körfez ülkelerine gereklidir. Körfez ülkeleri zengin ve şimdilik petrol bol. 

İsrail Manavgat suyunu neredeyse bedavaya istiyor. İsrail şöyle bir politika güdüyor: 

Manavgat’tan suyu çok ucuza alıp, alacağı suyu Filistin’e ve Ürdün’e götürmek istiyor. 

Bunun karşılığında barışı satın almak istiyor. İsrail barışı satın aldığında, üstelikte Türkiye’nin 

suyuyla, böylece Türkiye’nin Ortadoğu bölgesi’nde herhangi bir kozu ve dolayısıyla ağırlığı 

kalmamış olacaktır. Bunun altını çizerek söylüyorum. Ayrıca İsrail yukarıda belirttiğimiz 

sulardan da verilmesini istiyor. Suriye’ye verilmeden kendisine verilmesini istiyor.” (Akbaba, 

2001: 36-40). 

Türkiye, Ortadoğu’nun hidropolitikasını elinde tutan ve ekonomisi için yaşamsal öneme sahip 

bir stratejik değer olan “suya” sahiptir.  Bu su kaynaklarından Dicle ve Fırat, Suriye ve Irak’a 

akarken, Fırat Nehri, Dicle Nehri'ne ulaşıncaya kadar yaklaşık 2.330 km. uzunluğundadır. 

Fırat Nehri'nin, Suriye ile Irak arasındaki sınırda yıllık su potansiyeli 35 milyar m3'e 

ulaşmaktadır. Suriye'nin katkısı sadece 3,4 milyar m3'tür. Irak topraklarından ise hiçbir katkı 

olmamaktadır. Belirtilen rakamlara göre, Fırat Nehri sularının yaklaşık % 90'nı Türkiye 

topraklarında, %10'u ise Suriye'de oluşmaktadır. 1937-1993 yıllarını kapsayan ölçümlere 
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göre, Fırat Nehri'nin ortalama yıllık su miktarı 31.6 milyar m3'tür. Dicle Nehri, Fırat ile 

birleşme noktasına kadar yaklaşık 1840 km. yol kat etmektedir. Cizre akım rasat istasyonu 

verilerine göre, Dicle Nehri'nin ortalama yıllık akım miktarı 16.2 milyar m3'tür. Türkiye'nin 

toplam katkısı 21.3 milyar m3'e ulaşmaktadır. Türkiye’nin kuzeydoğu Akdeniz’e akan suları 

Ortadoğu’yla bire bir ilgilidir. Akdeniz’e akan, Ceyhan, Seyhan, Aksu, Göksu, Köprüçay, 

Dalaman, Manavgat, Alata, Eşen’in yıllık su akımları toplamı 35 milyar m3 ‘tür. 

Ortadoğu bölgesindeki beş önemli sınır aşan nehir sisteminden üçü Türkiye topraklarından 

doğmakta veya denize dökülmektedir. Bu sular Fırat, Dicle ve Asi nehirleridir. Ortadoğu su 

kaynakları itibariyle başlıca beş su kaynağından beslenmektedir (Ekinci, 2013: 1-4): 

• Türkiye’den doğup, önce Suriye’ye ardından Irak’a geçen Fırat ve Türkiye’den doğup 

Irak’a geçerken Fırat Nehri ile birleşerek Şattülarap adını alan Dicle Nehri havzası. 

• İsrail, Ürdün ve Filistin tarafından kullanılan, Golan Tepeleri’nin batısından başlayarak 

önce Tiberiya Gölü’ne ve oradan İsrail işgali altındaki toprakları geçerek Ölü Deniz’e 

dökülen Ürdün (Şeria) Nehri havzası. 

• Lübnan, Suriye ve Türkiye arasındaki Asi Nehri havzası. 

• Bir kolu Viktorya Gölü’nden, öteki kolu Burundi Nehri’nden başlayan ve Burundi, 

Raunda, Tanzanya, Kenya, Etiyopya, Uganda, Kuzey ve Güney Sudan ile Demokratik 

Kongo Cumhuriyeti’nden geçen Nil Nehri. 

• Lübnan topraklarında doğup denize dökülen Litani Nehri. 

Tablo 14: Yıllara Göre Ortadoğu’da Nüfus Artışı 

ÜLKELER 

NÜFUS ARTIŞ 

ORANI (%) 

1950 YILI  

(MİLYON 

KİŞİ) 

1990 YILI  

(MİLYON 

KİŞİ) 

2000 YILI  

(MİLYON 

KİŞİ) 

2025 YILI  

(MİLYON KİŞİ)  

TAHMİNİ* 

SURİYE  3,6 3,5 12,4 17,5 35,2 

ÜRDÜN 3,3 2,3 3,5 5,3 10,8 

IRAK  3,4 5,2 18,1 24,8 46,3 

LÜBNAN 2,2 1,5 2,7 3,3 4,5 

İSRAİL  1,7 1,3 4,6 5,6 6,5 

FİLİSTİN 3 1 1,6 3 4,5 

SUUDİ ARABİSTAN 3,8 3,2 14,9 20,7 40,4 

KATAR 3,4 0,3 0,4 0,55 0,7 

BAE 2,2 0,07 1,6 2 2,8 

KUVEYT 2,8 0,15 2,2 1,7 2,8 

BAHREYN 3,1 0,12 0,5 0,65 1 

UMMAN  3,7 0,44 1,5 2,5 4,7 

YEMEN 3,7 4,3 12,4 18,1 43,1 

MISIR 2,2 20,3 56,5 67,9 90,5 

TOPLAM  3,0**  43,7 132,9 173,6 293,8 

*Tahmini Değerdir. ** Bölge Ülkelerinin Nüfus Artış Ortalaması.Kaynak: Özhan ULUATAM, (2004), “Damlaya Damlaya 

Ortadoğu’da Su Sorunu”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2004, s.105’deki tablodan alınmıştır. 
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Ortadoğu'daki su sorunun temel gerekçeleri şu şekilde sıralanabilir (Saltürk, 2006: 32): 

• Kurak ve yarı kurak bölgelerde tatlı su ekonomik gelişmenin önemli bir unsurudur. 

Bölgede tatlı su eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır. 

• Su arzındaki kısıtlamalara karşın su tüketimi 100 yıl boyunca 10 kat artmıştır. 

• Su kaynaklan iyice kıt hale gelmiş, yeni su kaynakları yaratabilmenin maliyeti artmış ve 

var olan kaynaklar üzerindeki ülkeler arası rekabet büyük boyutlara ulaşmıştır. 

• Bölge ülkelerinin nüfus artışındaki aşırı yüksek hız, kişi başına düşen tatlı su miktarını 

hızla azaltmaktadır. 

• Endüstri, kentsel atık sular ve tarımsal ilaçlama ve gübreleme kökenli kirlilik, bölgesel 

su kaynaklarının kullanımını daha da zorlaştırmaktadır. 

• Büyük miktarda sulamada kullanılması nedeniyle, yer altı suları hızlı bir şekilde 

azalmıştır. 

• İlkel sulama metotları nedeniyle, büyük su kayıpları ortaya çıkmakta ve toprakta 

tuzlanma sorun haline gelmektedir. 

• Mevcut su potansiyelinin ancak 40 milyar metreküpü fiilen kullanılmakta, bunun %12'si 

içme ve kullanma, %10'u sanayide, %78'i ise tarımsal sulamada kullanılmaktadır. 

Ortadoğu bölgesinde, “su” temelinde hidropolitik analiz yapılırken, uluslararası düzeyde etkili 

olabilecek sosyal, ekonomik, siyasi, stratejik ve askeri konuları bilmek gerekir. Bu 

yaklaşımlar doğrultusunda hidropolitik analiz yapmak gerekir; 

i. Ortadoğu’da mevcut su kaynakları ihtiyaçları karşılayamayacak hale gelmiştir. Suyun 

arz-talep dengesi; talep aleyhine bozulmuştur. Bu durum, bir yüksek strateji politikası 

olarak ya da bir üst akıl politikası olarak, Ortadoğu insanının yaşamını güçleştirerek, 

bölgede yakın gelecekte ciddi bir su kıtlığını meydana getirecektir. Bu bazı ülkelerin 

(İsrail, A.B.D, İngiltere vs.) bölgeyi boşaltma (göçe zemine hazırlamak) ve yaşanmaz 

hale getirmenin alt-yapısını oluşturma sürecidir. 

ii. Bunun sonucu olarak su, Ortadoğu’da ortaya çıkacak olası muhtemel savaş 

senaryolarının içinde başlıca potansiyel nedeni olmaya adaydır. 

iii. Ortadoğu’da suyun bölgede dengesiz dağılımı, aşırı nüfus artışı, suyun kullanım 

miktarının artması, coğrafik yapının kurak olması, bölgedeki sıcaklık artışı ve iklim 

özelliklerinin değişmesi, siyasi ve sosyal yapılar, din ve mezhep yapılanması ve bunlar 

arasındaki çatışmalar, askeri güç ve iktisadi yapı, iktidar mücadeleleri, halk ile tek adam 
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(despot-otoriter) yönetimleri arasında asla bir bütünleşmenin olmadığı, istikrarsızlığın 

ve geri kalmışlığın, fakirliğin yanında çok büyük zenginliğin bulunduğu, gelir 

dağılımındaki adaletsizliğin aşikar bir şekilde göze çarptığı vs. olmak üzere onlarca 

etken faktör bölgedeki dengelerin bozulmasında rol oynamaktadır. 

iv. Dünya ortalamasının üstünde meydana gelen nüfus artışı. Bu nüfus artışının önüne 

geçebilmek için bir şekilde savaşla, susuzlukla, çatışmalarla, işsizlik gibi nedenlerle 

topraklarını bırakıp gitmek zorunda bırakılması. Bunun altındaki temel neden “bölgeyi 

insansızlaştırmaktır” ya da asimile edilebilecek konuma getirmektir. 

v. Hidropolitik analiz yapılırken, din-mezhep farklılığı ve istikrarsız politik rejimler bu 

bölge için belirleyici olmazsa olmaz bir durumdur. Özellikle din-mezhep savaşlarının 

odak noktasında bir kaç neden vardır. Birincisi, bu bölgede ciddi bir gelir ve rant 

paylaşımı var, ikincisi, bu topraklar dini motiflerle ve uzun yıllara yayılmış planlarla 

vazgeçilemeyecek kadar değerli görülmesi. 

vi. Suyu korumak ve tasarrufunu yapmak için yeterince bilgi düzeyinin olmaması ve 

teknolojik alt-yapı yoksunluğunun halkın üzerinde bir karabasan gibi çökmesi. Otoriter 

rejimler tarafından bilgisiz ve cahil bir toplum haline getirilerek, halklarına “köle” gibi 

muamele yapmayı bir politika olarak benimsenmiş olması. 

vii. Suyu tarımsal yapıdan, sanayi ve endüstriye kaymasını sağlatacak teknolojik ve siyasi 

iradenin yetersizliği ve bilgisizliğinin bulunması. 

viii. Hayat seviyesi herşeye rağmen artarken, su kültürünün ve kullanımı konusunda 

bilgisizlik bu bölgenin genel karakteristik özelliğini oluşturmaktadır. 

ix. Nüfus artış miktarı ile su artış miktarı arasında negatif bir durum vardır. 

Dünyadaki tüm insanlık bu tatlı su için mücadele etmekte ve yaşanan savaşların ana 

nedenlerinden birisi de bu tatlı suyun paylaşımı olmaktadır. Bizim konumuz bağlamında 

Ortadoğu, dünyanın yaşamak için gerekli su sınırının altında olan, en kuru ve su kaynakları 

bakımından dünyanın en fakir bölgelerindendir. Su kaynaklarının kıtlığı, bölgedeki ülkelerin 

birbiriyle çatışmasına sebep olurken, ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel yapılarının 

gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple, Ortadoğu'da su, günümüzde petrol 

kadar önemli hale gelmiştir ve yakın bir gelecek de petrolden çok daha önemli olacağının 

sinyallerini vermektedir. Ortadoğu’da su sıkıntısını en fazla yaşayan ülkeler, sırasıyla Filistin, 
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Ürdün ve İsrail’dir. Yapılan hesaplamalara göre, 30 yıl sonra bu ülkelerdeki su kaynakları 

ancak içme gereksinimlerini karşılamaya yetecektir. Suya erişimde yaşanan sorunların artması 

1.2 milyar insanın güvenilir içme suyundan yoksun kalmasına, 2.4 milyar insanında çevre ve 

sağlık koşullarına uygun suya erişim sıkıntısı vardır. Dünya genelinde bu konuda suya erişim 

ve güvenilir suyu bulma konusunda sıkıntı vardır. Dünya üzerindeki dağılımı son derece 

dengesizdir. Bu sebeple, bazı ülkeler su zengini iken, bazı ülkeler de kuraklıkla karşı karşıya 

bulunmaktadır (Kırkıcı, 2014: 6). Afrika’nın büyük bölümü, Kaliforniya, Ortadoğu, Çin’in 

kuzeyi, Meksika ve Orta Asya’da su rezervleri tükenmektedir (Kartal, 2009: 65). Dünya’da 

kullanılan suyun %85’ini dünya nüfusunun %12’si yani zengin ülkeler tüketmektedir (Duyar 

ve Özçelebi, 2012: 13). Ortadoğu, dünyanın yağış açısından  en düşük seviyede olan ve su 

kaynakları bakımından en fakir bölgelerindendir. Bunun yanında aşırı nüfus artışı ile su talebi 

artarken, tersine suyun arzı düşmeye başlamıştır. Dünyada su sıkıntısı çeken 29 ülkenin 13’ü 

Ortadoğu Bölgesinde bulunmaktadır. Bölgede, mevcut su kaynakları, iklim şartları ve tabiat 

özellikleri gibi sebeplerle, son derece kritik ve stratejik bir kaynak haline gelmiştir. Bu 

sebeplerle, bölgenin kendine özgü teknik, sosyo-ekonomik ve politik yapısı (Bu bölgenin 

eğitim düzeyinin düşüklüğü, dinsel motiflerin farklılık arz etmesi, yeraltı zenginlikleri ve 

bunda gözü olan hegemonik siyasete sahip batılı devletlerin bu bölge için düşündükleri, siyasi 

yöneticilerin kişisel hırsları vb. nedenler) gözönüne alındığında, su kaynakları üzerinde uzlaşı 

ortamının sağlanmasındaki güçlükler de ortaya konulmuş olacaktır (Kırkıcı, 2014: 115). 

Çünkü bu bölgede çok fazla aktör, stratejik unsur ve siyasi enstrüman mevcuttur. 

Tablo 15: Toplam Su Talebinin Kullanım Alanlarına Dağılımı (1994)(%) 

ÜLKELER 

KİŞİSEL 

KULLANIM  SANAYİ KULLANIMI  TARIMSAL KULLANIM 

SURİYE  7 10 83 

ÜRDÜN 29 6 65 

IRAK  3 5 92 

LÜBNAN 30 5 65 

İSRAİL  16 5 79 

FİLİSTİN 12 13 75 

SUUDİ ARABİSTAN 25 5 70 

KATAR 43 1 56 

BAE 11 9 80 

KUVEYT 77 1 22 

BAHREYN 40 8 52 

UMMAN  7 1 92 

YEMEN 6 2 92 

MISIR 7 5 88 

TOPLAM  236 76 1011 

Kaynak: Orhan TİRYAKİ, (1994), “Sınıraşan Sular ve Ortadoğu’da Su Sorunu”,Harp Akademileri Komutanlığı 

Yayınları, İstanbul, 1994, s.112’deki tablodan alınmıştır. 
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Harita 7: 2040 Yılında Dünya’daki Su Sıkıntısı Olacak Bölgeler ve Ülkeler 

 

Kaynak: World Resources Institute, 2015, “Water Stress By Country: 2040”,  27 August 2015, 

http://reliefweb.int/map/world/water-stress-country-2040. Erişim Tarihi: 15.03.2016. 

Harita 8: Türkiye’nin Akarsu, Baraj ve Gölleri 

 

Kaynak: http://www.dsi.gov.tr Erişim tarihi:12.06.2015. 
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HİDROPOLİTİK ANALİZ SONUÇLARI 

Ortadoğu’da su meselesi konusunda ortaya konabilecek ve yapılması gerekli politikaları 

maddeler halinde vermek gerekirse; 

• Ortadoğu Bölgesi’nde çok farklı din ve mezhebin bir arada yüzyıllardır yaşadığı 

ortamda insanların barışcıl ortamın oluşturulabilmesi için su ve suyun paylaşımı 

önemlidir. 

• Ortadoğu’da su meselesinin bir bölgesel çatışmaya veya geniş çaplı bir savaşa yol açıp 

açmaması, ülkeleri yöneten liderlerin siyasi istikrarsızlıklarına ve bölgeye dışarıdan 

etkide bulunan diğer devletlerin bu bölge ile ilgili hedeflerinin olması nedeniyle, “su” 

dan olmayan sebeplerle bir çatışma ortamına gidilebilir. Burada çatışmayı tetikleyecek 

dengesiz siyasi politikalar, yüksek askeri harcamalar ve istikrarsız sosyal yapılarıyla; 

İsrail, Filistin, Ürdün, Suriye, Lübnan, Irak, Mısır, Sudan, S.Arabistan gibi devletleri 

çatışma içine her an atabilir, bu durum bölgesel hatta bir dünya savaşına da zemin 

hazırlayabilir. Nil, Fırat, Asi ve Dicle gibi sınır aşan bölgesel nehirlerin su debilerinin 

düşmeye başladığı belirtilmektedir. Bu bölge taşıdığı sorunlarla patlayacak bir bomba 

gibi yanı başımızda durmaktadır. İklimde meydana gelen değişmeler ve dünya sıcaklık 

ortalamalarında 20C ila 50C arasında meydana gelecek sıcaklık artışları, su sorununu 

daha da körükleyecektir. 2045 yılında beklenen dünya ortalama sıcaklık artışı 3.50 C ila 

40C artması beklenmektedir. 

• Gelecekte suya sahip olan ile uzaya sahip olan ülkeler dünyada söz sahibi olacaktır. 

Onun için uzay alanında yatırım yapmak lazım. Nüfus artışı ile su kullanımı arasında 

negatif bir durum söz konusudur. Yani nüfus artarken, su havzaları ve alanlarından elde 

edilen su miktarında ciddi azalmalar görülmektedir. Hızla su alanları ve havzaları yok 

olmaktadır. Bunun için yağışa bağlı olarak su rejimine dikkat edilecek su politikaları 

oluşturulmalıdır. Kanallar, barajlar, göletler ve su havzaları oluşturmak gerekir. 

• Ortadoğu Bölgesi’ndeki potansiyel su krizlerini ve su sıkıntısını aşmanın temel yolu 

eldeki kaynakların daha verimli olarak kullanılmasından geçmektedir. Ortadoğu'daki 

hızlı nüfus artışı, tarımsal sulama, yeraltı kaynaklarının uzun süre kullanımdan dolayı 

tükenmeye yüz tutması gibi hesapsız ve israf ölçülerinde su kullanılmasını önlemeye 

yönelik politikalar oluşturulmalı ve desteklenmelidir. Bu amaçla yapılabilecekler 

arasında tarım alanında çağdaş ve az su harcayan sulama yöntemlerine geçilmesi, kurak 

yörelerde sulu tarım yapılmaktan kaçınılması, halkı bilinçlendirerek ve kullanma 

suyunu fiyatlandırarak kentsel su kullanımının azaltılması sayılabilir. Suyun 
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fiyatlandırılması da bir ekonomik baskı yaratacağından suyun israfının ve talebinin 

dengeli olmasına imkan sağlayacaktır. 

• Ortadoğu’da su kıtlığına çözüm ararken suyun ekonomik politiğinden hareket etmek 

gerekir. Su konusunda iki ana noktada çözüm üretmekten başka yol yoktur. Bir yandan 

su arzını artırmaya yönelik araştırmalar yaparken, diğer yandan su talebini sınırlamaya 

yönelik tedbirler almak gerekmektedir. Su arzını arttırma yöntemlerinden en ekonomik 

olanı başka ülkelerden su ithal etmektir. Bu konuda Ortadoğu ülkelerinin başvuracağı 

adres; “Türkiye’dir”. Biz nasıl enerjiye yüksek maliyet ödüyorsak, onlarda suyun 

fiyatını ödemek zorundadır. Çünkü 21.yüzyılda “su” stratejik en önemli metadır. 

• Su, insanlar için olmazsa olmaz yaşamın kaynağı niteliğinde olup, zaruri bir ihtiyaçtır. 

Ancak bu kaynak, aynı zamanda günümüzde gittikçe artan talepleri karşılayamacak 

kadar kıt bir kaynaktır. Ayrıca, uranyum, petrol veya doğal gaz gibi son derece değerli  

kaynakların bile ikâmesi bulunmakta iken, yaşamsal ihtiyaç olan suyun ikâmesinin 

bulunmaması da “su sorunlarını” dış politikada önemli bir noktaya taşımaktadır. 

• Türkiye’nin uluslararası hukukun genel eğilimlerine uygun olarak geliştirdiği sınıraşan 

nehir sularının, “Üç Aşamalı Plan” çerçevesinde; adil, dengeli, ekonomik ve optimal bir 

paylaşıma imkan sağlayan “su kullanımı teorisine” ve “havza bazında su yönetimi” 

anlayışına dayanan; havza ülkelerine (Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan, İsrail) uygun ve 

koordine edilmiş planlama ve uygulama ile hareket ederek problemleri ortadan 

kaldırılabileceği anlayışıyla hazırlanmıştır. Bu plan su sıkıntısı çekecek olan Ortadoğu 

ülkeleri içinde su sıkıntısının ortadan kaldırılmasında ya da en aza indirilmesinde çok 

önemli bir plandır. Bu plan er geç uygulanmaya konulmalıdır. 

• Türkiye'nin Ortadoğu’da hidropolitikayı yönetebilmesi için üstlenmesi gereken rol; 

özellikle yakın geçmişte yaşadığımız sorunları ve anlaşmazlıkları belirleyerek, üstünlük 

sağlayıcı stratejiler üretmek, bu bağlamda “yeni dünya düzeninin” getirdiği jeostratejik 

ve jeopolitik gelişmeler çerçevesinde, diplomaside önceliklilerini ortaya koyup 

belirleyen bir yaklaşımla, hidropolitika belirleyicisi ülke konumuna gelmelidir; 

operasyonel askeri tedbirler, su ve su kaynaklı sorunları savaş ve krize dönüşmeden 

çözecek politikalar ve programlar oluşturarak, komşulara ve bu bölgedeki ülkelere 

benimsetilmelidir. Böylece Ortadoğu’da riskleri ortadan kaldıran ve yöneten bir ülke 

konumuna gelinecektir. “Su” bu bölge için iyi bir barış aracı olabilir. Ancak bu bölgenin 

boşaltılması ve sürekli mücadele içinde bulundurulması bu toprakları insansız hale 

getirirken, ikinci aşama plana geçilmektedir. Kendi insanlarına yönelik (yahudi 
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yerleşimcileri için) iskana açılması planlanmaktadır. Bu durum, onları teolojik ve 

yahudi kültüründen aldıkları vaad edilmiş topraklara sahip olmayı hedefleyen siyonist 

politikalarının, kıyamet savaşı adını verdikleri “armageddon efsanesi” evangelist 

hıristiyan politikalarının temelini oluştururken, haçlı savaşlarından bu yana tapınak 

şövalyelerinin bin yıllık siyaset oyunu, Rusya’nın, İran’ın ve hatta Çin’in (İpekyolu-Silk 

Road) Akdenize çıkma noktası olarak bu bölgeyi ellerinde ve kontrollerinde tutma isteği 

bu bölgedeki tansiyonun yükselmesine ve çatışmanın her an yaşanmasına neden 

olmaktadır. Aslında bu topraklarda her devletin bir oyunu ve bir planı bulunmaktadır. 

Güçlü bir Türkiye bu ülkelerin bütün oyunlarını bozar ve çöpe atar. Bu nedenle orada 

akıtılan kan ve gözyaşının arkasında siyonist teolojik planın yanı sıra, daha ismini 

saymadığımız pek çok devletin planları bulunmaktadır. Ortadoğu bölgesi, kadim 

toplumların tarih boyunca hüküm sürdüğü yer üstü zenginliklerinin yanında yer altında 

yatan zengin ve değerli madenlere sahip olması su kadar önem arz etmektedir. 

• Bölgede su ölçüm, su tetkik ve su planlamasına acilen geçilmesi gereklidir. Bunun için 

etüt merkezleri ve su denetim izleme istasyonları acilen kurulmalıdır. 

• Bölgede su konseyi kurulmalıdır. “Ortadoğu Su Konseyi ve İcra Komitesi” şeklinde bir 

oluşuma gidilmelidir. Bu kurumun aldığı kararlar yaptırım gücü oluşturmalıdır. 

• Ortadoğu’da su temelinde ortaya çıkabilecek; kitlesel mülteci göçünü ve su savaşını 

önleyebilmek için yapılması gerekli olan bölgesel sivil toplum kuruluşlarının (zirai 

donatım kurumlarının, tarım kooperatiflerinin, su enstitülerinin, su araştırma 

merkezlerinin, kızılay, kızılhaç gibi kurumların) su konusunda halkı bilinçlendirecek ve 

eğitecek merkezler kurmalarıdır. 

• 21. Yüzyılda Dünya planetinde ve Ortadoğu’da ciddi su oyunları oynanacaktır. 

Çatışmalar kaçınılmazdır. “Suyu kontrol eden güç toplumları ve hatta devletleri” 

yönetecektir. İklim değişiklikleri ve buna bağlı olarak yanlış su uygulamaları özellikle 

susuzluk çeken devletleri ve bölgeleri gelecekte büyük bir su sorunuyla karşı karşıya 

bırakacaktır. Büyük savaş o zaman gelecektir. 
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BÖLÜM 8 

TÜRKİYE’DE SAĞLIK, İLAÇ VE GIDA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ  

 

                                                                        “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler 

       yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” 

                         Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

Türkiye’de sağlık harcamaları, ilaç ve gıda sektöründe meydana gelen gelişmelerin kalkınma 

ve büyüme üzerinde ciddi etkileri ve sonuçları bulunmaktadır. 21. yüzyılın en temel ticari 

malları, insanların en hayati ihtiyaçlarından olan 3 önemli konuda meydana gelecektir 

(Kurtoğlu, 2018:26); 

• Gıda üretimi ve tüketimi, 

• Sağlık hizmeti, sağlık harcamaları, ilaç sanayi ve insan ticareti, 

• Su ve suyun kullanımı, paylaşımı ve sınır aşan sular. 

 

Gıda sanayinin temel yapı taşı tarım sektörü ve tarımsal üretimdir. Gıda sanayinin aynı 

zamanda tüketici, çevre, enerji, teknik ve teknoloji gibi faktörlerle de karşılıklı ilişki içinde 

olmasının getirdiği dinamik yapı sürekli plan ve stratejiler düzenlemeyi zorunlu hale 

getirmektedir. Gıda sanayinin işleyeceği hammadde fiyatlarındaki değişim, kuraklık, kalite 

farklılığı gibi nedenler hammadde kaynaklarının daha verimli kullanılmasını zorunlu 

kılmaktadır. Gıda mal fiyatlarındaki dalgalanmalar küresel gıda fiyatlarına sürekli artış olarak 

yansımaktadır (Kalkınma Planı, 2014:1-2). 

Gıda üretim sorununun temeli üretimsizlikten değil, yükselen gıda fiyatlarından 

kaynaklanmakta ve beslenmektedir (Aysu, 2015:25). Sonuçta bu durum, dünyada gıda 

krizlerinin ortaya çıkmasında başrolü oynarken, temel olarak fiyat artışlarının oluşmasında 

etkisi olan başka önemli faktörlerde mevcuttur (Aysu, 2015:25; Kurtoğlu, 2018:29-30); 

 

• İklimsel felaketler ve kuraklık durumları, 

• Tarımsal tohum ve ürün stoklarının kaldırılması, 

• Tarımda şirketleşme ve tekelleşme süreci, 
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• Gıda tüketimindeki değişiklikler ve buna bağlı olarak alışkanlıkların değişmesi, 

• Gıda üzerinden yapılan fiyat spekülasyonları ve aracıların aşırı kazanç güdüsü, 

• Yeşil devrim adını verdikleri üretim sistemleri ile GDO’lu gıdaların dünya pazarlarında 

geniş bir yer tutması ve bunun yanında GDO’lu ürünlerin üretilmesine göz yumulması,  

• “Fenni Gübreler” kullanarak toprağın çürütülmesi, gibi etkenler gıda üretiminin çok 

ciddi boyutlarda sorunlar barındırdığını göstermektedir. 

 

Gıda sanayi alanında çok sayıda alt sektör bulunmaktadır. Gıda ürünlerinin üretim-satış 

sürecinde farklı aşamalar yer almaktadır ve sanayinin birçok sektörü ile ilişkisi söz 

konusudur. Her aşamada çeşitli teknik ve teknolojilerin uygulama alanı vardır. Bu bakımdan 

gıda sanayi pek çok alt sektörü ve alanı içinde barındıran önemli imalat sanayi koludur 

(Kalkınma Bakanlığı, 2014:2). 

Nüfus miktarındaki hızlı artış, yeryüzünde hammadde, doğal kaynaklar, gıda üretimi, sağlık-

eğitim ve beslenme gibi sorunları ortaya çıkarmaktadır. Zaten kıt olan üretim kaynaklarının 

optimal olarak kullanılamaması böyle bir sorunu günümüzde daha da tartışılır hale 

getirmektedir. Yeryüzü toplam 149 milyon km2’lik bir alana sahiptir. Yeryüzünün ancak 14-

15 milyon km2’lik alanı tarıma ve yaşamaya elverişlidir. Yani toplam alanın %10’unu 

kullanarak üretim yapılmaktadır. Dünya nüfusunun 7 milyar insanı bu topraklarda yaşamakta 

ve hayatını idame ettirmektedir. Bilim adamlarına göre, dünya gıda üretimi (yeterli olmasına 

rağmen) yaklaşık 10-12 milyar insanı besleyebilecek bir üretim seviyesine sahiptir (Aksu, 

1998:237; Aksu, 2016:729; Kurtoğlu, 2018:135). Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı kıta 

topraklarının %2’sini kapsayan kentlerde yaşamaktadır. Öte yandan kentleşme ve kent 

birimlerine göçle birlikte dünya kaynaklarının %75-80’ini kentlerde tüketilmektedir. Böylece 

dünya’da ve Türkiye’de köy ve kırsal tarım üretiminin zayıflatılması ve kaynakların atıl 

kalması sağlanmıştır (Aksu, 1998:250-253;270-275; Aysu, 2015:44). 

Dünya gıda üretimi yeterli olmasına rağmen yaklaşık 3 milyar insan yaşamla ve ölüm 

arasında gıda sorunu yaşarken, 1.5 milyar insanın orta düzeyde besin güvensizliği yaşadığı, 

açlıkla mücadele etmekte, yeterli beslenememekte, bir kısmı da doğrudan veya dolaylı 

nedenlerle (hastalık, susuzluk, açlık, vb nedenlerle) ölmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık 

%26.3’ü yaklaşık 2 milyar insan şiddetli gıda güvensizliği yaşamaktadır (Aysu, 2015:25; 

Yıldırım, 2020:24-25). Buna mukabil, ABD’de yüz binlerce kişi fazla yemekten (obeziteden) 

ölmektedir. Bu nedenle ve benzeri nedenlerle ölenlerin sayısı 100 bin ila 400 bin arasındadır 

(Tokalak, 2018:30-31). Bugün dünyadaki içme suyu toplam suyun %1’i kadardır. Bugün 600 
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milyonu çocuk olmak üzere 1.7 milyar insan yeterli ve içilebilir sağlıklı içme suyuna sahip 

değildir. Her yıl 1 milyon 800 bin çocuk temiz suya ulaşamadığından hastalıktan ve 

susuzluktan ölmektedir. 43 ülkede yaklaşık 700 milyon kişi “su temininde zorluk” eşiğinin 

altında yaşamaya çalışmaktadır (TASAM, 2015: 1-4; aktaran bknz: Aksu, 2016:730). 

Dünyada 20 saniyede bir çocuk su ve beslenememe ile ilgili hastalıklar nedeniyle ölüyor. Her 

yıl 5 yaşın altında 1.8 milyon çocuğun gıda ve su ile ilgili hastalıklar nedeni ile ölmesine 

sebep oluyor. Dünyada yılda 2 milyon ton katı atık dünya su kaynaklarına boşaltılıyor. Bir 

kişinin günlük doğrudan su tüketimi 2-3 litre ve evsel kullanımı 20-300 litre arasında 

değişiyor iken, tükettiği öteki besinlerin üretimi için 2000-3000 litre/gün su harcanmış olması 

gerekiyor. Dünya’da gıda üretimi için ulaşılabilir içme suyunun %70-90’ı harcanmakta ve bu 

suyun büyük bir kısmı içinde kirleticilerle doğaya geri bırakılmaktadır (Aksu, 2016:730-731). 

Dünya sağlık Teşkilatı’nın (WHO) 2000 yılı sonunda yayınladığı rapora göre, dünyada su 

krizi gittikçe artmakta olduğu, her iki kişiden biri içtiği su sağlıksız, suya bağlı hastalıklardan 

ve susuzluktan çoğu çocuk her gün 10 bin insan ölmektedir (Kurtoğlu, 2018:135). 

Kişi başına günlük ortalama su tüketim standardı Türkiye'de 111 litre iken, dünya ortalaması 

150 litredir. Bu bakımdan su fakirliğine doğru bir gidiş vardır. Sağlıklı suya erişebilen 

nüfusun toplam nüfusa oranının dünya ortalaması %82 olurken, Türkiye'de bu oran %93'dür 

(DPT, 2007:7). Kuzey Amerika’da yaşayan bir insan, Gana’da yaşayan bir insandan 70 kat 

fazla su tüketmektedir. Bir Avrupalı kullandığı su miktarının %32’sini tuvalette harcarken, bu 

oran bir Hintli için sadece %1’dir (Pamukçu, 2000:64; aktaran bknz: Aksu, 2016:731). New 

York’ta günde kişi başına ortalama 607 litre su kullanılırken, İstanbul’da kişi başına 159 litre, 

Berlin’de 171 litre, Londra’da 324 litre, Mumbai’de (Hindistan) 90 litre, Meksiko City’de 343 

litre, Johannesburg’ta (Güney Afrika) kişi başına günde ortalama 378 litre su kullanılmaktadır 

(Ayman, 2010:36; aktaran bknz: Aksu, 2016:731). Ayrıca tarımda kullanılan yanlış sulama 

yöntemleri nedeniyle kullanılabilir suyun %40’ı israf edilmektedir (Sönmez, 2010: 64-81). 

Kişi başına su tüketimi her 20 yılda bir ikiye katlanıyor; nüfus artış hızının iki katı bir hızla 

(http://www.emo.org.tr/ ekler/a51645e378e1c0e_ek.pdf?dergi=571,Erişim Tarihi:15.10.2015) 

Önümüzdeki 60 yıllık süreçte, hava sıcaklıkları 2.5-3 derecelik bir artış olması beklenirken, 

bir de buna %25 ile %35’lik bir yağış azalması ve ciddi iklim değişiklikleri kaçınılmaz olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Acar, 2010:86; aktaran bknz: Aksu, 2016:731). Bu ciddiye alınması 

gereken önemli bir stratejik projeksiyondur. Aslında tehlike çanlarının çalmaya başladığının 

ilk işaretleridir. Eğer insanlık alemi bu konuda duyarlı olmazsa, gelecek yıllar gıda üretiminin 
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azaldığı, açlığın ciddi boyutlara ulaştığı, susuzluğun hüküm sürdüğü, suya ulaşmak için 

savaşların ve gözyaşıların çokça döküleceği yıllar olacaktır (Aksu, 2016:731). 

Sağlıksız gıda politikaları yüzünden 2009 yılı itibariyle beslenme sorunu 1 milyar kişiye 

ulaşmışken, 2020 itibariyle 3 milyara yakın insan açlık ve beslenme sorunuyla yaşamını 

idame ettirmektedir. 2040 yılında bu rakamın 4.5-5 milyara çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı yüksek fiyatlarla gıdaya ulaşamazken, bugün dünyanın 

%71’i günde 10 US dolardan az kazanırken, her 5 kişiden biri 2 US dolardan az 

kazanmaktadır. Az gelişmiş fakir ülkelerdeki insanlar kazandıkları gelirin %80’ini, gelişmekte 

olan ülkelerde ise, kazandıkları gelirin %50’sini gıda harcamalarına yaparken, gelişmiş 

ülkelerde (OECD ülkelerinde) bu oran %13-20 arasında değişmektedir. Türkiye’de ise bu 

oran %30’lar seviyesindedir (Aysu, 2015:25-27; Tokalak, 2018:29). 

Dünyada her gün milyonlarca ton gıda maddesi tüketilmeden çöpe gitmektedir. Sadece 

ABD’de gıda maddelerinin en az %40’ı çöpe gitmektedir. ABD’de her gün 36 milyon ton 

gıda çöpe gitmektedir (Tokalak, 2018:41). Buna benzer bir gelişme Türkiye’de de 

rastlanılmaktadır. Her gün üretilen 4 ekmekten 1 tanesi çöpe atılmaktadır. Fakirlik ve israf iki 

zıt durum, ilginç bir paradigma oluşturmaktadır. 

İlaç sanayi, beşeri ve veteriner hekimlikte tedavi edici, koruyucu, besleyici, tanı aracı olarak 

kullanılan sentetik, biyolojik, bitkisel ve hayvansal kaynaklı ilaç etkin ve yardımcı maddeleri 

ile farmasötik teknolojiye uygun olarak müstahzar ilaç üreterek sağlık hizmetlerine56 sunan 

imalat sanayinin bir dalı olarak faaliyet gösteren bir sanayi sektörüdür (DPT, 2007:15). İlaç 

sektörü ayrıca gerek teknolojik gelişmeler gerekse değişen demografik ve sosyoekonomik 

yapıdan etkilenen, Ar-Ge faaliyetlerinin yoğun olduğu bir sektördür (DPT, 2014:XV). 

Ürettiği ürünlerin sağlığın ve yaşam kalitesinin devam ettirebilmesi gereken hallerde 

vazgeçilemez oluşu toplumların bugünü ve yarını için ilaç sektörünü stratejik bir konuma 

taşımaktadır. Harpler, doğal afetler, ekonomik krizler, pandemik viral sürecinde, 

ambargolarda, mücbir şartlarda, iklimsel bozulmalarda vb. felaket durumlarında insanlığın 

vazgeçilmez ihtiyaçlarından olan ve olağanüstü şart ve zamanlarda ilaç gereksinimi 

karşılayabilecek bir ilaç sanayinin varlığı ve faaliyetleri yaşamsal öneme haizdir (DPT, 

 

56 Sağlık hizmetlerinin kapsamını ruhen, bedenen, sosyal yönden ortaya çıkan hastalıkları tedavi etmek için yapılan tüm 

faaliyetler oluşturmaktadır. Bu faaliyetler ise, ana- çocuk sağlığı, aile planlaması, tıp eğitimi, ilaç, çevre sağlığı, medikal araç 

ve gereç üretimi gibi hizmetlerdir (Koç, 2014:3; aktaran bknz: Şen ve Bingöl, 2018:90). 
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2007:15). Bunun yanında dünyada insanların biyolojik olarak ilaçlara bağımlılığının artışına 

endeksli olarak, yaşam beklentisini uzatırken, yeni pandemik hastalık ve biyolojik tehlikelere 

karşı hayatını idame ettirmeye çalışmaktadır. Ülkemizde ilaç sanayii dört bölümde faaliyet 

göstermektedir (DPT, 2007:1). 

- Beşeri mamul ilaç üretimi ve pazarlaması, 

- Veteriner mamul ilaç üretimi ve pazarlaması, 

- İlaç etkin maddeleri üretimi ve pazarlaması, 

- Diyagnostik ve diğer farmasötik ürünler üretimidir. 

 

İlaç endüstrisinin ulusal ekonomiye sağladığı faydalar arasında (Nusser ve Tischendorf, 

2010:12-13: ayrıca bknz: Muratoğlu, 2017:296): 

• Halk sağlığı harcamalarını azaltmak (örneğin hastanede kalma durumunu azaltmak), 

• Emeklilik sistemleri ve tıbbi bakım sistemleri üzerindeki ağırlıkların azaltılması, 

• Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, 

• Toplam ekonomik üretimin değerini artırmak, 

• Mevcut istihdamı sürdürmek ve yeni iş fırsatları yaratmak, 

• Uzun vadeli ekonomik büyümenin ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasını 

sağlatmaktadır. 

İlaç endüstrisine yön verenler genelde çok uluslu firmalar olup, ilaç sektöründe faaliyet 

gösteren üç tip firma tarafından dünya ilaç üretiminin yapıldığı belirtilmektedir: 

• Faaliyetlerini hem kendi ülke pazarlarında hem de ulusal ve hatta kıta sınırlarında 

belirleyen çok uluslu firmalar. Bunlar yüksek Ar-Ge yoğun firmalardır. 

• İç pazarları için Ar-Ge yoğun olmayan ilaç satışında uzmanlaşmış küçük ulusal 

firmalar. 

•  Biyoteknoloji alanında, yeni ilaç bileşikleri, yeni ilaç tarama araçları ve araştırma 

araçlarının keşfi ve geliştirilmesi konusunda uzmanlaşmış Ar-Ge yoğun firmalar 

(Gambardella, Orsenigo ve Pammolli, 2000:2-105; aktaran bknz: Muratoğlu, 2017:298). 

Dünyada yaklaşık 35 ülkede Dünya Sağlık Örgütü’nün kurallarına uygun kalitede üretim 

yapılabilmektedir. Yeni ilaç keşfi 7-8 ülkede gerçekleştirilmekte ve dünya pazarının %60’ının 

üzerindeki payını çok uluslu innovatör firmalar paylaşmaktadır. Pandemi döneminde Covid-

19 virüsüne karşı geliştirilen ve üretimleri yapılan aşıların herhangi bir analizi, laboratuvar 
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sonuçları, faz durumları ve yan etkilerinin belirlenmeden ve tıpsal sonuçları incelenmeden 

piyasaya süren firma sayısı 7-8 civarındadır. Bu ülkelerin ilaç şirketleri kapitalist pazardan 

ciddi pay kapma derdine düşmüşlerdir. Tahminen Covid-19 ilaç pazarındaki ciro miktarı 

yaklaşık 100 milyar dolar mertebesinde olduğu tahmin edilmektedir. İlaç sanayii en yüksek 

katma değer sağlayan sektörlerin ön sıralarında yer almaktadır. 2004’de 546 milyar USD’ye 

ulaşan toplam dünya pazarlarında en büyük payları %45,3 ile ABD, %28,3 ile AB ülkeleri 

almaktadır. AB’de dış ticaret dengesinde en yüksek artı değere ulaşan ürünler ilaçlardır. 

Ülkemizde sektör sahip olduğu potansiyele rağmen rekabet parametreleri değerlendirmesine 

göre, dünya pazarlarında istenen rekabet gücüne henüz ulaşamamıştır. Sektörün dünya pazarı 

içinde payı % 1 dolayında, 2003 yılında Türkiye sanayi üretimi içinde payı % 1,3 

gerçekleşmiştir (DPT, 2007:3). 

Türkiye ilaç pazarının 2005-2009 arasında %69 büyüme ile 13.5 milyar TL’ye ulaşacağını 

öngörmektedir. Bu gelişim ile kişi başına ilaç tüketimi 132 USD olacaktır. 2011 yılında 

toplam ithalat 5,1 milyar ABD doları, ihracat 620 milyon ABD doları olmuştur. İhracat 

hacmimiz dünya eczacılık ürünleri pazarında %0,1 gibi oldukça küçük bir paya sahiptir. 

Toplam dünya eczacılık ürünleri ithalatından alınan pay ise %1 gibi daha yüksek bir 

düzeydedir. OECD ülkelerinde toplam sağlık harcamalarının bütçe içindeki payının son 10 

yılda %7,7’den %8,8’e, Türkiye’de ise %4,8’den %6,1’e çıkmıştır (DPT, 2014:XV). 

43 firmanın öngörülerine göre hazırlanmış projeksiyona göre, daha düşük bir artış eğilimi ile 

2013’de iç pazarın boyutunun (2005 fiyatları ile) 15,2 milyar TL olması beklenmektedir. 

Yapılan araştırmalar yaşlı insanların genç insanlara göre daha çok ilaç kullandığını 

göstermektedir. 75 yaş üstü insanların %80’i en az 1 reçeteli, %36’sı en az 4 reçeteli ilaç 

kullanmaktadır. Bu doğrultuda artan hastalık çeşitleri ve oranları karşısında reçeteli ilaç satışı 

2002 yılından itibaren 2010 yılına kadar sürekli artmıştır. 2016 yılında toplam reçeteli ilaç 

satışlarının 853 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir (DPT, 2014:3). 

2013-2018 döneminde üretilen yeni ilaçların %65,2’sinin satıldığı ABD’yi %17,7’lik payla 

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık beşlisinin oluşturduğu Avrupa pazarları 

izliyor. İçinde ülkemizin de bulunduğu ve 21 ülkeyi kapsayan “ilaçta gelişen pazarlar” 

(Pharmerging Markets) grubunun aldığı pay ise %1,5 seviyesinde. Sektörün 2019 yılsonu 

yaklaşık büyüklüğü 1,3 trilyon USD seviyesinde. 2018 yılına göre %4 büyüyen sektörün, 

2020-2023 döneminde ise ortalama %4,5 oranında büyüyerek 1,5 trilyon US Dolar seviyesini 

aşması bekleniyor. (Ancak Corona Virüs pandemik viral sürecinde bu 2023 yılına ait hedef 
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pazar miktarı 1.6 trilyon US dolarlık iken, içinde yaşadığımız 2020 yılında bu pazarın miktarı 

3-4 kat artarak 4-6 trilyon US dolar mertebelerine çıkmıştır). Bu büyüme ivmesinin sermaye 

birikiminin de desteğiyle gelişmiş ekonomiler öncülüğünde sağlanacağı tahmin ediliyor. Öte 

yandan, 2014-2018 döneminde sırasıyla %11,4, %7,3 ve %11,2 oranında büyüyen Brezilya, 

Çin ve Hindistan pazarlarının da bu harekete katkı vereceği değerlendiriliyor. Yine de, 

sektörün 1,5 trilyon US Dolar seviyesine olan yolculuğundaki büyüme hızının 2014-2018 

döneminde yaşanandan daha yavaş seyredeceği tahmin ediliyor (https://assets.kpmg/ 

content/dam/kpmg/tr/pdf/2020/03/sektorel-bakis-2020-ilac.pdf; Erişim Tarihi: 05.08.2020). 

Gıda sanayii ise, gıda maddelerinin hammaddeden itibaren üretim sürecine girererek; tedarik 

zincirine bağlı olarak depolama, tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme, 

ambalajlama işlerinden bir veya birkaçının yapıldığı ve gıda maddeleri satış yerlerine 

gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin 

tamamını kapsamaktadır (DPT, Gıda Sanayi ÖİK Raporu, 2007). Gıda sanayii, tarım, 

hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinden elde edilen hammaddelerin endüstriyel olarak 

üretimlerini içeren ve çok eski zamanlardan günümüze kadar uzanan medeniyetlerin 

oluşturduğu tecrübe ve birikimleri içinde barındıran (peynir yapımı, yoğurt yapımı, pekmez 

yapımı, bira üretimi gibi) bir sanayi koludur. Günümüzde, dünya çapında toplam imalat 

sanayi tarafından yaratılan katma değerin %15’i gıda sanayi tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Dünya gıda arzı ve talebi 2000’li yıllardan sonra sürekli ve hızlı bir değişim içinde olmuş, bu 

durum gıda fiyat oynaklıklarında da rol oynamıştır. Bu değişimin temel nedenlerini doğal 

nedenler ve iklim değişikliği, enerji kaynakları ve girdi kaynaklarındaki fiyat artışları, nüfus 

artışı, gıda ürünlerinin alternatif kullanım alanlarının (biyo-yakıt gibi) gelişmesinde aramak 

mümkündür. Gıda sanayinin en önemli ilişkisi, yeterli ve kaliteli hammadde kaynağı olan 

tarım sektörüyledir. Aynı zamanda, temel sorun Türkiye’de tarımın sanayiye istenen kalite ve 

miktarda sürdürülebilir şekilde hammadde üretemeyişidir. Yapılan bir değerlendirmeye göre, 

ülkemizde tarımsal ürünlerin ortalama %30’u sanayide değerlendirilirken, bu oran gelişmiş 

ülkelerde %60-80 arasında değişmektedir. 

Dünyada gıda üzerine (içecekler dahil) harcanan para 2010 itibariyle, 4 trilyon US dolar iken 

bu harcamanın 1.2 trilyon US doları ABD tarafından yapılmaktadır. 2012 yılında gıda 

harcaması senede 1.8 trilyon dolara çıkmıştır. 2013 yılında dünyada gıda harcaması tahminen 

5 trilyon dolardır (Tokalak, 2018:21). 2015 yılında dünyada gıdaya (içecekler dahil) harcanan 

para 10-11 trilyon US dolara ulaşmıştır. 2020 yılında 15 trilyon US dolar olduğu tahmin 

edilmektedir. Gıda sanayii, gelişmiş OECD ülkelerinde yarattığı katma değer (dünya çapında 



172 | Doç. Dr. Levent AKSU 

 

toplam işleme sanayii tarafından yaratılan katma değerin %15'i) ve toplam ücretli çalışanlar 

sayısı açısından diğer imalat sanayii kolları arasında ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır (Güleş, 

Buluş, Paksoy, vd., 2008:4). 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tarımdaki büyüme, genel iktisadi büyümenin yarısı 

seviyesinde olup, 2017 yılında ekonomi %7.4 büyürken, tarımdaki büyüme oranı %4.9 

olmuştur. 2018 yılında iktisadi büyüme oranı %2.6 iken, tarımdaki büyüme %1.3 olarak 

gerçekleşmiştir. GSYH içinde tarımın payı 2010 yılında %9 iken, 2011’de %8.2 olmuş, 

2012’de %7.8 olarak gerçekleşirken, 2013’te %6.7’ye düşmüştür. 2017’de %6’lar seviyesine 

düşerken, 2018’de %5.8 ile en düşük seviyesine inmiştir. Türkiye’nin 2010 yılında tarım 

hasılası 52.5 milyar US dolar iken, 2018’de tarım hasılası 42.5 milyar US dolara düşmüştür. 

İstihdamda tarımın payı 2010 yılında %23.3 iken, 2018’de bu oran %17.3 gerilemiştir 

(Yıldırım, 2020:22-23). 

Tablo 16: Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Milyon Dolar) ve Gıda-İçecek Sanayii 
  Madencilik ve İmalat Gıda-İçecek Elektrik,  

Yıllar Sanayi Taş Ocakçılığı Sanayi Sanayii Gaz ve Su Toplam 

2006 -50.915 -20.889 -30.133 1.885 107 -54.043 

2007 -56.363 -23.655 -32.856 2.503 148 -62.790 

2008 -58.502 -33.495 -25.064 2.713 58 -69.937 

2009 -34.400 -18.942 -15.582 3.023 123 -38.785 

2010 -62.985 -23.942 -39.900 3.273 161 -71.661 

2011 -92.379 -34.526 -57.915 3.979 62 -105.879 

2012 -71.833 -39.085 -32.938 4.400 190 -83.976 
Kaynak: TÜİK ve TGDF; aktaran bknz: DPT, 2014:12’deki tablodan alınmıştır. 

 

Türkiye’de sanayinin diğer sektörleri açık verirken (-), gıda-içecek sanayi dış ticaret dengesi 

üzerinde pozitif etki veren bir durumdadır. Her geçen sene büyüyen bir ivme yakalamıştır. 

Gıda-içecek sanayi üretim değeri, imalat sanayi üretim değerinin 1/7’sine (%15-16’sına) 

sahiptir. Aslında bu sektörün hammaddesini oluşturan tarım ve hayvancılık sektörü üretim 

olarak gıda sanayini beslediği görülmektedir. Bu bağlamda İç pazara mal arzında büyük bir 

sıkıntı yaşanmazken, ihracat kalemleri içinde (+) değer veren bir sektör durumundadır. Türk 

gıda sanayiinde sektörün gelişmesi ve rekabetinde ele alınması gerekli başlıca konular şu 

şekilde ortaya konulmuştur (DPT, 2007:X): 

• Gıda üretim-tüketim zincirinde sivil inisiyatifin güçlendirilmesi, devlet desteklerinin 

sürdürülmesi, devlet teşvik ve fon sistemiyle halkının gıda ihtiyaçlarının karşılanması 

sağlanmalıdır. 
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• Ucuz hammadde temini yanında kayıt dışılık, vergi muafiyeti, vergi istisnası ve haksız 

rekabetin önlenmesi açısından vergi düzenlemelerine gidilmesi gerekir. 

• İşletmelerin üretim girdileri maliyetlerinin düşürülmesi, böylece dış pazarlarda rekabet 

edebilirliğin sağlanması, teknik ve hijyenik koşullar açısından işletme bazında AB’ye 

uyumun (standart ve kalite açısından) gerçekleştirilmesidir. 

• Bitkisel ve hayvansal hammaddenin uluslararası fiyatlar, sağlık ve kalite standartlarında 

(GDO’lu ve hormonlu tarım ve gıda ürünleri üretenlerin cezalandırılması yoluyla) 

sürdürülebilir şekilde teminin sağlanmasıdır. 

• Gıda alanında paydaşların bütçeden Ar-Ge çalışmaları payının artırılması, ileri tarım 

tekniklerinin kullanılması (GDO’lu ve hormonlu olmayan yöntemle) halkın köye ve 

kırsala dönüş için maddi ve manevi desteklerin ve kolaylıkların sağlanması. Çünkü 

insanlığın geleceği tarımdadır. Çünkü tarım sektörü, gıdanın en büyük hammaddesidir. 

• Sanayinin bilim, teknoloji ve Ar-Ge’ye dayalı faaliyetlerinin geliştirilmesi, yeni 

tekniklerin üretim sürecinde kullanılması gerekmektedir. 

• Üretimden tüketime gıda denetiminin etkinleştirilmesi, üretici ve tüketici haklarını 

koruyarak gıda güvenliğinin sağlanması. Günümüzün en önemli ve en yaşamsal 

stratejik konusunu oluşturmaktadır. 

 

Sağlığın, yaşam standardı, gelirin adaletli dağılımı, çevre ve habitat düzenlemeleri, temiz su 

içme ve sağlıklı beslenmenin, toplumun gelir ve refahı, işçi verimliliği, işgücü katılımı, 

tasarruf ve yatırım oranları, demografik faktörler ile diğer beşeri sermaye faktörleri üzerinde 

doğrudan bir etkisi bulunmaktadır (Taban ve Kar, 2004:292; Dağdemir, 2009:87-90; aktaran 

bknz: Aksu, 2018:3616). Ekonomik kalkınmasını sağlatabilmiş ileri toplumlarda, sağlık için 

ayrılan kaynaklar ve fonlar artarken, fertlerinde yaşam standardı ve sağlıklı olma bilinci hızla 

artmaktadır. Ayrıca sağlık düzeyinin niteliği ve niceliğindeki gelişmeler iktisadi gelişmeyi de 

beraberinde hızlandırmaktadır (Mazgit, 2002:405; aktaran bknz: Aksu, 2018:3616). 

Sağlık ve rehabilitasyon hizmeti beşeri sermaye için olmazsa olmaz en önemli kamu hizmeti 

yatırımıdır. Gelir dağılımındaki adaletin sağlanması ile ilgili bir değişken olarak sağlık 

politikaları günümüzün en önemli sosyal devlet politikasıdır. İktisadi büyüme sürecinde 

önemli rolü olabilen insan sağlığı ile gelir dağılımı değişkenlerinin arasında iki yönlü 

nedensellik ilişkisi vardır: Düşük gelir, kötü beslenmeye sebep olurken, yoksulluk ise sağlık 

kazanç potansiyelini azaltır. Öte yandan, ampirik çalışmalar sağlık ile iktisadi büyüme 

arasında pozitif bir ilişki öngörmektedir (TEK,2003:12;http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi 
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/tik2004/ cilt11.pdf/2004 Türkiye İktisat Kongresi Cilt 11: Çalışma Grubu Raporları – I.; 

erişim tarihi: 10.05.2014; aktaran bknz: aktaran bknz: Aksu, 2018:3622 ). 

Devlet tarafından halka sunulan sağlık hizmetlerindeki yaygınlığın, çeşitliliğin, kantitenin ve 

kalitenin artışı çalışma hayatında emeğini ortaya koyan insanın (beşeri sermayenin) verimlilik 

artışına sebep olurken, eğitim hayatında başarı oranının daha belirgin oluşmasına imkan 

sağlamaktadır. Bunun yanında insanın kariyer, sosyal sınıf ve sosyal mobilitesinin artmasına 

neden olur. Buna bağlı olarak, sağlıklı kişilerin çalışma ömrünün daha uzun olacağı ve 

böylece bu kişilerden daha uzun süreli ve verimli olarak faydalanılacağı belirtilmektedir 

(Smith, 2008:70-79; Ay, Kızılkaya ve Koçak, 2013:164; aktaran bknz: Aksu, 2018:3622). 

Dolayısıyla beşeri sermaye açısından yaşam şartlarının elverişliği, hayattan memnuniyet 

duyma ve zevk alma, beslenme ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi, ortalama ömürün 

uzaması, eğitimdeki ve sağlık sektöründeki ilerlemeler ve gelişmeler iktisadi büyüme ve 

iktisadi kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için asgariden gerekli temel şartlardandır. Beşeri 

sermaye üretkenliğini artırmada ve etkinliğini sağlamada, maddi ve maddi olmayan faktörler 

etkilidir. Maddi faktörler, işçilerin çalışma ortam ve şartları, fiziki sermaye, ücret düzeyi ve 

yaşama şartları, beslenme ve sağlık şartları belirtilebilir. Maddi olmayan faktörler ise, sosyal 

sermaye ve etik değerler sıralanabilir (Karadeniz, Durusoy ve Köse,2007:16). Beşeri 

sermayenin etkin kullanımı için sosyal sermayeye ihtiyaç vardır (Aktaran bknz: Aksu, 

2016:81-82). 

Dünyada 2007-2017 yıllarını kapsayan dönemde sağlık hizmetinin %64’ü kamu tarafından 

karşılanmaktadır. Düşük gelirli ülkelerde bu oran %80-90’lara kadar çıkmaktadır. 2016 

yılında dünya nüfusunun %91’i kirli hava içerisinde yaşamını idame ettirmek durumunda 

kalmıştır. Dünya hızla kirlenmektedir. Hava kirlilik seviyesi belirlenen standardın tam 2.5 kat 

daha kirli havada yaşamak zorunda kalınmıştır. Tüm dünyada 2016 yılı itibariyle 4.2 milyon 

kişi kirli hava yüzünden hayatını kaybetmiştir. Yine hijyen olmayan kirli su kullanmak ya da 

yeterli suya sahip olmamaktan ölen insan sayısı 2016 yılında Afrika kıtasında 870 bin kişidir 

(http://www.tuseb.gov.tr/tacese/ yuklemeler/haberler/2018%; erişim tarihi: 05.04.2018;WHO, 

2018:1-57). Bugün dünyadaki içme suyu toplam suyun ancak %1’i kadardır. Bugün 400 

milyonu çocuk olmak üzere 1.5 milyar insan yeterli ve sağlıklı içme suyuna sahip değildir. 

Her yıl 1 milyon 800 bin çocuk temiz suya ulaşamadığından hastalıktan ve susuzluktan 

ölmektedir. Yine bugün 43 ülkede yaklaşık 700 milyon kişi “su temininde zorluk” eşiğinin 

altında yaşamaya çalışmaktadır (Aksu, 2016:730-731). Dünya bankası 2012 raporuna göre, 
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2010 yılı itibariyle Türkiye’de temiz suya erişim oranı %90 iken, dünya ortalaması %62.4 ve 

Avrupa Birliği’nde ise %99.8 olarak hesaplanmıştır (Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı, 

2014:7). 

İlaç sektörü bugün inovatif yapısıyla ve Ar-Ge yoğun olarak teknolojileri kullanması ve 

üretim sürecini geliştiren 21. Yüzyılda önemli sektörlerin başında gelecektir. Bu nedenle, 

araştırmaya dayalı ilaç endüstrisi, ülkelerin iktisadi büyümesine katkı sağlamasında ve gelişen 

küresel ekonomik yapıda ülkelerin rekabetçiliğinin sağlanmasında önemli kritik bir rol 

oynayabilecektir. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde ilaç sektörü teknolojik yenilikler 

aracılığıyla büyüme hızını artırmaktadır (Efpia, 2015:1-15). 

Yeterli gıda üretimi yapamayan bir toplum, kazandığı gelirin büyük bir kısmını gıdaya 

ayırmakta, yeterince zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve beslenemezken aynı 

zamanda susuzluk ve açlık sorunuyla da karşılaşmakta, bu durum ciddi sağlık sorunlarını 

ortaya çıkarmakta, bunun için geliri olmayan fakir toplumlar sağlık ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için ilaç vb. tüketimi için batılı devletlerden yardım beklemekte, bunun 

yanında açlık ve beslenme sorunu yaşayan bu toplumlarda nüfus artışı da ciddi boyutlarda 

olup, fakirlik kısır döngüsünün içinde kıvranıp kalmaktadır. Açlık-susuzluk, yoksulluk, gıda 

sorunu, temiz suya ulaşma, ilaç tüketimi, aşırı nüfus artışı sorunu, kalkınma sorunu olarak 

karmaşık bir yapının oluşmasına neden olmaktadır. Bir ülkede zirai-tarımsal üretim ve gıda 

üretimi, nüfus artış hızından büyükse, o ülkede açlık ve kıtlık sorunu yaşamaz (Aksu, 

1998:237-239).   

Bir toplumda sağlık yatırımları yetersizse ve o ülkenin iktisaden geliri bozuksa, gelirin önemli 

bir bölümü gıda tüketimine giderken, toplumun genel sağlık durumu kötü ve iktisaden 

kalkınması düşük demektir. Yetersiz gelir, sonuçta toplumda yetersiz sağlık olgusunun 

meydana gelme nedenidir. Toplumdaki fakirliğin çözülmesi için gerekli olan nokta burasıdır. 

Bunun yanında, hayat standardındaki ve gelir seviyesindeki düşüklük, gıda ve tarım 

üretimindeki düşmeler ve buna bağlı olarak beslenme yetersizliği, sağlık hizmetlerindeki 

aksamalar ve toplumun tüm kesimlerinin bu hizmetlerden yararlanma problemi, temel yaşam 

şartlarının oluşturulamaması, kamu sağlık kuruluşlarında niteliksel ve niceliksel azalmalar, 

sağlıklı yaşam alanlarının ve çevre korumasının giderek terk edilmesi sonucunda şehirlerin 

kanserleşmesi, ayrıca köyden kente nüfusun aşırı göç akını da “plansız ve sağlıksız şehirlerin” 

oluşmasına sebep olurken, bilinçsiz bir şehirleşme politikasını da ortaya çıkartmaktadır 

(Aksu, 2016:89). 
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      Şekil 15: Sağlık Harcamaları ile Kamu Geliri Arasındaki İlişki 

 

Kaynak: Türk tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu, “2001 Ekonomik Krizin Toplum Sağlığı Üzerine Etkileri”, 

Mart 2003, Ankara. Aktaran Bknz: Çiğdem, 2014:165’deki şekilden alınmıştır. 

Gelir seviyesi yükseldikçe toplam sağlık harcamaları içerisindeki kamu payının arttığı, geriye 

kalan sağlık harcamaları içerisinde ise cepten yapılan ödemelerin (out of pocket expenditures) 

azaldığı ve özel sigortaların payının arttığı görülmektedir. Dünyada yaşam beklentisi 2010 yılı 

itibariyle Japonya’da 83 yaş iken, İsveç’te 82 yaş ortalaması görülmektedir. 2010 yılında 

OECD ortalaması 79.7 yaş iken, Türkiye’de yaşam beklentisi 73.4 yaştır (Kalkınma 

Bakanlığı, 2014:6, 54). 

Her ne kadar sağlık harcamalarındaki artış büyük oranda bilimsel araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan gelişmelerden (patent ve yenilikler) kaynaklansa da, 

yaşlanmanın da sağlık harcamaları üzerinde doğrudan bir etki yaptığı açıktır. Yaşam süresinin 

uzaması ile birlikte uzun süreli olan bakıma talep artacak ve bu alana daha fazla yatırım 

yapılması gerekecektir. İlaç harcamaları OECD ülkelerinde yapılan sağlık harcamalarının 

yaklaşık  %20’sini oluşturmakla beraber, bu oranlar ilaç ödenmelerine yönelik sistemlerin 

ülkelerdeki farklılıklarına bağlı olarak değişmektedir. Yeni ilaçların ortaya çıkması, teknolojik 

Ar-Ge ilaç ve aşı geliştirmeleri ve yaşlanan nüfusun hastalık dağılımlarındaki değişimlerinde 

etkisi ile ilaç harcamalarının sağlık harcamaları içerisindeki payı hızla giderek artmaktadır. 

2000-2009 döneminde ilaç harcamalarındaki reel yıllık artış %3,5 olarak gerçekleşmiştir 

(toplam sağlık harcamalarının aynı dönemdeki artışı yüzde 4’tür). Dünya’da 2005-2014 yılları 

arasında büyüme oranı %6 ila %7.6 arasında bir gelişme göstermiştir (Pini, 2015:3; Kalkınma 

Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı, 2014:54-55). OECD ülkeleri57 ve bu ülkelerin sağlık 

 
57 OECD ülkeleri dünya nüfusunun yaklaşık %22’sini oluştururken, 2010 yılında 6,5 trilyon dolara yakın sağlık 

harcamalarıyla tüm dünya sağlık harcamalarının %84’üne sahiptir (Daştan ve çetinkaya, 2015:110). 
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sektörlerine göre, ABD sağlık sektörüne %17,6 ile en fazla kaynak ayıran ülke konumunda 

iken, OECD ülkelerinin ortalaması %9,5’dir. Türkiye ise, 35 OECD ülkesi arasında 

GSYH’dan sağlık sektörüne %6,1 ile en az kaynak ayıran ülke konumundadır. Diğer az 

kaynak ayıran ülkeler ise Meksika, Estonya ve Polonya gibi ülkelerdir. Artan zenginlik ve 

kalkınmışlıkla birlikte ülkelerin sağlık harcamalarının da arttığı bu grafikte de açık olarak 

görülmektedir. Her ne kadar ABD kadar olmasa bile Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde de 

sağlık harcama miktarının önemli boyutlara ulaştığı bir gerçektir. Avrupa Birliği ülkelerinde 

kamu sağlık harcaması payı %77,4 iken, Türkiye’de kamu sağlık harcamalarının payı 

%75,2’dir ve bu düzey çoğu ülkenin kamu sağlık harcamasından daha yüksek bir seviyededir. 

OECD ülkeleri, kamu sağlık harcamaları payına göre karşılaştırıldığında ise, Türkiye çoğu 

OECD ülkesine göre kamu sağlık harcamasını daha fazla gerçekleştirmektedir. OECD 

ülkelerinde ortalama kamu sağlık harcaması payı %72,2 iken, bu seviye Türkiye’de daha 

yüksektir (Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı, 2014:58-59). 

Türkiye’de sağlık hizmetleri anayasal güvence altındadır. Kamu malı niteliğindedir, devletin 

asli görevlerinin başında gelmektedir ve sağlık hizmetlerinden Sağlık Bakanlığı sorumludur. 

Türkiye’de sağlık harcamaları, yıllık artış oranı, çoğu kez milli gelirdeki yıllık artış oranını 

geçmiştir. Sağlık hizmetlerinin finansmanı ise vergiler, sosyal güvenlik primleri (SGK), özel 

sigorta primleri ve cepten ödeme ile gerçekleşmektedir (Pekten, 2006:2; aktaran bknz: Daştan 

ve Çetinkaya, 2015:109). Türkiye, özel sağlık harcamaları içinde %64,4’lük pay ile OECD 

ülkelerinin ortalamasından daha düşük düzeyde bir paya sahiptir. Avustralya’da bu oran 

%82.2 iken, İrlanda’da bu oran %87’dir. Almanya’da %67’dir. Belçika’da özel sağlık 

sigortasından yararlananlar %80’e yakındır. Türkiye’de kişi başına düşen sağlık miktarı 

1980’de 69 US dolar iken, 1985’te 67 US dolar olmuş, 1990’da 157 US dolar olmuş, 2000’de 

453 US dolar, 2005’te 620 US dolar, 2010’da 1039 US dolara ulaşmış, 2012’de ise 984 US 

dolara düşmüştür (Daştan ve Çetinkaya, 2015:111; Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı, 

2014:63).  

2010 yılında Türkiye’de ilaç pazarı 13.39 milyar TL iken, 2013 yılında bu miktar 13.74 

milyar TL’ye çıkmıştır. 2015 yılında 17.55 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.  2017 yılına 

bakıldığında ilaç pazarı; hastane ve eczane kanalında toplam %20,2 büyüme ile 24,54 milyar 

TL’ye ulaşmış, kutu ölçeğinde ise, %3,4 büyüme ile 2,22 milyar kutu satış gerçekleşmiştir. 

Hastaneler 2017 yılında toplam pazarın %13,1’ini, kutu bazında ise, %12,7’sini 

oluşturmaktadır. ABD doları bazında bakıldığında ise, toplam ilaç pazarı büyüklüğümüz 2010 

yılındaki 8,9 milyar US dolarından 2017 yılında % 24,4 azalarak, 6,7 milyar US dolarına 
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gerilemiştir.  İlaç sektörü, dünyada teknolojik anlamda Ar-Ge’ye en fazla yatırım yapan 

sektördür. Ar-Ge harcamalarının toplam satışlara oranı %15’in üzerindedir. 1975’te Avrupa 

ülkelerinde ilaç Ar-Ge yatırımı 149 milyon US dolar iken, 2000 yılında ise 868 milyon US 

dolar olmuştur. %26.7’lik artışıyla 2010 yılında 1.1 milyar US dolara çıkmıştır. %18’lik 

artışla 2013’te ise 1.3 milyar US dolar olmuştur (European Commission, 2014:5).  

İlaç sektörü, Ar-Ge harcaması, TÜİK verilerine göre 2009 yılındaki 92 milyon TL 

düzeyindeki pazar %139 artışla 2016 yılında 219 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu artış, bileşik 

bazda yıllık %13, üretici fiyatları bazında %43 oranında reel bir büyümeye işaret etmektedir. 

İlaç Ar-Ge’sinden söz edildiğinde klinik araştırmalar toplam Ar-Ge harcamasının %60’ını 

oluşturmaktadır. Türkiye’de de 2017 yılında endüstri destekli klinik araştırmalara 523 milyon 

TL yatırım yapılmıştır. Sanayi üretim endeksi verilerine göre, ilaç üretiminin 2012-2017 

yılları arasındaki dönemde imalat sanayinde %17.6, olarak gerçekleşirken, orta teknoloji  

seviyesindeki  kimya  sektöründe  %19.3 olarak gerçekleşmiş,  ilaç  sektöründe  ise, %52,3 

arttığı görülmüştür Bu arada ilaç sektöründe ilaç ihracatının ilaç ithalatını karşılama oranı 

2006 yılında %10.1 iken, 2010 yılında %12.2 olarak gerçekleşmiş, 2012’de %15.9 olmuş, 

2015’te %19.4 iken, 2017’de ise düşme göstermiş ilaç ihracatının ilaç ithalatının karşılama 

oranı %18 olarak gerçekleşmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 11. Kalkınma Planı, 2018:3-18). 

2020 yılı itibariyle ilaç üretimi, Ar-Ge, aşı geliştirme ve yarattığı katma değerinin toplamı 

(covid-19 pandemi corona virüs sürecinde) 3.5-4 trilyon US dolar mertebesindeyken, gıda 

sektörünün (tüm alt sektörleri ve içecekler dahil) üretimi ve yarattığı katma değerin toplamı 

17-18 trilyon US doların üstündedir. 

Şekil 16: İktisadi Kalkınma Sürecinde Refah Artışının Ortaya Çıkması 

 

                      Kaynak: Aksu, 2018:3616’daki şekilden alınmış ve geliştirilmiştir. 
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BÖLÜM 9 

EKONOMİK KRİZLER VE DÜNYAYA YAYILAN YIKICI ŞOKLAR 

 

“Kriz, birden bire meydana gelen kötü ve 

olumsuz etkilere sebep olan gelişmeler, bunalım, 

kaos, büyük yıkımdır” 

 

Kriz, sosyal bilimciler tarafından genelde olumsuz anlamda yorumlanmış ve analiz edilmiştir. 

Onlara göre; “kriz, birden bire meydana gelen kötü ve olumsuz etkilere sebep olan gelişmeler, 

bunalım, kaos, büyük yıkımdır” (Turan, 2011:56) Ekonomik anlamda “kriz” ise; “önceden 

bilinmeyen, tahmini zor olan, hesaba katılmayan, bir anda ortaya çıkan gelişmelerin makro 

ekonomik düzeyde devletin ve kamunun tüm kurum ve kuruluşlarında, mikro düzeyde ise 

firma ve girişimcilerin, aile ve kişilerin üzerinde ciddi etkisinin olduğu ve yıpratıcı sonuçlar 

meydana getiren ekonomik arızalardır” (Turan, 2011:56). 

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, “kriz” kelimesi bir şeyin çok kıt bulunması, ekonomik 

anlamda çöküntü, bir toplumun yaşamında görülen güç durum, bunalım ve buhran 

anlamlarına gelmektedir. Yunanca’daki “krisis” sözcüğünden gelen kriz sözcüğü . Latince’de 

ve eski Yunan dilinde “karar verme ve seçme” gibi anlamlar içermektedir. İngilizcede “ciddi 

bir sorun veya tehdit durumu”, Türkçede “buhran yani sıkıntılı dönem”, Arapçada “dönüm 

noktası veya güçlük dönemi”, Çincede ise, “tehlike ve fırsat” anlamlarına gelmektedir (Uras, 

2017:21). Etimolojik olarak incelendiğinde; seçmek, karar vermek, farklılık, kritik ve çelişki 

gibi anlamlar taşıyan kriz kavramı, tıp biliminde de çok yaygın olarak kullanılan bir kavram 

olup; “aniden ortaya çıkan hastalık durumu veya bir hastalığın iyileşilemeyecek düzeyde ileri 

safhaya geçmesi” şeklinde tanımlanabilmektedir. Sosyal bilimlerde ise, “birden bire ortaya 

çıkan olumsuz, kötü, yıkıcı ve kırıcı gelişmeler” şeklinde ifade etmek mümkündür. Olumlu ve 

güzel bir sürecin arkasından gelen kötü bir durum şeklinde de ifade edilebilir. Bunun yanında 

semantik ve etimolojik olarak incelendiğinde, kriz sadece ekonomi alanında görülen bir olgu 

olmayıp, siyaset biliminde, tıp biliminde, askeri literatürde, diplomatik ilişkilerde, ticari 

hayatta, sosyoloji biliminde hatta toplumsal çatışmalara konu olan noktalarda çok sık 

kullanılan bir kavram olup; istikrarsızlık durumlarını, sistemin bozulmalarını, tehlikeli 
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şartların meydana gelişinde kullanılan, içerisinde stratejik boyutları da barındıran çok unsurlu 

bir olgudur. 

Kriz (= crise) kelimesi, Fransızca etimolojik kökenine yakın olarak, “beklenmeyen, önceden 

bilinmeyen, hızlı bir şekilde sistemi tehdit eden, amaç, araç ve planları bozan ve yok eden bir 

nokta” olarak tariflendirilmektedir (Bilge, 2009:23). 

Faulkner krizi şöyle açıklamaktadır; “mevcut yapıyı, rutin faaliyetleri ve örgütün varlığını 

tehdit eden çok önemli tetikleyici bir durumdur”, Hermann ise krizi şöyle tanımlamıştır; “bir 

tehdit yaratan ve planlı olmadığı içinde şaşırtıcı olan bir olgu ve sistemin bir veya daha fazla 

değişkeni üzerinde meydana gelen ani değişimdir” (Uras, 2017:22-23). 

Mishkin (1994), çalışmasında ekonomik krizi şu ifadelerle açıklamıştır; “kriz, makro düzeyde 

devleti, mikro düzeyde ise fertleri ve firmaları ciddi şekilde etkileyen sonuçlar ortaya 

çıkartan, en önemli özelliği ise, önceden tahmin edilemeyen, bir anda ortaya çıkan ve bütün 

ekonomiye yayılma özelliği gösteren bir ekonomi hastalığıdır.” (Mishkin, 1994:10). 

Bernard Rosier için kriz, konjonktür süreçlerinde genişleme ve ilerleme sürecinden hemen 

sonra meydana gelen daralma ve çöküş evresine geçiş sürecidir (Rosier, 1991:21-22). 

Marksist okulun temsilcilerinden olan Shaikh (1978) çalışmasında krizi; kapitalist üretimin 

ekonomik ve siyasal ilişkilerindeki başarısızlıklar ve sistemin geleneksel yapısından 

kaynaklanan süreç (Kaykusuz, 2014:4) olarak görmektedir. 

Kibritçioğlu ekonomik krizi, herhangi bir mal, üretim faktörü, hizmet ve döviz piyasasındaki 

fiyat ve/veya miktarlarda kabul edilebilir değişme sınırının ötesinde meydana gelen şiddetli 

dalgalanmaları ifade etmek olarak tanımlamıştır (Kibritçioğlu, 2002:174-175). 

Özgüven’e göre kriz, bir ekonominin dengeli durumdan dengesiz bir duruma veya istikrarlı 

bir durumdan istikrarsız bir duruma düşmesidir (Özgüven, 2001:56-63). Erarslan ise 

ekonomik krizi geniş anlamda şöyle tarif etmiştir; “iktisadi gelişim süreci içerisinde mal ve 

hizmetler arasındaki arz-talep dengesinin bozulması sonucunda, makro ekonomik 

göstergelerde yaşanan bozulmalardır. Ekonomideki temel değişkenler arasındaki ilişkilerin 

ekonominin genel dengesini bozacak şekilde değiştiği durumu ifade etmektedir” (Erarslan, 

2014:5). Dursunoğlu (2009) ise krizi şöyle tarif etmiştir; “bir anda veya bir zaman 

bölümünde, normal olarak işleyen sürecin kısa, orta veya uzun süreli olarak sekteye uğraması 

ve bir zararın ortaya çıkmasıdır. Krizin kaynağı genel olarak iktisadi olan, içsel ve dışsal 
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nedenlerden kaynaklanan ve meydana geldiğinde ekonomik, ticari, mali, sosyal, kültürel 

değişimlere ve olumsuzluklara sebep olan olgulardır” (Dursunoğlu, 2009:4-22). 

Aktan ve Şen (2002:3), çalışmasında ekonomik krizi şöyle tanımlamıştır; bir ekonomide 

aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan olayların makro açıdan ülke ekonomisini, 

mikro açıdan ise firmaları ciddi anlamda sarsacak sonuçlar ortaya çıkarması” olarak 

tariflendirmişlerdir. 

Yukarıda ifade edilen tanımlardan hareketle ekonomik krizi tanımlamak gerekirse; iktisadi 

yapının ve sistemin bir bölümünde veya alt konumlarında beklenmedik bir anda ortaya çıkan, 

sistemin çalışma sürecinde arızalar yaratan, işleyişini olumsuz olarak etkileyen, bir noktadan 

veya bir sektörel yapıdan genele doğru yayılan ve ülkeler arası sınırları kolayca aşabilen, hiç 

beklenmedik anda olup bitiveren, ekonominin temel yapı taşları olarak kabul edilen mal, 

hizmet, arz-talep, üretim, iç ve dış ticaret dengesizlikleri, istihdam durumu sonucu yaşanan 

şiddetli dalgalanmalar şeklinde kendini gösteren bir ekonomi hastalığıdır. Ekonomik krizlerin 

çıkış noktası genelde para ve para unsurlarında görülen bir arızanın sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. Ekonomik krizler para ile ilgili tüm sektörlerde yayılır. Para kanalları bu krizin 

ekonomik yapının içerisinde yayılmasında ve sirayet etmesinde anahtar role sahiptir. 

Ekonomik krizin ortaya çıkmasında ülkelerin konumuna göre, zamana göre, ekonomik 

aktörlere göre bir çok unsura bağlı olarak krizin oluşum nedenleri mevcuttur. Krizler durum 

itibariyle hem iktisadi, hem de sosyolojik bir terimdir. Üretim ile tüketim arasındaki oransal 

dengenin bozulmasıdır. Krizler, toplumsal anlamda dengelerin kaybolması, kurumsal anlamda 

işlevselliğin yitirilmesi, inançlarda ve ahlaki davranışlarda ciddi bozulma emarelerinin ortaya 

çıkmasıdır. Bu bağlamıyla sosyolojik bir nitelik arz etmektedir. 

Krizleri harekete geçiren dört ayrı mekanizmanın olduğuna inanılmaktadır (Tunay, 2014:89-

90). İlk neden, piyasada söz sahibi olan aktörlerin (devlet kurumları, merkez bankaları, ticari 

bankalar, işletmeler, fon dağıtıcılar, vb.) çeşitli dönemler arasında ortaya çıkan dış kaynaklı 

darboğazlarla veya sıkıntılarla taahhütlerini yerine getiremez oluşlarına iten “dışsal şok”ların 

olması durumudur. İkinci bir neden, bir ekonomide bir sektörün geliştirilmesi için yapılan 

reformların istenilen olumlu etkilerinin olmayışı veya ters etkileri sonucunda diğer 

sektörlerinde bundan ciddi anlamda olumsuz etkilenmesiyle ortaya çıkan “politika şoku”dur. 

Üçüncü neden ise, “borçlanma şoku”dur. Bir ekonomide devletin finans yapısı, merkez 

bankası, ticari bankalar ve sisteminin bir bütün olarak işleyişinde borçluların ödemelerinde 

aksamaların görülmesi ve belli limitlere sahip olan borçlanma derecesinde görülen aşırı 
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bozulmaların mevcut olmasıdır. Dördüncü neden ise, ekonominin belli bir bölümünde veya 

belli bir piyasasında ansızın ortaya çıkan, kendi kendine gerçekleşen, paniklemeye sebep olan 

kriz semptomları aşırı dalgalanmaların etkisiyle diğer sektörlere sirayet etmesidir. Örneğin 

bankacılık sektöründe görülen bir panikleme durumu, diğer sektörleri tetikleyerek, krizlerin 

ortaya çıkmasına ve yayılmasına neden olabilmektedir. Bu şok durumuna “tekil sektör 

şokları”denmektedir (Tunay, 2014:89-91). 

Rogalski krizin ortaya çıkış sürecini şöyle açıklamaktadır; “bir (ekonomik) sistem; sonuçları 

hızlı ve dinamik bir şekilde zaman içerisinde gelişebilen, faaliyet yöntemleri ve aktörleri 

bakımından mevcut kaynakları zorlayıcı çok önemli riskler üreten ve genellikle beklenmedik 

bir şekilde ortaya çıkan bir (ekonomik) olayla karşılaşıldığında kriz meydana gelir” (Uras, 

2017:23). 

Krizin oluşum anında, ülkedeki üretim ve ekonomik faaliyetlerde zaafiyet ortaya çıkmaktadır. 

Hane halkı, özel işletmeler, kamu işletmeleri gibi kişi ve birimler piyasalara fon arz eden 

taraflardır. Yine, hane halkı, özel işletmeler, kamu işletmeleri gibi kişi ve birimler 

piyasalardan fon-kaynak talep etmektedirler. Fon arz edenler ile fon talep edenler arasındaki 

fon-parasal aktarım sistemi kimi zaman direkt olarak doğrudan finansman yoluyla olduğu 

gibi, kimi zamanda aracı finans kurumları vasıtasıyla dolaylı finansman olarak sağlanmaktadır 

(Demirlioğlu, 2016:19). Ekonomik krizler, fon arz edenler ile fon talep edenler arasındaki 

bağı bir şekilde koparmakta, işleyişi tıkamaktadır. Fon arz edenler ile fon talep edenler 

arasında fon-parasal aktarım sisteminde meydana gelen aksaklıklar, piyasaların tükenişi, 

finans aktörlerinin, işletme kurum ve kuruluşlarının iflas etmesiyle sistem tıkanmaktadır. Fon 

arz edenler aslında ekonominin büyümesinde ve üretimin işlevselliğini kazanmasında önemli 

görevler yerine getirmektedir. Bu bağ koptuğunda üretim bir şekilde bozulmakta, krizler 

meydana gelmektedir. Aslında bankacılık krizinde ve aracı kurumların spekülatif atakları 

sonucunda ortaya çıkan para krizleri ve döviz krizlerin meydana gelmesinde fon arz eden ve 

fon talep eden kişilerin arasındaki uyumsuzluk etkili olmaktadır. 

Ekonomik krizler gelirken, belirtilerinin ve ayak seslerinin olması, iktisatçıları tahmin edecek 

yöntem ve prensipleri geliştirme, onlara karşı önlem alma imkanına sahip olmayı 

gerektirmiştir. Kaminsky, Lizondo ve Reinhart (1998) çalışmasında krizin oluşumuyla ilgili 

28 çalışmayı inceleyerek, parasal krizlere karşı önlem almayı gerektirecek göstergeler 

oluşturmuştur. Bu çalışmada görülen modele göre, eşik değeri aşan durumlarda krizin ayak 

sesleri ortaya konmuştur. Söz konusu göstergeler genelde parasal hareketlere dayalı 
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işlemlerden kaynaklanmaktadır. Örneğin, reel döviz kurları, dış ticaret hadleri ve dışa açıklık 

durumu, reel faiz hadleri, çıktı seviyesi (üretim durumu), sermaye hesabı, borç stoku 

durumları, DYY (doğrudan yabancı sermaye), mali ve politik göstergeler, cari hesaplar ve 

varlık fiyatları gibi değişkenlerde aşırı sapmalar krizlerin oluşum nedenleri arasındadır. 

Krizlerin yakın ve uzak olmak üzere 2 tür oluşum nedeni vardır; uzak neden, spekülatif 

hareketlerin yoğunlaşması, balonların artması, batık kredilerin artması ve bilinçsizce yapılan 

kredi genişlemesidir. Yakın neden ise, sistemin güvenini sarsan ve bozan, şirketlerin ve 

kuruluşların iflas süreciyle karşılaşması, iflas nedeniyle emtiayı, hisseleri, menkulleri ve 

gayrimenkulleri elden çıkartarak likiditeyi arttıran ve herşeyi paraya dönüştüren bir ekonomi 

olayıdır (Özerol, 2013:84). Krizin başlangıç süreci şu şekilde oluşmaktadır. Yakın neden için 

herhangi bir ekonomik sebep aranmaz, politik bir hata, gelir dağılımındaki çarpıklık, yanlış 

bir para politikası, sokak hareketleri, mevzuat yetersizliği, adalet sistemine olan güvensizlik, 

mortgage balonu, ekonomik yapıdaki kurumsallaşmada yaşanan sorunlar, eskiden yaşanan 

bankerler olayı, bankaların içini boşaltmak, anayasa kitapçığını fırlatmak, savaş, deprem ve 

pandemik virüs gibi yıkıcı bir süreç, ülkeler arası göç hareketleri, iklim değişmeleri ve 

kuraklık, işsizlik ve istihdam sorunlarının artışı, yakın nedenlerin içinde hem ekonomik, hem 

de ekonomi dışındaki faktörlerden kaynaklanabilmektedir. 2025’den sonra dünya 

ekonomisinde büyük ekonomik krizler kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır. 

Krizlerin meydana gelmesinde ve kriz sürecinin oluşmasında bir takım durumları Edward 

Deming (2014:56) çalışmasında şöyle açıklamıştır; 

• Hedeflerin tutturulamamasıdır. 

• Planlanan hedeflerden ciddi sapmaların baş göstermesi ve sapmaların sayısının 

artmasıdır. 

• Hata oranlarının artması ve objektiflik kriterinin kaybedilmesidir. 

• Maliyetlerin artmasıdır. 

• Ekonomik yapının işleyişinde meydana gelen arızadaki sorunun tespiti ve çözümü 

konusunda durumu öteleyerek, zamana yayarak sistemin kangren haline gelmesidir. 

• İşgücünün moralini kaybetmesi ve işini kaybetmesi, istihdam düşüklüğü ve kapasite 

kullanım eksikliğinin yaygınlaşmasıdır. 

• Yönetime olan saygı, güven ve desteğin kaybedilmesidir. 
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Piyasalarda ve hanehalkında paniklemenin başlaması, geri dönülmeyecek oranda güven kaybı, 

herşeyin değerini ve anlamını kaybetmesidir. Şirketler iflas eder, bankalar kötü bilançolara 

sahip olur, banka iflasları başlar. Sonuçta herkes elinde bulundurduğu para değeri ihtiva eden 

menkul ve gayrimenkulleri satışa çıkartır. Amaç para bulmaktır. Çöküş ve krizin artık çok 

boyutlu olarak piyasalara yayılmasıdır. 

İktisatçılar, herhangi bir finansal varlığın (tahvil, bono, hisse senedi, poliçeler gibi) fiyatının o 

kağıdın dayandığı reel varlığın gelecekteki akımın üstüne çıkması haline “balon” demektedir. 

Bu tür balonların yaygınlaşması ve büyümesi sonucunda bir finansal krizin ortaya çıkacağı 

düşüncesi akademik camiada tartışılır ve analizleri yapılır. Tarihte bilinen en büyük balon, 

1929 ekonomik buhranında borsada yaşanan gelişmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Son 30 

küsur yıl içerisinde dört kredi balonu ve 1990’ların sonundaki ABD hisse senetlerindeki balon 

finans tarihindeki önemli örneklerdir (Kindleberger ve Aliber, 2017:273-274). 1985-

1995’lerin sonunda yaşanan Japonya krizinde balon, varlık fiyatlarının artması, para arzının 

artışı ve kredilerdeki hızlı büyüme, Japon yetkililerin yenin aşırı değerlenmesini istememeleri 

sonucunda bankacılık sistemi çökmüş ve fazla büyüyen balon patlamıştır (Fumagalli ve 

Mezzadra, 2012:22). Yine 2002-2007 arasındaki ABD, İngiltere, İrlanda, İspanya ve 

İzlanda’daki gayrimenkul balonları dalgası, 2008-2009 arasındaki Yunanistan, Portekiz ve 

İspanya’daki devasa devlet borçlarının getirdiği devlet tahvillerinde oluşan balon, bu ülkelere 

ciddi miktarda para akışındaki hatırı sayılır yükselişin sonucunda ortaya çıkmıştır 

(Kindleberger ve Aliber, 2017:273-281). 2008 Mortgage krizi konut fiyatlarının şişmesi 

sonucunda ortaya çıkan balonun sonucu olmuştur (Eğilmez, 2008:35; Brenner, 2015:175-197; 

Öz, 2015:72-74). Herhangi bir ülkede balonların şişmesinde “para oyunu” ve “para 

hareketleri” etken rol oynamıştır. Kapitalizm sistem olarak, parayı sevdiğinden, balonların 

şişirilmesinde rol oynayan bir konumdadır. Basılan her ekstra para üretimi arttırmadığı ve 

imalat sanayinde herhangi bir kar üretemediği sürece borsalar, bono ve forex 

piyasaları,teknolojik hisse senetleri veya emlak gibi diğer alanlara akar. 1987 ABD borsasının 

çöküşü, 1997 Asya krizi, LTCM’nin batışı ve küresel finans sistemini yok oluşu eşiğine 

getirmesi, 2000 ABD Nasdaq Teknoloji balonunun patlaması ve 2008 ABD emlak balonunun 

patlaması (Öz, 2015:72-73). Balonların menşei olarak ABD merkezli olması faiz oranlarının 

düşük olmasından ve buna bağlı olara kredi hacminin genişlemesinden kaynaklanmaktadır. 

Ekonomik kriz ve onun getirdiği balon sistemi; kurumlardan başlayıp, fertlere kadar uzanan 

bir elemeyi gerçekleştirir, sisteme uyum yeteneği gösteren ayakta kalır, her kriz kendi 

zenginini yarattığı gibi, fakirini de, yöneticisini de kriz belirler ve krizin sonunda çok belirgin 
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ve çok değişik bir teknolojik gelişim ve açılım yaşanır. Balon ekonomisinin ana sürücüsü 

teknolojidir. Dünya bugün sık sık krizler yaşıyorsa kapitalist sistemin egoistliğinden ve 

küreselleşmenin sınır tanımazlığından kaynaklanmaktadır (Alkan, 2012:40-51). 

Aslında krizlerin ortaya çıkmasındaki temel neden, para politikasının yetersizlikleri ve 

aksaklıklarının bir yerde kilitlenmesidir. Özellikle 1950’lerden itibaren dünyada paraya yön 

veren kurum ve kuruluşlar, krizin ortaya çıkmasında temel aktör durumundadır. Uluslararası 

tek para statüsünde olan US dolar, 1913 yılında FED’in kuruluşundan itibaren altın ve gümüş 

karşılığında banknot olarak basılırken, 1971 yılından itibaren borç senedi şeklinde (currency) 

basılmıştır. Her borç senedi faiz karşılığı basıldığından, devamlı olarak bu borcun 

döndürülebilmesi için ilave banknot basma ihtiyacı hasıl olmuştur. Devamlı olarak banknot 

basılmıştır. Böylece para dediğimiz (money) altın ve gümüş karşılığı basılan değerli para 

sistemi terk edilmiş, yerine borç senedi şeklinde (faizli sistem) uygulamaya konulmuştur. 

Paradaki bu aksaklık, sistem gereği bir oyuncuyu oyun dışına çıkartılması esasına dayalıdır. 

İflaslar ve krizler bu sistemin kaçınılmaz sonucudur. Dünyadaki uluslararası para sisteminde 

tek para olarak görülen US dolarındaki değişmeler, karşılıksız olarak basılması nedeniyle, 

doların emisyon hacmindeki sınırsız artışlar, dünya ekonomik krizlerindeki temel unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Piyasalarda fiyat istikrarının sağlanması temel para politikalarının başında gelmektedir. Para 

arzının piyasalarda oynadığı rol ve yerine getirdiği fonksiyonlar itibariyle enflasyon oranları, 

faiz oranları ve iktisadi büyüme üzerine yapılan ampirik çalışmalarda ciddi etkileri tespit 

edilmiştir. Para arzının genişlediği dönemlerde tüketim kalıplarında bir artış meydana gelir. 

Talebin genişlemesi fiyatlar üzerinde artırıcı etki oluşturarak, fiyatların yükselmesine, sonuçta 

enflasyon sürecinin ortaya çıkmasına neden olur. Fiyat istikrarı ile finansal istikrar arasında, 

enflasyon oranı ile faiz haddi arasında, döviz kurları ile ödemeler dengesi bilançosu arasında, 

üretim düzeyi ile potansiyel düzey arasındaki ilişkide, işsizliğin düzeyi ile doğal işsizlik 

arasında, iktisadi büyüme ile GSMH açığı arasında, ekonomik açıklar ile bütçe dengesi 

arasında, tüketici güven endeksi ile hoşnutsuzluk endeksi arasında olduğu gibi pek çok 

ilişkide para politikasının bire bir ilişkisi veya etkisi vardır (Özatay, 2013:3). 

Para, ekonomide işlevsel bir anahtar rolündedir. Kapitalizmin anahtar argümanı olan para 

ekonominin tüm yapısı üzerinde ne kadar etkilidir? Para arzı piyasada mı belirlenir, yoksa 

piyasa dışında mı belirlenir? Bu sorular çok tartışılır. Para arzının kontrolü sadece Merkez 

Bankası tarafından mı belirlenir? Yoksa başka ekonomi aktörleri para arzı üzerinde etkili 

midir? Şöyle bir analiz yapıldığında para arzı hem içsel, hem de dışsal etkilere sahiptir. Yani 
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para arzı hem içeriden, hem de dışarıdan etkilenmektedir. ABD hükümeti, Ağustos 1971 

yılında doların (altın) karşılığını kaldırınca, dünya ülkeleri arasında bir itibari para basma (fiat 

para sistemine geçiş) emsal niteliği kazanmıştır. Devletler bastıkları kağıt paraların karşılığını 

gösteren değerlerinin olmadığını (herhangi bir değerli maden veya unsura bağlı olmadan 

basılmasını) ilan etmesiyle birlikte, karşılıksız olarak para basılması geleneksel bir para 

sistemi (fiat para politikası) haline gelmiştir58 (Melvin ve Norrbin, 2016:25-39; Mill, 2019:42-

44; Eğilmez 2020:53). Bununla birlikte sayısı az olmasına karşın, bazı devletler milli 

parasının karşılığı olarak petrolü, bazısı da hazinesindeki altını ve gümüşü teminat olarak 

göstermiştir. Ancak bu durum bir kaç ülkeyi geçmemektedir. Aslında kapitalizmin aksak yanı 

olan para basımı ve para arz süreci bütün devletler için sancılı para politikalarının 

uygulanmasına sebep olabilmektedir. Fazla para arzının piyasaya sunumu ekonomik krizleri 

tetikleyebilmektedir. Bu durum enflasyonu artırırken, beraberinde fiyat istikrarını 

bozmaktadır. Bunun tersi durumunda ise para arzındaki daralma piyasalarda durgunluk ve 

stagflasyon yaratabilmektedir. 

Günümüzde çevrilemez itibari (fiat) kağıt para politikası bir kağıdın üzerinde yazan miktarı 

piyasaya tahvil ihracı ile birlikte ortaya çıkan karmaşık süreci içermektedir. Kağıt para 

politikalarındaki aksaklık süreci, hükümetlerin Merkez Bankasına verdikleri tahvile karşılık 

dönem sonunda faiz ödemesi için yeniden para basması, emisyon hacmini ister istemez 

arttıracaktır (Eğilmez, 2020:53-54). Bu durum enflasyonu artırırken, servetlerin erimesine ve 

gelir dağılımının bozulmasına sebebiyet verecektir (Çelik, 2015:127-128). Aslında bu durum 

kapitalist ekonomi sisteminin iflası anlamına da gelmektedir. Fiat (itibari) para politikasının 

artık çevirilemez olduğunu göstermektedir. Bu sistem ekonomik açıkların ve krizlerin 

başlangıç noktasını oluşturmaktadır (Mill, 2019:42-44). Aslında bu para sistemi karşılığı 

bulunmadığı için oluşturulan algoritma parayı elektronik bir ağ sisteminde fiber optik kablo 

ağıyla yol alan fotonların oluşturduğu sistemde yazan sayısal değerlerden başka birşey 

değildir. “Aslında para bu sistematik yapısıyla çöküşe geçmiştir ve 2020 yılı itibariyle yeni bir 

para sistemine (elektronik – siber - sanal para sistemine) geçişin önemli adımları 

beklenmektedir”. Para arzı ve para stoku, itibari (fiat) para politikası nedeniyle, para 

otoriterilerinin yalın kararıyla ve altın karşılığı değil, parasal ve reel sektörlerle, kamu 

 
58 Eğilmez’e göre (2020), kağıt paranın taşıdığı değere karşılık gerçek değeri yalnızca kağıt ve mürekkep değeridir. 

Dolayısıyla bir kaç kuruşa veya liraya mal edilen kağıt para, üzerinde taşıdığı değerle ilgisi olmayan bir değer taşır. Bu tür 

paralara “fiat para” denilmektedir. Fiat kavramı sözcük olarak, “öyle olması gereken” anlamına gelmektedir. Yani kağıt 

paranın üzerindeki değer, yalnızca hükümet veya yasalar öyle dediği için var olan değerdir, başka karşılığı yoktur (Eğilmez, 

2020:53). Kağıt para aslında bir devletin gücünü ve var olma simgesini gösteren, uluslararası arenadaki bir ekonomik 

bayraktır. 
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sektörünün finansman ihtiyacına göre belirlenmektedir (Parasız, 1992:250-251). Bu durum 

bile, krizin ayak sesleri şeklinde algılanabilmektedir. 

Günümüzde küresel ekonominin milli gelir toplamı yaklaşık 88 trilyon dolardır. Buna 

mukabil devletlerin toplam borç stoku 55-58 trilyon dolar civarındadır.Öte yandan küresel 

para piyasalarında dönen sanal para miktarı devasa bir değere sahiptir. Tam 830 trilyon 

dolardır. Bunun 500 trilyon doları faiz swapları/takasları işlemlerini içerirken, 300 trilyon 

doları da Forex-Döviz piyasalarında dönmektedir. Böylesine büyük paraların döndüğü küresel 

piyasalarda, bu kullanılan paranın ancak %10’u reel üretim sektörlerinde kullanılırken, %90’ı 

Faiz-Borsa-Forex piyasalarında küresel para savaşının enstrümanı olarak kullanılmaktadır 

(Kurtoğlu, 2015:51-52). 

Yine Avrupa merkezli bir araştırmaya göre, parasal gücün ve paraya dayalı yönetim 

hiyerarşisini ortaya koymak gerekirse, küresel ekonominin %47’den fazlası 43 bin çok uluslu 

şirketin kontrolündedir. 43 bin şirketin sahibi 1318 ulusüstü devasa şirketlerdir. Bunların 

sahibi ise, 147 bankacılık ve finans şirketidir. 2013 rakamlarına göre dünya küresel servet 

miktarı 135 trilyon dolardır. Zengin elitlerin elindeki servet miktarı 58-60 trilyon dolar 

civarındadır. Böylece sermaye ve gelirin sadece dünya nüfusunun binde birinin elinde 

toplandığı görülmektedir (Kurtoğlu, 2015:51-52; Öz, 2015:27-35). 

1913-2008 yılları arasında basılan ve dolaşımda olan US dolar miktarı 868 milyar US 

dolardır. 2008’den sonra basılan para miktarı 4.2 trilyon US dolardır. Parasal tıkanma yeniden 

karşılıksız para basmaya neden olmakta, sistemin aksak olmasından ötürü iflas ve kriz 

kaçınılmaz olarak kendini göstermektedir. Amerikan merkezli para oyunları (currency games) 

krizlerin tetikleyicisi durumundadır. Dünyaya parasal tsunami ve krizler oradan 

yayılmaktadır. Bu çalışmada hiç bir ideolojiye ve herhangi bir iktisat düşünce okulunun 

görüşüne bağlı kalınmamaya özen gösterilmiştir. 

Dünya küreselleşmeyle birlikte, ekonomik krizler ve balonlar tüm dünyaya hızlı bir şekilde 

teknolojik gelişmeye bağlı olarak kolayca yayılmaya başlamıştır. Asya’da kendini gösteren 

bir kriz, Latin Amerika’daki bir devleti kökten etkileyebilmektedir. Çünkü sermaye ve para 

sınır tanımadan online hareket ettiği için krizlerin geçişgen özelliği gereği kolayca ve hızlı bir 

şekilde sorunu bir yerden başka yerlere de taşıyabilmektedir. Bu nedenle, krizlere ve hatta 

ekonomik balonlara karşı uluslararası organizasyonların kurulması, denetim ve gözetimin 

yapılması fikri giderek önem arz etmekte, kriz kontrol sisteminin oluşturulması konusunda 
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ciddi şekilde tartışmalar yapılmaktadır (Sağlam, 2008:1-3; Akgün, 2015:3,18; Öz, 2015:72-

74). 

Şunu net olarak belirtmek gerekir ki, kapitalizmin yapısı sebebiyle krizler ve balonlar 

kaçınılmaz sonuçtur. Giderek daha fazla yoğunlaşan sermaye birikimi, artan üretim ve 

uluslararası ölçekte rekabetin şiddetlenmesi sonucunda ortalama kar haddindeki azalma 

eğilimi ekonomik krizle sonuçlanmaktadır. Krizden kurtulunabilmesi için, sistemin 

çarklarının dönmesi ve kar hadlerinin yükseltilmesi gerekir. 1960 ve 1970’lerde kar 

haddindeki azalmayı, finansal sermaye üzerinden elde edilen kar artışlarıyla, ekonomik 

sistemin döndürülmesi sağlanmıştır (Sönmez, 2013:65-66). 

Aslında günümüzde yaşanan tüm krizler neoliberal politikaların çelişkilerini ve açmazlarını 

gözler önüne sererken, kapitalizmin zayıflıklarını ve kırılgan özelliklerini tüm küresel 

ekonomi sahnesinde açık açık göstermiştir. İnsanoğlu, bu “kriz oyununun” sahneye 

konulduğu 1825’lerden 2020’ye kadar hep kendini acı ve dram yüklü bir oyunun içinde 

bulmuştur. Toplumlar her seferinde piyon olarak bu oyunu seyrederken, hep acı çeken ve 

kaybeden taraf olmuştur. Kapitalist sistem, insanın efendisine para kazandırdığı “modern 

kölelik sistemi” olarak görülmüştür. Para kazanmak ve sahibi olmak kapitalist çarkın işlemesi 

için olmazsa olmaz bir durumdur. 

Gelişmekte olan ülkelerde kriz dört nedenden dolayı yüksek bir maliyete neden olur (Stiglitz, 

2017:55-56); 

• Bu ülkelerin ekonomik kaynakları ve kişilerinin birikimleriyle bu ölçekteki krizle baş 

etmesi mümkün değildir. 

• Bu ülkelerin mali sistemleri zayıftır ve toplumsal korumanın gelişmemiş olmasından 

dolayı, otomatik istikrarcıların yokluğundan ötürü ciddi boyutlarda zorluklar yaşar, 

• Bu ülkelerin mali yetersizlikleri ve kredi derecelendirme notları düşük olduğundan, 

uluslararası finans piyasalarından borç alabilme şansları zayıf olduğundan, bu ülkelere 

döngü karşıtı mali ve para politikaları izlemeleri konusundaki yetenekleri üzerinde 

sınırlamalar getirilir. Bir çok ülke döngü yanlısı politika izlemeleri konusunda mecbur 

bırakılmaktadır. 

• Bu ülkelere yönelik mevcut tehditlerin mali piyasaların bütünleşme ve entegrasyonu ile 

daha da krizler belirgin hale gelecektir. Korumasız ve güçsüz olan bu ülkelerin 

piyasaları kriz dalgalarıyla ve tsunamilerle yıkılmaya mecbur bırakılmışlardır. Bunun 

için bu süreçte yabancı banka ve uluslararası kuruluşlar ülkelerin tüm makroekonomik 
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değişkenlerine karışarak, hatta mali yapılarına müdahale ederek, kontrol altında 

tutmaktadırlar. 

Ekonomik anlamda ileri olan ülkelerde krizin ortaya çıkışından çok nasıl yayıldıkları önem 

arz etmektedir. Reisen’e göre (2008:1-2; ayrıca bknz;Tunay, 2014:91) finansal krizlerin 

bulaşıcılığı 3 yolla olmaktadır; 1- Dış Ticaret Kanalı, 2- Finansal Kanal, 3- Küresel Sistemin 

Birbirine Bağlı Intercom Kanalları. Bunun yanında Goldstein ve Xie’in (2009) 

çalışmalarında, yükselen Asya ülkelerinde krizin yayılma süreciyle, ileri ekonomilerde krizin 

yayılma süreçlerini ele alıp incelemişler, bazı ekonomilerde krizlerin yüzeysel etki yaparken, 

bazı ekonomilerde derin etkiler yarattığını tespit etmişlerdir. Yazarlara göre, krizin bulaşma 

süreçlerinde dış ticarette para ve vade ödemelerinde görülen sıkıntılar, üretim yapıları, ihracat 

ve ithalat arasındaki net dış ticaret büyüklüğü, ticarette coğrafik ilişkilerin getirdiği avantajlar 

ve sıkıntılar, geri ekonomilerin ileri ekonomilerle aşırı finansal piyasa bütünleşmeleri, 

krizlerin bulaşıcılığında etken olan faktörlerdir. 

Kriz türleri sınıflandırıldığında krizin meydana gelme nedenleri ve oluşum şartları belirlenmiş 

olur. Türkiye ekonomisinde geçmişten günümüze kadar ortaya çıkmış tüm ekonomik krizlerin 

ortak nedenleri ortaya koyulduğunda, krize neden olan unsurlar da tespit edilmiş olur. 

Ekonomik krizler incelendiğinde krizlerin pek çok nedeni bulunmaktadır. Para 

politikalarındaki hatalar, makro ekonomik hedeflerdeki tutarsızlıklar ve hedeflemedeki 

başarısızlıklar, piyasalarda meydana gelen bozulmalar ve zamanında bu dengesizliklere karşı 

önlemler ortaya konmaması, kamu maliyesi politikalarındaki uygulamadan ve programdan 

kaynaklanan hatalar, bankacılık ve finans sistemlerindeki kırılganlıklar ve uygulamada 

karşılaşılan yanlışlar, ekonomik açıkların yol açtığı sorunlar ve açıkları önleyici politikaları 

uygulamada yetersiz kalınması, uluslararası ekonomik sistemlerde görülen dengesizlikler ve 

kırılganlıklar, kamu kesimindeki popülist politikalar, toplam borç stokundaki artışlar ve 

borçların sürdürülebilir politikalarındaki yanlışlar, finansal serbestleşmeler (Tunay, 2014:90), 

daha bir çok etken krizin oluşumunda önemli birer faktördür. 

• Piyasalarda görülen ve hızla yayılan durgunluk durumu, 

• Piyasalarda arz ve talep dengesizliğinin belirgin hal alması, tüketim-üretim dengesinin 

bozulması piyasalarda enflasyonist yapıya davetiye çıkarması, 

• Faizlerin hızla artması, enflasyon oranlarınında birlikte tırmanmaya başlaması, 

• Bankacılık sektöründe görülen kırılgan yapı ve sorunları, 
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• Finans sisteminin ayakları yere basmayan kırılgan hali ve dışarıya karşı aşırı bağımlı 

olması, 

• Enflasyonun hızla hiper seviyelere doğru koşturması, 

• Cari açığın milli gelirden fazla bir hal alması, 

• Cari açığın toplam borç stokunu artırıcı bir hal almaya başlaması, 

• Ülkede pek çok şirketin (özel ya da kamu) iflas etmesi, 

• Yabancı sermayenin hızlıca ülkeyi terk etmeye başlaması, 

• İktisadi büyümeyi artırıcı yeterli üretimin sağlanamaması, veya üretim seviyesinin ciddi 

olarak daralması, 

• Üretimdeki düşmeye bağlı olarak verimliliğinde çok düşük seviyelerde kalması, 

• İstihdamın yetersiz kalması ve işsizliğin buna bağlı olarak artış trendine girmesi, 

• Döviz kur fiyatlarının hızla yükselmesi (devalüasyon oranının artması) ve bu durumun 

enflasyon oranını tetiklemesi, 

• Her ne kadar burada belirtilen olgular bir sonuç gibi görünsede, aslında krizin daha ağır 

bir hal almasında etkili olan unsurlardır. Gelir dağılımının bozulması, yoksulluk ve 

yolsuzluğun hızlı bir şekilde toplumda yayılması, suç oranı, boşanma ve intihar 

oranlarının artması, 

• Toplam borç + finansal yükümlülüklerin toplamının GSYIH oranı %100’ün üzerine 

çıkması, 

• İşçi ücretlerindeki reel artış verimliliğin iki katının üzerine çıkması, 

• Doğal afetler ve olağanüstü şartların meydana gelmesi. 

Türk ekonomisinde ekonomik krizin kaynakları daha öncede belirttiğimiz gibi, israftan, 

devletin yapısındaki aşırı hantallaşmaktan kaynaklanmakta, kurumsallaşamayan iktisadi 

organizasyon yapısı ve kırılgan örgütlenme durumu, üretim sürecinde etkin olmayan kaynak 

tahsislerinden, sektörel örgütlenme ile planlı ve programlı olarak ortaya konan iktisadi 

faaliyelerin reel olarak gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlar ile ayakları yere basmayan 

hayali tercih ve geçici önlemlerin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Akalın, çalışmasında 

ekonomik krizin kaynaklarını altı maddede açıklamıştır (Akalın, 2002:375-377). 

• Ülke ekonomisinin ideolojiler bağlamında özellikle piyasa ekonomisine uyumlu 

liberalizm, muhafazakarlık ve sosyal demokrasi konusunda yeterince bilgi birikim ve 

deneyim düzeyine sahip olunmamasıdır. 
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• İktisadi yapının karma ekonomi (kamu + özel) niteliğinde olması, devletçiliğin getirdiği 

aşırı hantallaşma ve özel sektörün ise kar edeceği sektörleri belirleyerek, başka 

alanlarda üretim yapmaması, bütün yükün devletin üretim sistemi üzerinde olması, rant 

ekonomisine yol açmasına, ekonomik çöküş ve yetersizliklere ilaveten kontrolün siyasi 

karar mekanizmasında olması reel üretimin bir türlü akılcı adımlarla 

gerçekleştirilememesidir. 

• Siyasi popülizmin kamu açıklarına, enflasyona ve borçlanmaya yol açmasıdır. 

• Sosyal ahlak kodunun kalkınma ve istikrar için elverişsizliğidir. 

• Dış piyasaların özellikle AB ülkelerinin ve gümrük birliğinin, rekabet gücü olmayan 

kırılgan bir ekonomiye sahip olan ülkemiz üzerinde devalüasyon ve dış açık baskısı 

yaratmasıdır. 

• Yanlış para ve maliye politikalarının uygulanmasıdır. 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından araştırılan ve oluşturulan Türkiye Sektörel PMI (Satın 

Alma Yöneticileri Endeksi) mayıs verileri de Covid-19 salgınının Türk imalat sektörünün 

genelini olumsuz etkilemeye devam ettiğini göstermiştir. İktisadi büyümenin öncü göstergesi 

olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referansı olarak kabul edilen PMI 

endeksine göre, eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların imalat sanayi 

sektöründe iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, nisanda 33,4 olarak ölçülen PMI 

mayısta 40,9’a yükselmiştir. Bununla birlikte yine eşik değer 50,0’nin altında kalarak 

sektördeki faaliyet koşullarının yavaşlamaya devam ettiğini göstermektedir. Aslında ülke 

ekonomisinin motoru olarak kabul edilen imalat sanayi endeksleri ülkenin içinde bulunduğu 

durum hakkında net bilgi vermektedir (http://www.iso.org.tr/haberler /diger-haberler/iso-

turkiye-imalat-pmi-mayis-2020-raporu-ile-turkiye-sektorel-pmi-raporu-aciklandi/; erişim 

tarihi: 01.06.2020). Bu endeks, ülkenin bir kriz içinde bulunduğunun net emarelerini 

göstermektedir. Covid-19 salgını, Türk imalat sektörünün genelini olumsuz etkilemeye devam 

etmektedir. Takip edilen 10 büyük sektörün çoğunda belirgin düşme görülmektedir. Bir 

ekonomide krizin temel göstergeleri şunlardır; 

• Enflasyon süreci, 

• Deflasyon durumu, 

• Resesyon hali, 

• Depresyon durumu, 

• Stagflasyon (durgunluk içinde enflasyon) halidir. 
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Ercan Uygur’un çalışmasına göre (2001:18), 1990’larda gelişmekte olan ülkeler üzerine 

yapılan ampirik çalışmalarda, ekonomik krizler konusunda aşağıda belirtilen onbir değişken, 

önemli kriz göstergeleri olarak ortaya konmuştur; 

• Kısa Vadeli Dış Borç / Döviz Rezervi 

• Cari Açık / Döviz Rezervi 

• Cari Açık / GSYİH 

• Toplam veya Kısa Vadeli Dış Borç / İhracat 

• Bankacılık Kesimi Açık Pozisyonu / Döviz Rezervi 

• Banka Kredisi / Döviz Rezervi 

• M2 / Döviz Rezervi 

• Yerli Paranın Değer Kazanması 

• Sermaye Hareketinde Dalgalanma (Volatilite) 

• Dış Borç Faizinde ve Risk Priminde Yükselme, Dalgalanma 

• Kısa Vadeli İç Faizde Dalgalanma 

Aslında her ekonomik krizin kendine ait özellikleri ve buna uygun sonuçları vardır. Ekonomik 

kriz, ekonomik yapıda anormal durumların ortaya çıkması ve piyasa mekanizmasında 

dengesizliğin meydana gelmesi ve işlevini kaybetmesiyle aşırı kırılgan bir yapıya dönüşmüş 

büyük ölçekli trendsel hareketlere neden olmasıdır (Uras, 2017:24). Ekonomik krizin genel 

özellikleri şunlardır: 

• Önceden bilinememesi veya öngörülememesi, 

• Kısa veya uzun süreçli olabilmesi, 

• Piyasada aşırı geçişgenlik ve etkisinin çabuk yayılması, diğer sektörlere yayılmasının 

kolay olması ve tüm ekonomik yapı üzerinde işleyen düzeni bozan etkisinin görülmesi, 

• Finans sisteminde ve bankacılık sektöründe kurumsallaşma sorunları, hukuki ve 

ekonomik düzenlemelerde yetersizliklerin görülmesi, 

• Aşırı üretimin olması veya üretimde aşırı azalma durumunun görülmesi, 

• Örgütün (devlet, firma, kişi vb.) yeterince güçlü olmaması, amaç ve varlığını tehdit 

etmesi, 

• İktisadi açıklar ve krizler süreklilik gösterir, devamlı tekrarlanır, 

• Krizlere hazırlıksız yakalanılır, 

• Piyasada aşırı likidite durumunun bulunması, 

• Ekonomik krizler, kişiler, firmalar ve devletler için tehdit olarak algılanması, çözülmesi 

gereken sorun, sosyal yapı ve ekonomik yapı içerisinde karışıklık ve güvensizlik gibi 

yıkıcı ve çöküntü etkisi yaratır, 
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• Ekonomik krizler genelde dışarıdan başlar ve içeriye sirayet eder, tersi de geçerli 

olabilmektedir. Bunun temel nedeni dünya finans piyasalarının birbirine aşırı bağlı 

olması, bir yerde kriz patlak verdimi diğer ülke ve bölgelere yayılmasında bir engel 

yoktur, 

• Ekonomik krizlerin temel özelliği dengesizlik yaratır. Tekrar sistemin dengesini bulana 

kadar yapı üzerinde aşındırıcı ve çözülmeye sebep olmasıdır, 

• Ekonomik krizler, bir sistemin veya temel yapıların unsurlarına, önceliklerine, 

değerlerine, düzenine ve amaçlarına yönelik önemli bir tehdit meydana getirir, 

• Ekonomik krizler, kritik, acil, ani ve ciddi kararların alınması gereken bir durumdur. 

Zaman ve çözüm üretme baskısı vardır, 

• Ekonomik krizler, yüksek belirsizlik ve çok boyutlu olması nedeniyle karmaşık bir 

yapıya haiz olması, karar verme ve planlama güçlüğünün bulunmasıdır, 

• Ekonomik krizler, bazen tek bir kritik olay veya olaylar serisi ile oluşan bir durumdur, 

• Ekonomik krizler, genel ekonomik yapıyı kontrol etme ve olayların oluşmasına engel 

olma refleksini ciddi olarak zayıflatır. 

Konjonktür kavramı kökeni latince bir kavramdır. “Junctura” sözcüğünden türemiştir. 

Bağlantı, irtibat ve ardışık dengesiz hareketler anlamlarına gelmektedir. Konjonktür 

kavramına değişik okulların iktisatçıları tarafından farklı tanımlamalar getirilmişir. Gottfried 

Haberler (1937:190), “refah ve bunalım dönemlerinin birbirini ardışık olarak izleme 

sürecidir”. Artur C. Pigou’ya (1954:183-185) göre, devresel dalgalanma sorunu, işsizlik 

oranının değişmesinin açıklanmasıyla sınırlandırılabilir bir süreçler bütünüdür. Alvin H. 

Hansen’e (1954:210) göre konjonktür, bir ekonomide istihdam, milli gelir ve fiyatlar 

düzeyindeki dalgalanmalardır. Begg, Fischer ve Dornbusch (2010:537) çalışmalarında 

konjonktürü şöyle tanımlamışlardır; “toplam hasılanın bir trend çizgisi etrafındaki kısa dönem 

dalgalanmalarıdır. Üretim açığındaki dalgalanmaların yansımasıdır”. Henri Guitton’a 

(1967:21) göre ise, belli bir anda veya hareket halindeki ekonomik olayların gözlemiyle ilgili 

bütün öğeleri kapsamaktadır. Burns ve Mitchell çalışmasında konjonktürü şöyle açıklamıştır; 

serbest teşebbüs nizamına göre örgütlenen ülkelerin, toplam ekonomik faaliyetlerindeki 

dalgalanmalara konjonktür denir (Unay, 2001:7-8). 

Kalkınma düzeyi, sanayileşme derecesi, iktisadi büyüme hızı, ekonomik yapı ve üretim 

faaliyetleri, uluslararası ekonomik ilişki düzeyi, nüfus yapısı, coğrafi ve iklim yapısı, beşeri 

sermaye kapasitesi ve teknolojik gelişmişlik düzeyindeki yoğunluk farkı nedeniyle 
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konjonktürdeki dalgalanmaların her ülkede farklı şiddet ve etkileri olmuştur. Hatta bir ülkede 

zaman içinde bu dalgalanmalarda ciddi farklılıklar görülebilmektedir. Ekonomide konjonktür 

(döngü = iş çevrimi) eğrileri dip veya daralma sürecine girdiğinde krizin başlama emareleri 

görülmektedir (Güney, 2016:15). Aslında bu uyarılar ve işaretler ekonomi yöneticilerini 

konuya karşı dikkatli olması gerektiğini göstermektedir. Bazen yukarıya doğru trend 

hareketleri krizin başlama emaresi olabilmektedir. Trend eğrilerinde aşağı yukarı hızlı zig-zag 

değişimler krizin ayak sesleri olarak kabul edilmektedir. Ekonomide kriz genelde trend 

eğrilerinin tepe yaptığı noktalarda ortaya çıkmaktadır. Bütün iktisat ekolleri başta klasikçiler, 

keynesyenler, marjinalistler, neo-liberallerin hepsi ekonomik krizi konjonktür sürecinde 4 

aşamada ele almışlardır (Akgün, 2015:6; ayrıca bknz: Eroğlu ve Albeni, 2002; Çiğdem, 

2014:42-47); 

1- Canlanma Evresi,  

2- Genişleme Evresi,  

3- Duraklama veya Gerileme Evresi,  

4- Bunalım ve Daralma Evresi (Aren, 1960:70: Unay, 2001:10). 

Ekonomide konjonktür teorisi, ekonominin uzun dönemli dalgalanmalar ile zig-zag bir seyir 

izlediğini ve bu sürecin 40-50 yıllık bir süreç olduğunu ileri süren Kondratieff (1922) yazdığı 

“İktisadi Hayatta Uzun Dalgalar” adlı makalesinde krizlerin süreçlerini ortaya koymuştur. 

Konjonktürde mihenk yıllar vardır; bunlardan bazıları 1929, 1974, 1989, 2008 yıllarıdır. 2020 

yılıda bu anlamda ekonomide büyük çevrim ve dönüşüm yılı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ekonomik kriz kavramı, konjonktürel dalgalanmalarda meydana gelen gerileme ve çöküş 

dönemleri içerisinde, reel üretimin daralması ve büyümenin düşmesi şeklinde 

nitelendirilmektedir (Eroğlu ve Albeni, 2002:94). Diğer bir ifadeyle, konjonktür 

dalgalanmaları ve buna bağlı olarak karşılaşılan ekonomik krizi, uzun dönem iktisadi büyüme 

sürecinde ortaya çıkan geçici sapmalar şeklinde tanımlamak mümkündür. Bir ekonomik 

hareketin konjonktür hareketi sayılabilmesi için bir takım özellikleri barındırması gerekir 

(Özbilen, 2016:1059-1060); 

• Konjonktür dalgalanmaları, tek bir sektörde veya GSYİH gibi tek bir ekonomik 

değişkende gözlemlenen dalgalar değildir. Ekonominin bir çok sektöründe ve bir çok 

makroekonomik değişkende meydana gelen değişmeler sonucunda gözlemlenen 

dalgalanmalardır. 
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• Konjonktür dalgalanmaları, ekonominin genelindeki bir genişlemeden veya daralmadan 

meydana gelen süreçtir. Ekonomideki daralma dönemine, “resesyon” denilmektedir. 

Resesyonda bozulmalar ve dengesizlikler arttıkça, “depresyon” sürecine girilir. Bu 

dalgalanma durumunda ekonomi dip noktasında yer alır. Sonra ekonominin canlanmaya 

başlamasıyla, “genişleme” meydana gelir. Ekonomik faaliyetlerdeki genişleme 

sonucuna “tepe noktası” denilmektedir. 

• Konjonktür dalgalanmaları, eşit zaman aralıklarında tekrar eden özelliğe sahip olmakla 

birlikte, söz konusu tekrarlanma düzenli olarak aynı zaman aralığında gerçekleşmez ve 

en önemlisi ne kadar süreceği belli değildir. 

• Konjonktür dalgalanmaları, daralma ve genişleme sürelerinin ne kadar süreceği belli 

olmayan süreçlerdir. Ekonomik karar birimlerinin, döngülerin ne zaman başlayacağını 

gösteren tüm değerlere ve değiştirici emarelere çok dikkat etmesi gereklidir. 

Burns ve Mitchell (1946) çalışmalarında, iktisadi dalgalanmaların periyodik olmadığını, buna 

mukabil döngüsel hareketler gösterdiğini belirtmişlerdir. Yani, iki genişleme devresinin 

arasında gerçekleşen durgunluk-daralma-canlanma fazlarının iktisadi sürecin bir sonucu 

olduğunu söylemişlerdir (Karadayı, 2013:7). 

Tablo 17: Ekonomide Konjonktür Dalgalanma Süreçleri 

EKONOMİDE KONJONKTÜR DALGALANMA SÜREÇLERİ 

DALGAYI ÖNE 

SÜREN YAZAR 

DALGANIN 

TÜRÜ 

DALGANIN 

SÜRECİ NEDENSEL FAKTÖRLER 

Kitchin (1923) İş Çevrimi 3-5 yıl sürer Stok Yatırımlarından Kaynaklanıyor 

Juglar (1862) İş Çevrimi 7-11 yıl sürer 

Sabit Sermaye Yatırımlarından 

Kaynaklanıyor 

Kuznets (1930) Aşamalı Süreç 15-25 yıl sürer 

Alt Yapı Yatırımlarından 

Kaynaklanıyor 

Kondratieff (1926) 

Büyüme 

Çevirimi 45-60 yıl sürer 

Temel İnovasyon ve Temel Sermaye 

Malları 

Schumpeter (1939) İş Çevrimi 30-60 yıl sürer 

Teknolojik ve İnovasyon Sürecinde 

Yenilenme ve Tıkanma 

Toffler (1980) 

Büyük 

Büyüme ve 

Toplumsal 

Çevirim 

100-150 yıl 

sürer, hatta 

bazen 200 yılı 

geçer 

Teknolojik, Toplumsal ve Ekonomiksel 

Dönüşüm Etkisi 

Kaynak: Karaçor, Alptekin ve Gökmenoğlu, 2012:4’deki tablodan alınmıştır, Ayrıca bknz: Aksu, 

2018:2644’deki tablodan alınmıştır. 

Nikolai Kondratieff (1926), sanayileşmiş ülkeleri baz alan 1780-1920 yılları arasında 

konjonktür dalgalanmalarının özelliklerini şöyle belirtmiştir; genişleme dönemi, daralma 

döneminden daha uzun sürmektedir. İcatlar daralma dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. 

Etkileri genişleme döneminde kendini göstermektedir. Altın üretimi genişleme döneminin 
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başında artmaktadır. Savaşlar ve devrimler genişleme döneminde meydana gelmektedir 

(Karadayı, 2013:9; Kotil, 2015:55). 

 

A: Fiyat Hareketleri Yukarıya Yönlü olması, B: Fiyat Hareketleri Aşağıya Yönlü olması 

Kaynak: Korotayev, Andrey V. & Tsirel, Sergey V., (2010). “A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: 

Kondratieff  Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 

2008–2009 Economic Crisis”, Structure and Dynamics, 4(1), pp.1-56; s.3’deki tablolardan alınmıştır. 

Ekonomide yaşanan klasik ritimsel hareketler, klasik ekonominin nabzını göstermektedir. 

Henri Guitton’a (1951) göre, büyüme ile kriz birbirine sımsıkıya bağlı ve aslında birbirini 

tetikleyen olaylar olarak algılanmaktadır (Rosier, 1991:25). 

Hyman Phillip Minsky’nin (1986) konjonktür teorisi, konjonktür dalgalarının analizinde 

dışsal (ekzojen) şokların etkisinin olmadığını öne süren kapitalist ekonomi modelidir. Tarihte 

yaşanan konjonktür dalgalarının 2 nedenden kaynaklandığını belirtmektedir. Minsky’e göre, 

ilki kapitalist ekonomik düzenin iç dinamik yapısındaki sorun ve şoklardan kaynaklanır. 

İkincisi de, ekonomideki düzeni korumak ve ekonomik yapıyı makul seviyelerde tutmak için 

kamu müdahaleleri ve düzenlemelerinden kaynaklandığını ileri sürmektedir (Bocutoğlu, 

2012:352-353). Minsky’e göre, konjontür dalgalanmaları 3 aşamadan oluşur; 1-Para yönetici 

kapitalizm, 2-Finansal istikrarsızlık hipotezi, 3-Minsky zamanı olmak üzere belirlemiştir. 

Minsky’e göre, krize yol açan olaylar makro ekonomik sistemde dış etkilere bağlı olarak 

büyüyen dışsal şokların ağırlık kazanmasıyla başlamaktadır. Savaş durumu başlaması veya 

bitimi, iklimin ve çevrenin kötü veya iyi olması, bereketli bir mahsul durumu veya hiç ürün 

 

 

Tablo 18: Kondratieff’in Uzun Dönem Dalga Süreçleri 

Uzun Dönem 

Dalga Sayısı  

Uzun Dönem Fiyat 

Hareket Yönü Dalga Başlangıç Tarihi Dalga Bitiş Tarihi 

     
    A:    1780-1790     1810-1817 

1.  B:  1810–1817 1844–1851 

2. 

 A:  1844–1851 1870–1875 

 B:  
1870–1875 1890–1896   

3. 

 A:  1890–1896 1914–1920 

 B:  
1914–1920-(28-29) 

 

   1939- 1950 

            4. 

A:  1939–1950 1968–1974 

B:  1968–1974 1984–1991 

5. 

 A:  1984–1991 2008–2010? 

 B:  2008–2010? ? 
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alınamaması, büyük bir buluşun veya teknolojik ilerlemenin geniş kesimler tarafından 

benimsenmesi, kimi büyük siyasal olaylar ve devrimler, mali başarılar veya ciddi 

başarısızlıklar konjonktür dalgalanmalarına sebep olabilmektedir (Özerol, 2013:28). Finansal 

istikrarsızlık hipotezi ile iktisadi yapının istikrara kavuşabilmek için geleneksel para ve 

maliye politikalarının dengesizliğe çare olmayacağını belirtmiştir. Öncelikle kurumsal 

düzenlemelerin yapılması gerektiğini, dengesizliğin kaynağı olan finansal yapının iki temel 

kaynağı olan bankalar ve merkez bankalarından başlanılarak kurumsal düzenlemelerin 

yapılması gerektiğini öne sürmüştür (Atamtürk, 2012:56-58). 

Hyman Minsky, finansal kırılganlığın ve mali yapının zayıflığının kapitalist ekonomilerin 

temel özelliklerinden biri olduğunu belirtir. Bu kırılganlığın şiddeti arttıkça finansal krizler 

kaçınılmaz olur. Piyasalarda kredi daralması, kırılganlık derecesini ve sürecini 

belirlemektedir. Varlık fiyatlarında hızlı ve spekülatif artış, kredi hacmindeki genişleme 

sonucu olduğunu belirtir. Minsky, şirketlerin ve ekonomik birimlerin finansman faaliyetlerini 

üç grupta açıklamıştır (Kurtoğlu ve Fırat, 2014:39; Büyükkara, 2019:11); 

• Hedge Fonu: Bir işletme veya ekonomik birim beklenen faaliyet gelirleri anapara ve 

faiz ödemelerini kendi nakit akışlarından karşılıyorlarsa, işletme hedge finans işlemi 

gerçekleştirmiş demektir. 

• Spekülatif Finansman İçin Alınan Krediler: Bir işletme, beklenen faaliyet gelirleri 

sadece faiz ödemelerini karşılamaya yetiyorsa, firma, spekülatif finansman yoluna 

gitmiş demektir. Burada firma yeni alınan kredilerle borçlarının tamamını veya bir 

kısımın ödeyebilmektedir. 

• Ponzi Finansmanı:Bir firmanın beklenen faaliyet gelirleri, faiz ödemelerini bile 

karşılayamaz durumda ise Ponzi finansmanı söz konusudur. Bu noktada işletme, 

yeniden borç yapılandırmasına gider ve ellerindeki varlıklarının bir kısmını satarak, 

ayakta kalmaya çalışır. Piyasalara daha fazla borçlanarak, gelecekteki muhtemel 

finansman kazançlarını ipotek olarak verirler. Gerçek bir ticari faaliyeti kapsamayan bir 

nevi kumar sistemidir. 

Kriz, ekonominin ana sektörlerindeki (imalat, tarım, ticaret, sanayi, hizmetler, finans, vb.) 

düşük kar oranlarının yatırımları finanse edememesi, sermaye birkiminin karlılığında 

meydana gelen azalmalar, üretimin düşmesine ve hatta belli bir noktadan sonra 

olanaksızlaşmasına neden olur. Konjonktür dalgaları, hem ekonomik hem de siyasal 

etkenlerin bileşimiyle şekillenen dünya çapındaki ortalama kar oranlarınca belirlenir. Bunlar 
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genelde, uzun merhaleli ve çevrimsel olmayan dalgalanmaları oluşturmaktadır. Kar 

oranlarının yükseliş ve çöküşleri reel sektör krizlerini yaratan bir konumdadır (Uymaz, 

2012:97-101). 

Fransız iktisatçı Clément Juglar (1862), konjonktür sürecini ve ekonomik krizlerin ortaya 

çıkışını şu şekilde analiz etmiştir; ekonomik krizler periyodik olarak, düzensiz değil, 

sistematik bir sürecin sonunda ortaya çıkar. Bu süreç 42 aydır (Rosier, 1991:22-26; Karadayı, 

2013:11; Kotil, 2015:55-56). Juglar, 1810, 1818, 1837, 1857, 1866, 1882, 1890, 1899-1900, 

1907-1908, 1919-1920, 1929 yıllarını bunalım yılları olarak tespit etmiştir. Juglar’a göre 

“krizler tıpkı hastalıklar gibi ticaret ve sanayinin egemen olduğu toplumların bir koşuludur” 

(Yılmaz, Kızıltan ve Kaya, 2005:77-96). Refah dönemlerinin arkasından mutlaka bir krizin 

gelmesi, daha sonra bu krizin atlatılması süreci gelir ve tekrar refah dönemine geçişin 

aşamaları gelmektedir (Savaş, 1997: 628). Walt W. Rostow (1975), Sanayi Devriminin 

doğduğu İngiltere’de devresel dalgalanma süreçlerini ortaya koymuştur. 1712-1913 yılları 

arasında 8.76 yılda bir devresel dalgalanma süreci yaşanmıştır. Bu süre zarfında 13 kez 

devresel dalgalanma meydana gelmiştir. Bu yılların, 1712-1810-1818-1825-1845-1854-1856-

1866-1873-1883-1890-1900-1913 yılları olduğu saptanmıştır. Rostow’a göre, devrelerin 

doruğunda tam istihdama ulaşılmıştır. Müteşebbislerde uzun vadeli yatırımlarını arttırmıştır. 

Özellikle 1840’lardan itibaren daha belirgin ortaya çıkmıştır. Sanayileşmeden önce talepler 

dalgalanmaları yaratırken, sanayileşmeden sonra, teknolojik yeniliklerin neden olduğu uzun 

vadeli yatırımların ekonominin ritmini belirlediğini saptamıştır (Unay, 2001:54-55). 

Clément Juglar’ın klasik krizlerin dönemselliği ve ekonomik faaliyetlerin düzenli bir periyodu 

olduğunu (42 ayda bir) ortaya koymasından itibaren, pek çok iktisatçı bu salınımların çok 

daha uzun olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu salınım süresinin 50 yıllık periyotlara kadar 

ulaştığını belirtmişlerdir. Bu iktisatçılardan bazıları Rus iktisatçı Alexandr Helphand Parvus 

(1896), İsveçli iktisatçı Knut Wicksell (1898), Fransız iktisatçı Jean Lescure (1912), Fransız 

Albert Aftalion ve Hollandalı iktisatçı J. Van Gelderen (1913) gibi iktisatçılar fiyat 

hareketlerindeki büyük dalgalanlanmaları tespit etmişlerdir (Rosier, 1991:25-27). Lescure ve 

Aftalion, Fransa’daki fiyat hareketlerini incelemişler, 1816’da Fransız Devrimi sırasında 

fiyatlarda genel bir yükselme, 1816-1850 arasında fiyatlarda genel bir düşme, 1850-1873 

yılları arasında genel bir yükselme, 1873-1896 arasında genel bir düşme görülürken, 1896-

1914 arasında genel bir yükselme, 1920-1945 yılları arasında fiyatlarda genel bir düşme tespit 

etmişlerdir (Rosier, 1991:27). 
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Ralph George Hawtrey’in (1926 ve 1940 tarihli çalışması), (1879-1975), parasal konjonktür 

dalgaları teorisini incelemek gerekirse, ekonomideki en önemli aktör üretici değil, “toptancı 

tüccardır”. Teorinin en önemli faktörü kredi faiz oranıdır. Ona göre konjonktür dalgaları 

kredilerdeki yapısal istikrarsızlık, tüccarların ekonominin diğer sektörlerini olumsuz 

etkilemesine yol açar, bu olumsuz gelişmeler ekonomiyi daha da istikrarsız ve dengesiz hale 

getirir. Konjonktür dalgaları böyle ortaya çıkmakta ve yayılmaktadır (Bocutoğlu, 2012:212-

213). 

Parasal konjonktür dalgalanmaları, birbirini takip eden enflasyonist açık ve deflasyonist açık 

süreçleri sonucunda gerçekleşmektedir. Dalgalanmaların ortaya çıkmasında, merkez 

bankasının genişletici para politikası ile piyasa faiz oranında yapay bir düşüş gerçekleştirmesi, 

piyasa faiz oranının doğal faiz oranının altına düşmesi nedeniyle kredilerin ucuzlaması 

fiyatların yükselmesi, yatırımcıların yanlış karar vermelerine neden olurken, ekonomi ciddi 

bir krizle karşı karşıya kalmaktadır.  Bu krizin nedeni, piyasa faiz oranı ile doğal faiz oranı 

arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Friedrich A. Von Hayek’e (Avusturya Okulu 

Konjonktür Teorisine) göre, bu fark modern para ve kredi sisteminin esnekliği sebebiyle 

oluşmaktadır. Para arzının artması, bir yandan faiz oranını düşürürken, öte yandan fiyatları 

yükselterek, piyasanın nispi fiyat yapısını bozacaktır. Kredi faizlerinin ucuzlaması ve nispi 

fiyat yapsının bozulması yatırımcıları tahrik ederken, yanlış yatırım kararları vermeleri 

tehlikesini ortaya çıkartacaktır. Yapılan yatırımların yanlış yönlendirilmesi sonucunda, kredi 

ana parasını ve kredi faizini ödeyecek bir piyasa kâr yapısı ve akımı oluşamadığı için krediler 

geri ödenemeyecek, verdikleri kredileri geri alamayan bankacılık sektörünün iflasla yüz yüze 

kalması ise ciddi bir ekonomik kriz ortamını yaratacaktır. Kaynaklar tam kullanım durumunda 

iken gönüllü tasarrufları aşan ödünç verilebilir fon talebi yeni para yaratılarak karşılanacaktır. 

Bu durum enflasyonu tahrik edecektir. Yeni yaratılan fonlar enflasyonist baskı yapacağından 

kriz kaçınılmaz olacaktır (Bocutoğlu, 2012:374-376). 

Simon Kuznets (1930), konjonktür dalgalanmalarına yol açan süreç, gelir artışından 

kaynaklanan üretim faktörleri hareketliliğidir. Faktör hareketliliği içerisinde iş gücü göçü ön 

plana çıkmaktadır. Tarım sektöründen (kırsaldan), sanayi sektörüne (kente) doğru göç 

yaşanmaktadır. Kuznets’e göre, dalgalanmaların başlangıç süreci budur. Ona göre, bir ülke 

sanayileşme ile birlikte, tarımdaki makineleşmeye bağlı olarak, tarım dışı sektörlere olan 

(sanayi ve hizmet sektörleri) istihdam akışı ile tezine açıklık getirmektedir. Göç nedeniyle, 

tarımsal sektörden diğer sektörlere geçiş olması münasebetiyle üretimde artış meydana 

gelecek, buna mukabil gelir dağılımında bozulma olacaktır. Gelir artışı ile birlikte bir müddet 
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sonra toplumda refah artışı olacak, gelir dağılımında iyileşmeyle beraber eşitsizlik azalacaktır. 

Böylece toplumda dengeler yerine oturacaktır (Karluk, 2007:72). 

Joseph Kitchin’a (1923) göre, dalgalanma süreci 40 ayda (3-5 yılda) bir tekrarlanan kısa 

dönemli konjonktür dalgalanmalarıdır. Piyasadaki toplam arz ile toplam talep arasındaki 

ilişkiden kaynaklanan bir dalgalanma sürecidir. Toplam arz fazlalığını üreticiler tarafından 

piyasada stokları eritmek şeklinde bir politikayı benimsediklerinde, toplam arz miktarı toplam 

talep seviyesine indirgenir, üreticilerin ellerinde biriken stokları eritinceye kadar piyasada 

daralma süreci kaçınılmazdır. Bu dalgalanma süresinin 3-5 yıl içerisinde gerçekleşeceğini 

belirtmiştir (Karadayı, 2013:11; Kotil, 2015:55). 

İktisadi dalgalanmaların kısa vadeli olanlarına “iş çevrimi”, uzun vadeli olanlarına ise 

“büyüme çevrimleri” denilmektedir (Karaçor, Alptekin ve Gökmenoğlu, 2012:4). Ekonomik 

kriz terimini iktisadi literatürde konjonktür hareketleri üzerinden ilk defa açıklayan kişi; 

Juglar (1862)’dir, daha sonra Kitchin (1923), Kondratieff (1926), Kuznets (1930) ve bu 

çalışmalardaki analizleri kullanarak, yeni dalgalanma sentezi ortaya koyan Joseph Alois 

Schumpeter (1939)’de konjontür “iş çevrimleri” konusunda bir analiz yapıp59, dalgalanma 

sürecini tahlil etmiştir (Karaçor, Alptekin ve Gökmenoğlu, 2012:4; Aksu, 2014:364-365). 

Schumpeter’in ortaya attığı “yaratıcı yıkım” eski teknolojilerin yeni teknolojiler ve inovasyon 

süreciyle saf dışı bırakılmasıdır (Schumpeter, 1939:84-104; Aksu, 2014:15). Aynı durum 

Toffler’ın çalışmasında karşımıza çıkmaktadır. Toplumların dönüşümü teknolojik dönüşüm 

ile başlamaktadır. Kriz kavramı da ekonomik aktivitenin daraldığı dönemlerde ortaya çıkan 

buhran durumlarını ima ve analiz etmek için kullanılmıştır. Kriz sonuçta, iyi giden şeylerin bir 

anda kötüye dönüşmesiyle olur. Schumpeter, teknoloji ile meydana gelen değişim sürecinin 

anlaşılabilmesi için, bir endüstrideki gelişim trendini 5 aşamaya yaymıştır (Aksu, 2018:2643-

2644). İlk aşamada sanayi devriminin tüm etkileri görülmektedir. Kente göç başlamıştır. 

Buhar, üretimde kullanılmaya başlanmıştır. Sanayi devriminin aslında 2. aşamasıdır. Yeni 

ürünler ortaya konmaya başlanmıştır. Ulaşımda demiryolu kullanımına ve seri üretime 

geçilmiştir. 3. aşamada elektriğin gücü keşfedilmiş ve motor sanayinde yeni değişimler 

 
59 Joseph Schumpeter büyümeyi temel olarak, teknolojik yeniliklere bağlamaktadır. Bu yenilikler içsel bir durum arz eder 

görüşünü benimsemiştir, Hatta kapitalizmin temelini de teknolojik yatırımlar ve bunların getirdiği yeniliklere 

dayandırmaktadır.Durgun bir suya atılan taş gibi tüm ekonomik yapıyı canlandıracağını ve sermaye – emek oranındaki bu 

artışın tüm sektörlere yayılarak yatırımları tetikleyerek büyümeyi gerçekleştireceğine inanmaktadır. Schumpeter’e göre 

kapitalizmin özelliği “yaratıcı yıkım” bir ekonomik yapıya sahip olmasıdır. Yaratıcı yıkımın sebebi ise teknolojik yenilikler 

(inovasyon) olmaktadır. Schumpeter, iktisadî büyümenin temel hareket noktasının teknoloji olduğunu belirtir. Bunun, kişi 

başına bilgi ile ölçülen, emekten veya sermayeden tasarruf sağlayacak zamanlar arası dışsallık etkisiyle uzun dönemde kişi 

başına gelir büyümesi üzerinde gerekli önkoşul olduğunu düşünmektedir (Aksu, 2014:364-365). 
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meydana gelmiştir. 4. aşamada, uranyum, petrol ve doğal gaz gibi çok önemli stratejik ürünler 

sanayi üretim sisteminde yerini almaya başlamıştır. Elektronik sistemler ve ürünleri, 

ekonomik anlamda katma değer yaratan ürünler olarak pazarlarda ciddi talep bulmuş, son 

aşamada ise, sibernetik toplumun tüm enstrümanları üretim sistemlerine girmeye başlamıştır 

(Aksu, 2018:2643-2644). 

Grafik 6: Schumpeter’in Sanayi  Sektörünün Gelişim Aşama Süreçleri 

 

Kaynak: Özgüler, 2002: 24'deki şekilden alınmıştır. Aktaran bknz: Aksu, 2018:2644’deki tablodan alınmıştır. 

Joseph Alois Schumpeter’e göre ekonomiyi daha ileriye götürecek beş değişik “yenilik” söz 

konusudur: (Schumpeter, 1970:83; Aghion ve Howitt, 1998:53; Acar, 2002:74). 

1. Piyasaya yeni bir malın, mevcut bir malın yeni bir tipinin veya yeni bir kalitesinin 

sürülmesi. 

2. Yeni bir üretim tekniğinin kullanılması. 

3. Yeni piyasaların bulunması. 

4. Yeni bir hammadde veya yarı mamül kaynağının bulunması. 

5. Endüstrinin yeniden düzenlenmesi; tröst ve kartelleşmenin engellenmesi. 

Wilhelm Röpke’ye göre (1947:122-129), sermaye malları üretimi ile tüketim malları üretimi 

arasındaki oran, gelirin tasarruf edilen kısmı ile tüketilen kısmı arasındaki orana eşit olursa, 

ekonomi dengede demektir. Stabil durumdadır. Say’a göre ekonominin gücü ve herşeyi arz 

cephesi olarak görülürken, Keynes’e göre, talep cephesi ekonominin herşeyi demektir. Efektif 

talep; tüketim malları talebi ile yatırım malları talebinin toplamından meydana gelir. 

Keynes’in ekonomik dalgalanma modeli, milli gelir unsurlarında (yatırım (I), tüketim (C), 

tasarruf (S)’daki) meydana gelen değişimler sonucu oluşmaktadır. Eğer tüketim sabit 

tutulursa, yatırım ve tasarruflardaki seyir, milli geliri (Y) değiştirir. Buna göre ekonomik 

yapıdaki dalgalanmalar fertlerin tutum ve tercihleri ile girişimcinin kararlarına bağlı olacaktır. 

Keynes’e göre ise, dalgalanmaların nedeni, tüketim eğilimi dalgalanmaları, likidite tercihi 
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dalgalanmaları (piyasa faiz hadleri üzerinde etkilidir), kapitalin marjinal etkinliğindeki 

değişimler ve yatırım oranları meyili ile tasarruf oranları meyilinin sık sık bozulmasıdır. R.G. 

Hawtrey’e göre (1940:1-15), konjonktürel hareketler, parasal talebe bağlı olan ekonomik 

faaliyetler ve fiyatlar genel düzeyine bağlı olarak değişim gösterir (Unay, 2001:16-17). 

Konjonktürün tepe yaptığı noktalarda teknolojide ilerlemeler göze çarpmaktadır. 

Konjonktürün tepeye doğru ivmelendiği noktalarda bilgide ve teknikte meydana gelen 

değişmeler hız kazanmıştır. Bu noktada teknolojide bilginin bulunması ve stoklanması, 

stoklanan bilginin dünya ölçeğinde kullanımı ve yayılması nedeniyle oluşan katma değeri çok 

yüksek bir ekonomik yapının iktisat literatüründeki tanımı “bilgi ekonomisi” olarak ifade 

edilmiştir. Yani bilgi sermayesinin bulunması, alınması, analiz yapılıp değerlendirilmesi, 

kullanımı, üretim sistemlerine entegre edilmesi, bilginin teknoloji ve inovasyon süreçlerine 

dahil edilip kendi milli üretim sisteminin oluşturulması, buna bağlı olarak yeni bilgilerin elde 

edilmesi ve stratejik olarak kullanılması ile ekonomide zirve noktasına ulaşılır. Bu bağlamda 

teknolojik ilerleme ile konjonktürdeki tepe noktası arasında yakından bir korelasyon ilişkisi 

bulunmaktadır. Bilgi ve kullanımı dijital çağın en önemli stratejik-ekonomik (stratekon) 

materyali haline gelmiştir. Elde edilen bu stratejik ürünü korumak, geliştirmek ve üretmek 

ekonomik konjonktürde zirvede kalınması ve refah döneminin daha da uzamasını sağlatmak 

milli devletlerin en önemli görevidir (Aksu, 2018:2637). Toplumdaki hayat standartlarının 

yükseltilmesi ve refah seviyelerinin tüm toplum katmanlarına ulaşması kolaylaşmıştır. 

Böylece ulusal ülkelerin diğer ülkeler nazarında öne çıkmalarında ve ileriye gitmelerinde en 

önemli gündem maddesi olmuştur. Bugün gelişmiş ülkelerdeki iktisadi büyümenin %50-

60’dan fazlası teknolojik değişim ve inovasyon süreçlerinden kaynaklanmaktadır (Grossman 

ve Helpman, 1991:517-526). 

Dünya bugün öyle bir hızla büyüyor ki, yirmi birinci yüzyılda yaşayacağımız ilerleme, 

yaklaşık 100 yıllık bir teknolojik ilerleme olmayacak, yaklaşık 20.000 yıllık ilerlemeye, ya da 

yirminci yüzyıldaki ilerlemenin 1000 katı ilerlemeye şahit olunacaktır. Teknoloji de yenilik 

hızı ivme kazanmakta, günümüzde her 10 yılda ikiye katlanmaktadır (Kurzweil, 2017:25). 

Bilimin gelişme süreci, 17. yüzyıldan bu yana üstel olarak büyümüş ve nüfus, tarımsal üretim 

veya madensel üretim gibi diğer göstergeleri geride bırakmıştır. Bilimsel çalışma miktarı 17. 

yüzyıldan beri 1 milyon katına çıkmış ve her 15 yılda bir ikiye katlandığı görülmüştür 

(McClellan ve Dorn, 2016:420). Mevcut büyüme hızı devam ettirilirse, etkileyici sonuçlar 

alınması kaçınılmazdır. Eğer dünya ekonomisi son elli yıldaki iktisadi büyüme hızıyla devam 
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ederse, dünya 2050 yılında 4.8 kat, 2100 yılında 34 kat daha zengin hale gelecektir (Bostrom, 

2018:18). 

İktisatçı Robin Hanson’a göre, dünya ekonomisinin ikiye katlanma zamanı Buzul çağında 

avcı-toplayıcı topluluklar için 224 bin yıl sürmüşken, tarım toplumlarında bu süre 909 yıl 

devam etmiş, sanayi toplumu için ise 6.3 yıl gibi kısa süreli olmuştur. Eğer dünya, uzay çağı-

dijital çağı üretim modeline geçiş sağlayabilirse, dünya ekonomisinin iktisadi büyüme hızı 

yaklaşık iki haftada bir ikiye katlanacağından yeni bir büyüme rejimi ortaya çıkabilecektir 

(Bostrom, 2018:19). 

Unutulmamalıdır ki; evde, işte ve okulda gerekli olan eğitim, beceri, yetenek ve teknik bilgi, 

teknolojiyle çok yakından ilgilidir. 100-150 yıl öncekinden daha üretken ve daha teknik 

olmamızın ana nedeni, sadece makinelerle somutlaşan teknolojik yapı değil, bunun yanında 

insanların (işçilerin) sahip olduğu daha ileri teknik bilgi ve birikimdir (Acemoğlu ve 

Robinson, 2014:78). Dijital ekonomi veya modern ekonomi olarak adlandırılan içinde 

teknolojik kavramları da barındıran bir ekonomi kavramı literatürde kullanılmaktadır. Ülkeler 

arasında yenilik hızının neden farklı olduğu bugün akademik camialarda çok tartışılmaktadır. 

Ülkeler arasında refahın yayılmasında ve oluşturulmasında; “teknoloji” ve “eğitim” etkili olan 

iki faktördür (Acemoğlu ve Robinson, 2014:79). 

Teknolojik yenilikler ve inovasyon süreçleri bir ülkenin iktisaden büyümesinde ve 

sürdürülebilir kalkınmasında motor görevi gördüğü tüm iktisatçıların ortak düşüncesidir. 

Teknolojik gelişme ve yenilik süreci, makro ekonomik düzeyde iktisaden büyümeye ve refah 

seviyesini arttıran bir kalkınma durumuna imkan sağlarken, mikro ekonomik düzeyde 

kurumların ve firmaların piyasadaki karlarının artmasına, ölçek ekonomisinden 

yararlanmasına ve en önemlisi de rekabette öne geçerek, yabancı pazarlara girmenin ve 

küresel pazardaki paylarının artmasına yol açmaktadır. Her iki durumda da ekonomi üzerinde 

uzun dönemli iktisadi büyümeye sebep olmaktadır. 

Bir ekonomide dinamik denge analizi makro ekonomik dengenin sağlanmasıyla mümkün 

olur. Makro ekonomik denge analizi, toplam arzın toplam talebe eşit olduğu noktada meydana 

gelir. Makro ekonomik denge için dört piyasada dengenin birlikte kurulması gerekir. Genelde 

konjonktürel dalgalanmalarda bu dört piyasadaki gelişmeler ve trendler dikkate alınmaktadır 

(Unay, 2001:17). 

• Mal ve hizmet piyasasında denge, 



204 | Doç. Dr. Levent AKSU 

 

• Emek piyasasında denge, 

• Para piyasasında denge, 

• Mali piyasalarda denge, 

Ekonomik kriz, bir ekonomide dengelerin bozulması sonucunda ortaya çıkan anomali bir 

durumdur. Serbest piyasa ekonomisi içerisinde piyasaların bozulması, işlememesi, dengesiz 

hal alması ve aşırı duyarlı hale gelmesiyle büyük boyutlu dalgalanmalara neden olmaktadır 

(Eroğlu ve Albeni, 2002:97). Bir ekonomide konjonktürel dalgalanma tipleri 5 grupta toplanır 

(Unay, 2001:49-53); 

• Devresel Dalgalanmalar, 

• Mevsimlik Dalgalanmalar, 

• Tesadüfi Dalgalanmalar, 

• Trend Hareketleri, 

• Kısmi Dalgalanmalar, 

 

Grafik 7: Konjonktür Dalgalanma Dönemleri 

 

Kaynak: Steven L. Green, (1993). Macroeconomics Analysis and Applications, The Dryden Press, s.17’deki 

grafikten alınmıştır. 

 

Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere, bir ekonomik yapıda daralma-genişleme-dip-tepe gibi 

döngüsel hareketleri görebilmek mümkündür. İktisadi hayatta rol alan reel aktörlerin 

faaliyetlerinde görülen değişmeler olarak da tanımlanan konjonktür kavramı, sonuçta iki 

şekilde etkisini göstermektedir. Birincisi, iktisadi genişleme (fazlallık) olarak ve ikincisi de, 

ekonomik açıklarının oluşması şeklinde meydana gelmektedir. İktisadi hayatın tam istihdama 

yaklaştığı, işsizliğin azalma trendine girdiği, üretimde etkinliğin ve verimliliğin arttığı, 

kaynakların tamamının kullanıldığı, döviz sıkıntısı ve hammadde darboğazının geçildiği, 

genişletici para-maliye politikalarının kullanıldığı, kamu harcamalarının arttırıldığı, refah 
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seviyesinin yükseldiği, paranın satın alma gücünün kuvvetlendiği, sermayenin marjinal 

etkinliğinin yükseldiği, faiz hadlerinin düştüğü devreye “konjonktür genişleme-canlanma 

devresi” denilmektedir. Bunun yanında, işsizliğin arttığı, paranın istikrarının bozulduğu, kamu 

harcamalarının azaldığı, gelir dağılımının bozulduğu, israfın ve yoksullluğun arttığı, 

kaynakların ve üretim imkanlarının tamamen kullanılmadığı, sermayenin marjinal etkinliğinin 

düştüğü, faiz hadlerinin yükseldiği devrelere “konjonktür daralma-çöküş devresi” 

denilmektedir. 

Türkiye’deki konjonktürel durumu belirlemek ve ölçmek için aşağıdaki seri ve göstergeler 

dikkate alınmalıdır (Unay, 2001:24); 

• Yıllık iktisadi büyüme hızı, 

• İşsizlik oranı, 

• Enflasyon oranı, 

• Ödemeler bilançosu açıkları, 

• Sermaye yatırımlarındaki % hızı artışı, 

• Devletin iç ve dış borç stokları, 

• Para arzı ve piyasa faiz oranları, 

• Devlet bütçesi açıkları, 

• Sanayide atıl (boş) kapasite yüzdesi (%), 

• Üretim verimlilik oranları, 

• Hanehalkı yoksulluk göstergesi, 

• Beşeri sermaye oranı. 

Bu göstergelerdeki açıklar veya yetersizlikler konjonktürel dalgalanmalara ve ekonomik 

açıklara sebebiyet vermektedir. Bu durum bir ülkenin ekonomisindeki krizlerin nedenini 

oluşturmaktadır. 
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BÖLÜM 10 

SAVUNMA SANAYİ VE GELİŞMELERİ 
 

“Silâhlanma ve donatım programımızın uygulaması, başarıyla ilerliyor. 
Bunları memleketimizde yapmak emelimiz, gerçekleşme yolundadır. Harp 
sanayii kuruluşlarımızı, daha ziyade geliştirme ve genişletme için alınan 
tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme çalışmamızda da ordu 
ihtiyacı ayrıca göz önünde tutulmalıdır. Bu yıl içinde denizaltı gemilerini 
memleketimizde yapmaya başladık. Hava Kuvvetlerimiz için yapılmış olan 
üç yıllık program, büyük milletimizin yakın ve bilinçli alâkasıyla, şimdiden 
başarılmış sayılabilir. Bundan sonrası için, bütün uçaklarımızın ve 
motorlarının memleketimizde yapılması ve harp hava sanayiimizin de bu 
esasa göre geliştirilmesi gerekir. Hava Kuvvetlerinin aldığı ehemmiyeti 
göz önünde tutarak, bu çalışmayı plânlaştırmak ve bu konuyu lâyık olduğu 
ehemmiyetle milletin gözünde canlı tutmak lâzımdır. Millî ordu, millet 
birliğinin ve devlet varlığının en göze çarpan örneğidir. Ordu, harice 
karşı devletin varlığını temin ve icabında dahilde büyük asayişsizliği 
ortadan kaldırır... Ordu, cumhuriyet aleyhine teşebbüslere karşı, devlet 
ve hükûmetin irade ve kuvvetini belirtir. Bu suretle herkesi devlet 
düzeninden, devlet emniyetinden hissedar kılmak vazifesini yapar.Devlet 
ve hükûmet gibi ordu dahi kendisi için bir varlık değil, belki, milletin 
yaşamak ve var olmak iradesinin bir şeklidir. Ordunun devlete karşı en 
birinci vazifesi, azamî kudret ve kabiliyete malik olmaya çalışmaktır. 
Devletin büyüklük ve şerefi bununla yükselir. Ordu istemeyen ve 
ordunun yüklediği maddî, manevî fedakârlığı göze aldırmayan bir 
millet,esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçirir. En başta vatan 
müdafaası olmak üzere, mahsullerimizi kıymetlendirmek ve en kısa 
yoldan, en ileri ve refahlı Türkiye idealine ulaşabilmek için, bu bir 
zarurettir. ” 

                                    Mustafa Kemal ATATÜRK 

(1930, Afetinan, M.B.ve M.K. Atatürk’ün El Yazıları, s. 114; 1937, Atatürk’ün S.D.I, s. 387.) 

Savunma sanayi kavramı ise, “ulusal savunma alanında milli politikalar çerçevesinde 

oluşturulan, her devletin kendi varlığını koruması, geliştirmesi, dışarıdan gelebilecek her türlü 

saldırıya karşı tedbirler ve önlemler alabilecek teknik malzeme ve araçların üretiminden 

başlayarak, bunu kullanabilecek uzman elemanların yetiştirilmesi ve donatımına kadar ki 

süreci içine alan, ülkenin coğrafik konumunu ve toplumunun bekasını ve yabancı güçlere 

karşı egemenliğini sürdürülebilmek için, ülkenin jeostratejik ve jeopolitik ihtiyaçları 
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doğrultusunda, gerekli olan her türlü teknolojik savaş araç ve gereçlerin üretimini ve 

kullanımını sağlayan sanayii sektörü” olarak tanımlayabiliriz. 

Savunma hizmetlerini sunmak devletin temel asli görevlerindendir. Savunma hizmetlerinin 

finansmanı devletin bütçesinden kaynak aktarılarak sağlanır. Savunma harcamaları devletin 

her yıl hazırladığı bütçesinin içerisinde yer alan kamu harcamalarının60 önemli bir kalemini 

meydana getirir. Savunma harcamalarının finansman kaynağı bütçe içi ve bütçe dışı 

kaynaklardan sağlanır; temel kaynak Milli Savunma Bakanlığı bütçesidir. Bunun yanında 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinden meydana 

gelmektedir (Baran, 2018:63). Savunma olgusu, geleneksel tam bir kamusal mal ve hizmet 

olarak kabul edilmektedir (Giray,2004:183; Pehlivan, 2010:40-70; Ay, 2013:75; Baran, 

2018:58). Bu kamu hizmetinden tüm halk istisnasız rakip olmadan istifade eder, yani hizmetin 

sunulduğu alanda karlılık, pazarlama ve rekabet prensibi yoktur, herkes bu hizmetten eşit 

olarak ve bölünmez fayda sağlamaktadır. Vergi vermeyenlerin ve bedel ödemeyenlerin bu 

hizmetten yararlanamaz diye bir hüküm yoktur (Giray, 2004:183; Pehlivan, 2010:40-42). 

Savunma hizmetleri, pozitif dışsallık sağladığı kadar, negatif dışsalıklara da sahip olabilen bir 

hizmet türüdür (Kaul, Grunberg ve Stern, 1999:364; aktaran bknz: Giray, 2004:183). 

Savunma sanayinin pozitif dışsallıklar yaydığı bir gerçektir. İstihdam kaynağı olma yanında, 

milli sanayinin canlanmasında, sanayii için gerekli olan temel hammadde ve ara girdi 

mallarını üreterek dışa bağımlılığın azaltılmasında, teknolojinin geliştirilmesinde, Ar-Ge ve 

inovasyon faaliyetlerinin sektöre girmesinde, yeni model ürünlerin üretilerek hem pazarda 

avantajlı olmayı sağlatırken, hem de savaş (veya düşük yoğunluklu çatışmalar) gibi 

olağanüstü şartlarda yabancılardan silah almaya muhtaç olma veya ambargo gibi 

engellemelere maruz kalmayı engellemektedir. Savunma sanayiinin olumsuz-negatif dışsallık 

sağladığı da bir gerçektir. En başta ölüm olayları (cinayet, katletme, vb.) gelmektedir, bunun 

yanında toplumsal anarşizm, terörizm, asimetrik savaşlara karşı önlem alamamak gibi çok 

sayıda negatif etkileri de bulunmaktadır. 

Güvenlik ve savunma güdüsü, Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin ikinci 

basamağında yer alan ve toplumun yaşaması için olmazsa olmaz olan, kamusal anlamda 

devletin varolma nedenini meydana getiren, yapısı itibariyle tam kamusal mal niteliği taşıyan, 

 
60Kamu harcamaları, “devletin, ekonomik, sosyal, siyasi ve idari amaçlarını gerçekleştirmek için, bu faaliyet alanlarında 

verdiği hizmet ve ürettiği mallar için yapmış olduğu harcamalar toplamıdır” (Akyüz ve Ertel, 1990: 152-153). Özetlemek 

gerekirse; “Kamu harcamaları genellikle tamamlayıcı mal ve hizmetlerin üretilmesi, alt yapı yatırımların yapılması, mülkiyet 

haklarının güvence altına alınması, yasal çerçevelerin güçlendirilmesi, bu bağlamda, ekonomik, kurumsal ve hukuksal bir 

yapının tüm toplumu kucaklayacak, bütün sosyal devlet hizmetlerini kapsayan kamu tarafından yapılan büyük ölçekli 

giderlerdir.” (Çolak ve diğ., 2007: 689). 
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diğer devletlerin saldırılarına karşı her zaman tedbir alan, küreselleşen dünyada üst seviyede 

silah teknolojilerinin üretildiği, her dönem daha üstününü ortaya koyabilmek için yarışıldığı 

ortamda ve ülkelerin kendi geleceklerini belirlemesinde ve gelecek nesillere güvenilir ve emin 

bir şekilde bir vatan bırakabilmek için, bu doğrultuda her türlü stratejik, politik, hukuki, 

ekonomik ve askeri önlemleri kapsayan, çok karmaşık ve üzerinde dikkatle durulması gereken 

ciddi bir olgudur (Baran, 2018:58).  

21. yüzyılda dünyada iki argüman savaşın nedeni olarak görülmektedir; “din olgusu” ve 

“para” önemli bir savaş parametreleridir. Din olgusunun altında aslında, dini farklılıklar, 

radikal mezhepsel yapılanmalar ve kültürel kırılganlıklar bulunmaktadır. Aslında Samuel 

Huntington’ın “medeniyetler çatışması” argümanı burada önem arz etmektedir. Dünyayı 

yöneten hegemonik akıl bu unsurları kullanarak devletleri, toplumları ve toplum içi kesimleri 

birbiriyle çatışır hale getirmektedir. Amaç, silahlanmak, çatıştırmak, parçalamak, toplumları 

bir araya gelmeyecek şekilde düşman etmek ve borçlandırmaktır. Yeni dünya düzeninin en 

önemli hedefi toplumları savaştırmak ve kendilerine bağımlı ve borçlu ülkeler yaratmaktır. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi bir toplumun tam bağımsızlığı “ekonomik 

bağımsızlıktan” geçer, bunu sağlayabilmek için ülkeyi borçlanmadan denk bir bütçe ile 

maliyesini güçlü bir şekilde tanzim etmektir. 

21. yüzyılda Türkiye’nin dünya arenasında söz sahibi olabilmesi için kendi silahını ve silah 

teknolojisini üretmek artık kaçınılmaz olmuştur. Türkiye’nin güçlü olmasını istemeyen 

ülkelerin (ABD, Almanya, İngiltere, Kanada vb.) silah alt yapısını ve teknolojisini sağlayacak 

ürünlerin satışına ambargo koyarak, elini kolunu bağlayacak politikaları gündemlerinin ilk 

sırasına koymuşlardır. Bugün bu batılı devletlerin yaptığı engellemelere ve ambargolara 

rağmen kendi silahını kendin yap düşüncesinden hareketle, Havelsan, Roketsan, Tusaş, 

Tübitak-Sage, Aselsan, Baykar, Askeri Tersaneler, Milgem, yerli özel sektörler vb. kurumlar 

tarafından ortaya konan 750-800 civarında planlanmış ve programa alınıp, üretilen tüm silah 

sistemleri ve projelerinin % 80-85’ler mertebesinde milli üretimlerle yapılması, Türk savunma 

sanayinin gücüne güç katmaktadır. 

21. yüzyılda yeni bir oyun oynanmaktadır. Türkiye’yi çevre ülkeleriyle tehdit ve çatışma 

ortamına sokulmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda “Sarmalama-Çevreleme Politikasına” 

gidilmektedir. Bu çevrelemeyi kırmanın yolu, “güçlü bir devlet”, “güçlü bir toplum” ve 

“güçlü bir beşeri sermaye” yapısıyla mümkün olacaktır. Güçlü bir beşeri sermaye ordusuna 

sahip olabilmek için, çok iyi eğitim almış, sağlıklı, teknik ve kültürel donanımlarla tüm 
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fertlerimizi ayırt etmeksizin yetiştirmektir. Güçlü devlet, borçlanmadan denk mali bütçesiyle 

ve sağlam milli üretim yapısıyla mümkün olur. Güçlü toplum ise, güçlü bir devletin önemli 

bir ferdi olduğunu hissetirecek, bu duygu ve düşünceler içerisinde insanını yetiştiren, öğreten 

ve nitelik kazandıran bir toplum yapısının oluşturulması ve bunun yanında devletinde her bir 

ferdin refahını, huzurunu ve güvenliğini sağlayacak bir şekilde yasalarla ve imkanlarla 

koruma altında olmasını mümkün kılmaktır. 

Türkiye’nin siyasi ve askeri hareketlerinin kısıtlanmaya çalışıldığı ve sarıldığı bir ortamda, 

geçmişten ders çıkartacağımız önemli bir askeri süreç olan “1974 Kıbrıs Barış Harekatı”, 

gerçekleri görmemiz açısından çok önemlidir. Batılı devletlerin o dönemde bize nasıl 

yaklaştıklarını ve gelecekte de nasıl yaklaşacaklarını bize ibretlik ders olarak göstermişlerdir. 

Şunu asla unutmamız gerekli, güçlü bir Türkiye’nin var olması bölgenin (Balkanlar, 

Kafkasya, Ortadoğu, Önasya ve Magrib bölgesinin) huzurlu ve refah içerisinde yaşaması 

anlamına gelmektedir. Bunu istemeyen bölge ve bölge dışından pek çok ülke bulunmaktadır. 

Türkiye’yi ellerinden gelse, “bir kaşık suda” boğacakları, “bölge ülkelerini sömürecekleri” ve 

güçleri yetse “Anadolu’dan Türk İzlerini” silme istekleri bu devletlerin planlarında ve 

programlarında açıkça ifade edilmektedir. Bu bağlamda milli savunma sanayi ve milli 

teknolojik üretim sistemleri bizi bu topraklarda ayakta tutacak yegane unsurdur. 

Konumuzun yapısı gereği içerisinde askeri terminoloji, stratejik ve ekonomik analizleri 

barındıran detaylı ve önemli bir konudur. Yeni dünya düzeni yeni teknolojilerin üretilerek, 

üretilen bu ürünleri kullanarak, hem kendini güven altına almak, hem de ticari-ekonomik 

yapılarıyla bloklaşan dünya sisteminde söz sahibi olmanın birinci sıradaki argümanıdır. Yeni 

nesil teknolojileri üretmek ve kullanmak, dünya arenasında sizi ön sıraya koyacaktır. 

Bugünün Afrikası’nda, Asyası’nda, Latin Amerikası’nda artık her ülke kendi güvenliği için 

silah üretmek ve silah teknolojilerine çok yüksek meblağlar harcamak durumundadır. Bunun 

için devletlerin kamu harcamaları içerisinde savunma sanayi harcamaları çok önemli yer 

tutmaktadır. 

Günümüzde dünya ekonomi politikasında önemli ve ciddi değişimler görülmeye başlamıştır. 

Özellikle de 19.yüzyıldan itibaren bugüne kadar ki sürece bakıldığında; dünyanın ekonomi-

politik yapılanmasının gelişmiş ülkelerin inisiyatifinde olduğu görülmüştür. Bugün ise, 

değişim ile birlikte ekonomide bir dönüşüm başlamıştır. Dünya üretiminin yarıdan fazlası 

gelişmekte olan ve piyasa ekonomilerini benimsemiş ülkelerce gerçekleştirilmektedir (Aksu, 

2017a:40-41; ayrıca bknz: Aksu, 2017:85-86). 
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Avrupa ve Amerika merkezli Batılı devletlerin özellikle son 300-350 yıllık tarihsel süreçleri 

incelediğinde hegemonya politikalarını ve sömürgecilik sistemlerini bu silah teknolojisini, 

dünyanın diğer az gelişmiş bölgelerindeki aciz ve düşkün ülkelerde kullanmaları, bu silahlarla 

onların maddi-manevi tüm değerlerini sömürmeyi ve kendi amaçları için o ülkelerdeki değerli 

olan herşeyi cebren alıp, kendileri adına üretmelerini sağlatmayı hegemonik hedef politikaları 

haline getirmişlerdir. Sömürgecilik tarihini bu şekilde özetlemek mümkündür. Bunun için 

savunma sanayi ve silah teknolojisi üretme fikri çok önemlidir. “Güçlü ve dinamik bir 

ekonomik yapınız mevcut olsa da, eğer bunu koruyacak stratejilere ve silah gücüne hakim 

değilseniz, bu dünya düzeninde kurduğunuz ekonomik yapının kağıttan bir kule gibi 

kolayca yıkılabilecek bir durumda bulunduğunuzu bilmeniz gerekmektedir”. Ekonomik 

yapınızı güçlü tutabilmek için süngünün gücüne inanmanız gerekir, çünkü zafer “süngünün 

ucundadır” savaşta ve barışta. 

Teknolojideki gelişmeleri savunma sanayine uygulandığında yeni nesil teknolojik silah 

ürünleri ortaya çıkmaktadır. Bu sanayinin dinamik halde olması üretim ve gelir bağlamında 

artırıcı etkisini ortaya çıkartmaktadır. Ayrıca yeni nesil silah teknolojilerine sahip olup, 

üretmek o ülkeleri diğer ülkeler nazarında farkı ortaya çıkmaktadır. Bunun için savunma 

sanayi üretimi çok önemli bir stratejik üretim haline gelmektedir. Bu bağlamda ülkemizin 

savunma sanayi konusunda son 20-25 senede yaptıkları AR-GE ve yeni nesil silah üretim 

faaliyetleri bizlere güven verirken, düşmana ise korku salmaktadır. Savunma sanayinin 

modernizasyonu, yeni nesil silah teknolojisi üretme süreci ve silahı kullanacak askeri 

kuvvetlerimiz ne kadar güçlü ve donanımlı olursa, bugün ve gelecekte dünya siyaset 

sahnesinde sözümüzün tüm dünya milletleri tarafından dinlenmesini sağlatacak, dünyada 

adaletin tesisi ve güçsüz milletlerin güven kapısı olmasına imkan verecek, tarihsel süreç 

içerisinde ecdadımızın vasiyetini yerine getirme mutluluğunu taşıyacak, bunu bir görev olarak 

telakki edecek, bunu başarmanın yüce Türk milletine çok daha büyük işler yapmasına imkan 

sağlayacağı, cesaret ve güç vereceği aşikardır. 

Yakın tarihimize baktığımızda Türkiye’nin sanayi üretiminin önünü kesmek isteyen bir çok 

stratejik hamleler olmuştur. Özellikle Türk savunma sanayi üretimi alanında yapılan 

girişimleri baltalamak veya üretilmesini engellemek, Türkiye’yi kendilerine bağımlı ve batılı 

devletler ne derse yerine getiren ülke konumunda kalmasını isteyen içeriden (hain, bir takım 

mahfillere bağlı ve yabancı perverler ile) ve dışarıdan (yıkıcı, bölücü ve düşmanlıkla ilgili) 

pek çok engelleyici stratejik hamlelerle karşılaşılmıştır. Bunlardan bir kaç tanesini burada 

belirtmek istiyorum. 
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• “Nuri Demirağ ve Uçak Sanayimizin engellenip, durdurulması”; Nuri Demirağ, aslında 

bir müteahittir. Cumhuriyetimizin ilk müteahitlerinden olup, demiryollarının inşaatında 

görev almış, vatansever ve kazandığını tekrar bu devlete harcayacak kadar yürekli bir 

vatan evladıdır. Zaten soyadını da kendisine Mustafa Kemal Atatürk tarafından 

verilmiştir. Nuri Demirağ, uçak fabrikası kurmuştur. İstanbul Yeşilköy’de pilotların 

yetiştirilmesi için “Gök Okulunu” açmıştır. Uçuş alanları, hangarlar, uçak bakım ve 

üretim tesislerinin bulunduğu yerde, bugün “Yeşilköy Atatürk Hava Limanı” vardır. O 

da gerçi kapatıldı ve üzerine pandemi hastanesi kuruldu. Nuri Demirağ, ilk sigara kağıdı 

üretimi, ilk yerli paraşüt üretimi gibi ilkleri gerçekleştiren, İstanbul Boğazı üzerine 

köprü yapılması, Keban'a büyük bir baraj yapılması düşüncelerini ilk kez gündeme 

getiren kişidir. Beşiktaş'ta üretilen uçakların uçuş deneme testleri İstanbul Yeşilköy’de 

gerçekleştirilmiştir. 1936’da ilk tek motorlu uçağı, 1938’de çift motorlu 6 kişilik yolcu 

uçağı üretmiş, 1939'da Türkiye'nin ilk yerli paraşüt üretimini gerçekleştirmiş, 1941’de 

ise ürettiği uçakla memleketi Divriği’ne uçmuştur. O dönemde İspanya’dan, 

Danimarka’dan, Belçika’dan, İran ve Irak’tan uçak siparişleri alınmıştır. Türk Hava 

Kurumunun (THK) sipariş ettiği 65 planör uçak ve 26 adet eğitim uçağı üretilip (THK 

bu eğitim uçaklarını envanterine almamıştır), teslim edilmiştir. İstanbul – Ankara arası 

tarifeli uçak seferlerini başlatmıştır. Ne yazık ki, uçak sanayindeki bu güzel ve başarılı 

ilerlemeler olmuş,  15 Mart 1950’de çıkarılan kanun ile koca bir sanayi girişiminin ve 

binlerce kişinin emek ve alınterinin çöpe atılmasıyla sonuçlanmıştır (Alikoç, 2017:438-

439). Burada önemli bir dipnot vermek gerekirse, Türkiye’nin uçak yapmasından endişe 

duyan ABD, İngiltere ve Almanya’nın baskıları ve endişeleri ile bu kanun çıkartılmış 

olmasıdır. ABD o dönemde sayısı 2000 civarında olan döküntü savaş uçaklarını 

Türkiye’ye vererek, milli uçak üretiminin önüne geçmeyi başarmıştır. Bugünde aynısı 

yapılmaktadır. Senaryo tekrar uygulanmaktadır. Taktik şu; “baskı kur, engellet, bağımlı 

ve sadık olsun”. 

• “Şakir Zümre ve Savunma Sanayisinin İlk Kurucusu”; Cumhuriyet döneminin ilk 

sanayicisi, mareşal Fevzi Çakmak’ın yakın akrabası olup, Mustafa Kemal Atatürk ile 

tanışıklığı o dönemde yarbay rütbesiyle Sofya’da askeri ateşe iken olmuştur. Şakir 

Zümre Varna’lı olup, o bölgeden milletvekili seçilmiş aydın bir kişidir. Vatansever 

olup, İstiklal Savaşı'nda yurt dışından Anadolu’ya silah ve cephane göndermiştir. 

İstiklal Savaşı'nın ilk Türk özel "uçak bombası" fabrikasının kurucusudur. 1925 yılında 

İstanbul Haliç'te, tamamı yerli sermaye ile özel sektöre ait ilk silah ve cephane 

fabrikasını kurmuştur. 2. Dünya Savaşı'nın yokluklar içindeki yıllarında, güç koşullar 
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altında 2 bin kişinin çalıştığı fabrikasında uzun yıllar üretim yaptı ve birçok ülkeye silah 

ihracatı gerçekleştirdi. Silah fabrikasında Türk Hava Kuvvetleri ile Türk Deniz 

Kuvvetleri için çeşitli bombalar üretilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri’nin 100, 300, 500 ve 

1000 kg’lık bombaları Şakir Zümre’nin kurduğu bu fabrika tarafından üretilmektedir. 

Yine Türk Deniz Kuvvetleri için ilk denizaltı torpidoları ve sualtı bombaları burada 

üretilmiştir. Yine ihtiyaç olan aydınlatma fişekleri, mayın, el bombaları da burada 

üretilmekteydi. Şakir Zümre’nin kurduğu silah ve bomba fabrikası ile Yunanistan, 

Bulgaristan , Polonya ve Mısır gibi ülkelere ihracat yapmaya başlamıştır. 1937 yılının 

şubat ayında  Yunanistan’a hemen sonrasında ise, Polonya’ya uçak bombaları ihracatı 

gerçekleştirilmiştir. Yunanistan’a 1.5 milyon liralık silah, bomba ve cephane ihracatı 

yapılmıştır. Bu satış, ekonomik anlamda zafer olarak değerlendirilmiştir. 

Gazetelerimizin birinci sayfalarında günlerce yer almıştır. Kazanılan para o dönemde 

ekonomi için adeta “Can Suyu” olmuştur. Polonya’ya satılan uçak bombaları Alman 

saldırılarına karşı koyabilmek için önemli işlevler görmüştür. Aslında o gün yaşanan 

vakalar, bugünde benzer bir şekilde cereyan etmektedir. Acı olan durum, II. Dünya 

Savaşı sonrasında ABD’nin “Marshall Planı” ile Türkiye’ye yapmaya başladığı silah 

yardımları sebebiyle, Şakir Zümre Silah ve Bomba Fabrikası üretime son vermek 

zorunda kalmış ve bırakılmıştır. Artık fabrika uçak bombaları, denizaltı bombaları , 

mayın, el bombaları, aydınlatma fişekleri hatta ama hatta 5 beygirlik mazotla çalışan 

motorlar yerine “Kumbara ve Soba” üretmeye başlamıştır (Kuzu, 2016:61-62; Alikoç, 

2017:438-439). 

• “Devrim Otomobili” ve Gizli Mahfillerin Oyunları, 

• “Nuri Killigil ve Sütlüce Silah Fabrikası”, 

• F-16 Savaşan Şahinlerin Uçuş Kokpitlerindeki Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi 

Mod 5 (IFF) Aparatları, 

• “İsrail Heronları” ve Milli Üretim İHA, SİHA, DİHA, MİUS ve TİHALAR Üzerine 

Yapılan Baskılar, üretimini engelleyici her türlü ambargoların ortaya konması, 

• Altay Tank Motoru ve Her Zaman ki Alman Engellemesi, 

• Milgem Projesi (savaş gemileri) ve Buna Yapılan Engellemeler. 

• Milden Projesi (denizaltı yapımı) ve Buna Yapılan Engellemeler. 

• İnsansız deniz ve kara savaş araçlarının yapımında kullanılan aparatların satın 

alınmasını engelleyici ambargolar, 

• Türkiye’nin F-35 programından çıkartılması süreci ve diğer silah ambargoları, 
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• MMU (Milli Muharip Uçağı- TFX) konusunda çıkartılan engeller. 

 

Savunma harcamalarının bütçe harcamaları içerisinde önemli bir kalem olarak gören stratejik 

ülkeler; güvenlik, asayiş, asimetrik savaş durumları, hegemonik güçlere karşı varlıklarını ve 

bağımsızlıklarını koruma, sahip oldukları coğrafi konum, yerüstü ve yeraltı kaynaklarını 

koruma, çıkartma, kullanma veya enerji kaynaklarını kontrolleri altına alma çabası 

içerisindeki ülkelerdir. Özellikle de savunma harcamalarının önemli bir kısmını ARGE ve 

teknoloji üretimi alanında kullanan ülkeler, jeopolitik ve jeostratejiye önem veren bağımsız 

ülkelerdir. Aksi takdirde ne kadar harcama yaparsa yapsın, savunma sanayisi ürünlerini 

tedarik ettikleri ülkelerin dümeninde yol almak zorundadırlar. Burada çok önemli bir durum 

vardır; “Sağlam bir sanayinin arkasında, mutlaka güçlü bir savunma sanayii vardır” (TOBB, 

2017: 7). 

Son üç yüzyıldır toplumlar arasında görülen kırılma noktalarında, bölgesel düşük düzeyli 

çatışma ortamlarında ve küresel savaş nedenlerinin temelinde dünya’daki gelir dağılımının 

(doğal kaynak üretimi-sermaye yatırımı-tasarruf ilişkisinin) ve paylaşımının adil olmadığı 

düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Dünya’da ekonomi-politik yeni bir dönüşüm dönemi 

başlıyor. Rol alan aktörler ve figüranlar masadaki pastadan daha fazla pay kapmanın peşinde 

koşarken, bu durum önümüzdeki günlerin ne kadar sıcak ve yoğun geçeceğinin bir göstergesi 

durumundadır (Aksu, 2017:85-86). Son günlerde ekonomi-politik ve stratejik analizlerde çok 

sıkça tartışılmaktadır. Dünya büyük bir satranç tahtasına dönmüştür. Hamleler sırasıyla 

gelmektedir. Devletler ekonomik, siyasi ve askeri hamlelerini yapmaktadırlar. Önümüzdeki 

günler, dünya’da ekonomik ve siyasi bloklaşmanın netlik kazanmaya başlayacağı süreçler 

olacaktır. Bazı ekonomik ve siyasi bloklar yıkılırken, bazı yeni ekonomik ve siyasi blokların 

oluşmasına imkan sağlayacak konjonktür süreçleri ortaya çıkacaktır (Aksu, 2017:86). 

Artık dünyada güç yapıları eski dönemin ortaya çıkarttığı ekonomik, siyasi, ticari ve dini 

bloklaşmaya dayalı yapıların yerine yeni dönem stratejik-ekonomik bloklara bırakmaktadır. 

21. yüzyılda dünya ekonomisinde meydana gelen toplumsal ve ekonomik dönüşümün 

getirdiği etkiyle üretim yoğunluğu, jeostratejik politikalar ve sıklet merkezi konumundaki 

güçlü ekonomik yapılar, gelişmiş Batı ülkelerinden (Atlantik ekseninden), gelişmekte olan 

Avrasya (Merkez Asya-Güney Asya) ülkelerine doğru kaymaya başladığı önemli bir süreci 

yaşamaktayız. Bu durum 2008 dünya ekonomik krizinden sonra daha da belirginlik 

kazanmıştır (Ünay ve Kayıkçı, 2014:18-29). 
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Günümüzde siyasi ve ekonomik (askeri terminoloji ile) güç-sıklet merkezi Avrasya’ya doğru 

kaymıştır. 21. Yüzyıl Asya’nın yüzyılı olacaktır. Yeraltı ve yer üstü zenginlikleriyle “son 

sözü” bu bölge söyleyecektir. Bunu ABD ve diğer Batılı ülkelerin stratejistleri, istihbarat 

kurumları ve think-tank kuruluşları çok iyi bilmektedir. Özellikle Asya ülkelerinin; başta 

Türkiye, Çin, G.Kore, Rusya, Kazakistan, Endonezya, Malezya, Singapur, İran, Tayvan, 

Özbekistan ve Hindistan olmak üzere yükselen ekonomilerin hızlı büyüme performansı, bu 

ülkelerin küresel ekonomideki gelir ve üretim payını artırırken, Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD), Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin üretim 

payı ve iktisadi büyümesi genel olarak azalma trendine girmiştir (Aksu, 2016:68-69; ayrıca 

bknz: Aksu, 2017:85-86). 

Dünyayı bir tahterevalli olarak düşünürsek, Batılı devletler inerken, Avrasya ülkeleri 

yükselmektedir. Önümüzdeki günler dünya arenasında bunun savaşına sahne olacaktır. Ne 

ilginçtir ki, taraflar kimin dost, kimin düşman olduğunu bilememektedir. Taraflar arasında 

güçlerin sürekli yer değiştirmesi güç mücadelesini daha da ilginç kılmaktadır. Bu durum, 

dünya ekonomisinde ekonomi-ticaret savaşlarının, devletlerin toplumsal yapısında meydana 

gelen iç çatışmaların, uluslararası gelir grupları arasındaki güç mücadelelerinin, devletlerin 

varlığını ve gücünü gösterebilmek için gireceği savaşların ve en sonunda ortaya çıkartacağı 

ciddi buhranlı yılların önümüzde bulunduğu gerçeğidir. 

Önümüzdeki dönem güç dengelerinin oluşma ve çatışma süreçleri yaşanacaktır. Bunun 

ekonomiye yansıması ile birlikte dünya ölçeğinde büyük kaos ve ciddi krizlerin ayak sesleri 

iyiden iyiye hissedilmeye başlanacaktır. Bu bağlamda güçlü bir savunma sanayinin 

oluşturulması ve ilerlemesi için yapılacak olan her türlü AR&GE, inovasyon faaliyetleri ve 

nano-teknolojik yatırımlar çok önemli olup, stratejik açıdan dünya nezdinde öne 

çıkabilmemizde değerlilik arz edecektir. Gelecekte devletlerin ayakta kalabilmesi ve varlığını 

devam ettirebilmesi buna bağlı olacaktır. 

 

             “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" 

                         Mustafa Kemal ATATÜRK 
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     Grafik 8: Türkiye Savunma Harcamaları 1998-2017 Dönemi 

Kaynak: TOBB, “Savunma Sanayi Sektör Meclisi 2017 Yıllık Raporu”, s.17-18’deki grafikten alınmıştır. 

Grafik 5’e göre 1998-2007 arası Türkiye’nin savunma harcamaları artış eğilimindedir. 1999 

yılında 1998’e göre %15, 2000’de bir önceki yıla göre %20 artış gösterirken 2001, 2002, 

2003, 2004 ve 2005 yıllarında bir önceki yıllara göre düşük yüzdeli artışlar olmuştur. 2006’da 

bir önceki yıla göre %12, 2007’de ise bir önceki yıla göre %4 artış olmuştur. 2007’de 1998 

yılına göre savunma harcamalarında %96’lık bir artış söz konusudur. 

2008’de %5 ve 2009’da %2 oranında bir azalış meydana gelmiştir. 2010-2012 arası yıllarda 

düşük oranlarda bir artış söz konusuyken 2013 yılına geldiğimizde %22 gibi bir oranla azalış 

görülmektedir. 2014’de %29 oranla artış trendi tekrar başlamıştır. 2017 yılına geldiğimizde 

2016’ya göre %7 oranla azalış olmasına rağmen 2008 yılına kıyasladığımızda savunma sanayi 

harcamalarında %136’lık bir artış vardır. 
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Tablo 19: Savunma Harcamalarında Dünyadaki İlk 15 Ülkenin Durumu 

2016 2017 ÜLKE 
HARCAMA 

(Milyar Dolar) 

DÜNYA 

PAYI 

% 

GSMH 

PAYI 

% 

1 1 ABD 610 35 3,1 

2 2 ÇİN 228 13 1,9 

4 3 S.ARABİSTAN 69,4 4 10,0 

3 4 RUSYA 66,3 3,8 4,3 

6 5 HİNDİSTAN 63,9 3,7 2,5 

5 6 FRANSA 57,3 3,3 2,3 

7 7 İNGİLTERE 47,2 2,7 1,8 

8 8 JAPONYA 45,4 2,6 0,9 

9 9 ALMANYA 44,3 2,5 1,2 

10 10 GÜNEY KORE 39,2 2,3 2,6 

13 11 BREZİLYA 29,2 1,7 1,4 

11 12 İTALYA 29,3 1,7 1,5 

13 13 AVUSTRALYA 27,5 1,7 2,0 

14 14 KANADA 20,6 1,2 1,3 

15 15 TÜRKİYE 18,2 1,0 2,2 

İLK 15 ÜLKE TOPLAMI 1039 

 DÜNYA SAVUNMA HARCAMALARI 

TOPLAMI 
1739 

Kaynak: TOBB, “Savunma Sanayi Sektör Meclisi 2017 Yıllık Raporu”, s.8’deki tablodan alınmıştır. 

Yukarıda verilen tabloya göre, Türkiye dünya savunma sanayi ülkeleri arasında 15. sırada yer 

almaktadır. Gelişen bir savunma sanayimiz bulunmaktadır. Savunma harcamalarına göre, ilk 

15 ülke sıralandığında birinci sırada bulunan ABD’nin, dünya savunma harcamaları toplamına 

göre, %35 oranında bir savunma harcaması bulunmaktadır. Geriye kalan 14 ülkenin dünya 

savunma harcamalarına göre savunma harcamalarının oranlarının toplamı %45,2’dir. Bu 

oranlar ABD’nin ciddi oranlarda savunma harcamaları yapmasının bir göstergesi olmakla 

birlikte, dünya’nın tek gücünün ABD olduğu imajını vermektedir. Bunun için dünya 

arenasında her yer birer satranç alanına dönüşmüş, yeni güç yapıları oluşmaya başlamıştır. 

Savunma sanayi birçok sektörle etkileşim halinde olmaktadır. Savunma sanayinin başlıca ana 

sektörleri şu şekilde sınıflandırılmaktadır; 1- Havacılık ve Uzay Sanayii, 2- Silah ve 

Mühimmat Sanayii, 3- Askeri Gemi İnşa Sanayii, 4- Askeri Otomotiv ve Zırhlı Araç Sanayii, 

5- Roket ve Füze Sanayii, 6- Elektronik Sanayii, 7- Askeri Giyim Sanayii, (Zengin, 2010:11; 

aktaran bknz: Baran, 2018:59). Ayrıca savunma sanayi, yüksek ve nano teknolojik malzeme 

ve araç sanayii ile casus uydu izleme ve inceleme iletişim sanayileri ile çok yakından 

ilişkilidir. 
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Keynes’e göre kamu harcamaları (ve buna bağlı olarak savunma harcamaları); iktisadi 

büyümeyi etkilemek ve kısa dönem dalgalanmaları düzeltmek için tasarlanmış bir politika 

aracı olarak kullanılabilecek dışsal bir faktördür. Wagner Yasasına göre; “kamu harcamaları 

içsel bir değişken olarak görülmektedir ve nedenselliğin yönü iktisadi büyümeden kamu 

harcamalarına doğru olacaktır” (Edizdoğan, 2004: 49, Erdem ve diğ., 2008: 36-37; ayrıca 

aktaran bknz: Aksu, 2014:67-68). Keynesyen analize göre ise; “dışsal bir değişken olarak 

görülen kamu harcamalarındaki artış milli gelirde de bir artışa neden olacaktır ve dolayısıyla 

nedenselliğin yönü kamu harcamalarından iktisadi büyümeye doğru olacaktır” (Arısoy, 2005: 

63-80; aktaran bknz: Aksu, 2014:67). Wagner’e göre, devletin ekonomiye müdahalesi ve 

kamu harcamaları, ekonomik ve sosyal gelişme ile birlikte artar ve bu artış bir rastlantı sonucu 

değil, sosyal bir yasa sonucu meydana gelir. Kamu harcamalarındaki artış, kamusal 

faaliyetlerin artması anlamındadır. Savaş ve asayişin kritik olduğu dönemlerde bu harcama 

kalemi en yüksek seviyelere çıkmaktadır. Dolayısıyla iktisadi büyüme beraberinde toplumun 

sosyal isteklerini arttıracak, toplumun sosyal isteklerinin artması da kamusal faaliyetleri 

arttıracaktır. Bu doğrultuda kamusal faaliyetlerin ekonomideki ağırlığı (kamusal büyüklük) 

artacağından kamu harcamalarının gelir (GSMH) esnekliği 1’den büyük olacaktır (Edizdoğan, 

2004: 49; Erdem, Şenyüz ve Tatlıoğlu, 2008: 36, 37; Altay ve Altın, 2008: 267-285; aktaran 

bknz: Aksu, 2014:67-68). Ayrıca savunma harcamalarının söz konusu dönem içerisinde 

istihdam yaratmada pozitif yönde etkili olduğu söylenebilir (Soyyiğit, 2013:17-18). 

Savunma sanayi harcamaları ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkilerini ele almak gerekirse; 

kamu harcamaları yoluyla iktisadi büyüme üzerinde arttırıcı etkisinin olduğunu söylemek 

mümkündür. Kamu harcamalarının üretimdeki (ve büyümedeki) rolü, hükümet politikalarıyla 

büyüme arasında pozitif ilişkiye dayalı bir bağ kurmuştur. Kamu harcamaları yoluyla özel 

kesime yapılan transfer ve sübvansiyonlar sayesinde özel sermaye birikimine (artışına) olanak 

sağlarken, buna paralel olarak yapılan alt yapı yatırımlarında verimli bir artış olmazsa, 

üretimin azalan getirisi ortaya çıkacağından büyüme üzerinde ister istemez negatif bir etkiyi 

gösterecektir. Yatırımlar, sermaye stokunu arttırırken, buna bağlı olarak vergi gelirlerini de 

arttırmaktadır. Artan vergi oranları modeldeki denk bütçe ilkesi gereği kamu malının arzını 

arttırmakta ekonomiye ikinci bir yoldan kaynak sağlamaktadır (Çolak ve diğ., 2007: 689-690: 

aktaran bknz: Aksu, 2014:68-69). 

Yapılan her bir liralık kamu harcamasının “çarpan etkisiyle”, milli gelir üzerindeki etkisi 

pozitiftir. Yani devletin yapacağı her bir liralık kamu harcaması ekonominin ısınması için 

gerekli enerjiyi sağlayacaktır. Keynesyen iktisatçılar savunma harcamalarını kamu 
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harcamalarının bir dalı olarak görmüşler ve artan savunma harcamaları düşük talebin çarpan 

etkisi ile pozitif yönde etkilendiği, artan kapasite kullanımı, artan karlara ve bu doğrultuda 

büyümeye sebebiyet verdiği açık olarak görülmektedir. 

Eğitime, teknolojiye, Ar-Ge çalışmalarına gerekenden daha fazla önem verilmelidir. Özellikle 

savunma sanayinde eğitimli iş gücüne önemli işler düşmektedir. Nitelikli iş gücündeki kalite, 

kaliteli ve uygulamalı eğitimden geçmektedir. Üniversitelerimizin kaynakları artırılmalı ve 

dünyanın gelişmiş ülkelerindeki eğitim seviyesine ulaşılmalıdır. 
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BÖLÜM 11 

UZAYIN EKONOMİK VE STRATEJİK ÖNEMİ  

“..Bir gün insanoğlu tayyaresiz de göklerde yürüyecek, 

gezegenlere gidecek, belki de Ay’dan bize mesaj 

yollayacaklar. Bu mucizenin tahakkuku için 2000 yılını 

beklemeye hacet kalmayacaktır. Gelişen teknoloji şimdiden 

bize bunu müjdeliyor. Bize düşen görev ise, Batı’dan bu 

konuda fazla geri kalmamayı temindir.” 

                                                                                           Mustafa Kemal ATATÜRK 

                           (1936 yılında Eskişehir Tayyare Alayı’nı ziyareti sırasında yaptığı konuşma) 

Uzayı kavram olarak açıklamak gerekirse; “bütün sınırlı genişlikleri içine alan sınırsız 

boşluğa uzay denir”. Bu bağlamda uzay sonsuzluk ve bilinmezlik kavramlarını içine alan 

spekülasyona açık bir kavramdır. Uzay atmosferin yukarısından başlar ve sonsuzluğa devam 

eder (Yılmaz ve Salcan, 2008:30). Uzayı araştırmak ve bilinmeyeni bilmek ve öğrenmek 

yüzyıllardır astronomi bilimin temel amacı olmuştur. İnsanoğlu gözlerini hep yukarıya doğru 

gökyüzüne çevirmiştir. Ondaki sırrı öğrenmek, araştırmak ve analizler üretmek astronomi 

biliminin temel uğraşılarından olmuştur. Yapılan astronomi ve uzay çalışmaları 21. yüzyılda 

dünyada büyük bir değişimin ve dönüşümün olacağı yüzyıl olacaktır. Bilim ve teknolojik 

alanlarda değişimin hızına yetişilememektedir. O kadar ki, ulusların zenginliğinin ya da 

servetinin yaratılmasında rol oynayan en önemli faktörlerin başında teknoloji ve inovasyon 

süreci gelmektedir. Ulusların dünyada konumlarını belirleyen kriterlerin başında “teknolojik 

gelişmişlik düzeyleri” gelmektedir (Kaya, 2008:277; aktaran bknz: Aksu, 2018:2636). 

Teknolojik gelişmeler, devletler, üniversiteler, kurumlar ve firmalar tarafından yapılan 

araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri sonucu buluş ve yenilikler (inovasyon) şeklinde 

ortaya çıkmaktadır (OECD, 2003:11). Günümüzde devletlerin, dünya çapında kapsayıcı 

ekonomik kurumların ve büyük fonlu uluslararası kuruluşların temel ekonomi-politika 
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argümanları; “uzay sektörüne yönelik teknolojik ürünler yapma ve buna bağlı olarak uzay 

sektörlerüne yönelik beşeri sermayeye yatırım yapma” düşüncesidir. 

21. yüzyılda dünyada söz sahibi olan ekonomik aktörlerin yeni tarz uzay teknolojisi ürünlerin 

piyasaya sürülmesi konusunda icat, buluş, inovasyon ve patent alımı konusunda ciddi 

maliyetler harcayarak, teknolojik ve inovasyona yönelik yatırımlarını hızla artırmaya 

başlamıştır. Bu teknolojik dönüşüm hareketi, kaçınılmaz olarak bütün insan topluluklarında 

homojenliğe yol açmıştır ve açmaya da devam etmektedir (Fukuyama, 1999:244; aktaran 

bknz: Aksu, 2018:2636). Bu değişim (inovasyon) ile başlayan süreç, özellikle ekonomi 

üzerinde uzun dönemde büyüme ve verimlilik artışında teknolojik değişimin önemini 

(Freeman ve Soete, 2003:363; aktaran bknz: Aksu, 2018:2636) ortaya çıkarmıştır. Bu 

noktada, yeni üretim modelleri, çok boyutlu düşünce ve yeni yaşam modüler sistemine 

yönelik insanlığı geliştirmek önem arz edecektir. Hatta bu noktada yapay zeka sistemlerinin 

uzay sektöründe ve teknolojik yenilendirmede ağırlıklı olarak kullanılacağı görüşüdür. 

Bu kadar çok merak edilen ve bilinmeyeni içinde barındıran uzayda neler vardır? Petersen 

(2016:79-130) ve Aderin-Pocock (2018:216-232) çalışmalarında bu soruya maddeler halinde 

cevap vermişlerdir; Kuyruklu yıldızlar, Meteorlar, Asteroitler, Takım Yıldızları, Galaksiler, 

Yıldız kümeleri, Nebulalar, Kuasrlar, Karadelikler, Gezegenler, Uydular, Uzay Çöpleri, Cüce 

Gezegenler, Gök Taşları ve Kozmik Kar Topları, vb. bulunmaktadır. 

Ekonomik, sosyal, askeri, siyasi, astronomik veya bilimsel açıdan bir fayda sağlamak 

amacıyla uzaya yönelik olarak dünya atmosferinin dışında teknolojik, icat, inovasyon, uçuş-

ulaşım, iktisadi, silahlı (ya da son katmanlarında) faaliyetlerde bulunan devlet bazlı veya özel 

kesimlerin oluşturduğu, her türlü üretime (mal ve hizmete) yönelik topluluğa, uzay ekonomi 

faaliyetleri ve sektörü denilebilir (Bozkurt ve Ercan, 2016:3). Bu çalışmamızda uzay 

sektörünün önemini ortaya koyarken, buradan elde edilecek ekonomik getirinin dünya 

ekonomisinin iktisadi büyümesi üzerinde yapacağı etkiyi belirlemektir. Aslında bu çalışma 

gelecek için bir projeksiyon yaratmaya yöneliktir. Bunula birlikte yapılması gereken hedefleri 

belirlemek ve uzay yarışında geri kalmamaktır. 

Uzay ekonomisi (space economy) içerik ve konu olarak kamu alanları (çevre, habitat, devlet, 

firma, hane, kişi vb.) ile ilgili olması nedeniyle makro ekonominin içerisinde disipline 

edilmektedir (Thompson and Smith, 2009:1-36; Mayer, 2009:373-395). Yapılan bilimsel 

çalışmalarda uzaya yönelik sektörel çalışmaları, havacılık ve uçuş faaliyetleriyle aynı kavram 

gibi bir potada ele alınmaktadır. Oysa çok farklı iki kavram olup, bu iki kavram analiz 
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edildiğinde ihtiva açısından en fazla birbirinin tamamlayıcısı olan iki sektör olarak kabul 

edilebilmektedir. Bilimsel literatürde bu iki sektör arasında ciddi kavram farklılığı 

bulunmaktadır. Ayrıca literatürde bu iki sektörü birbirinden ayıran çeşitli görüşler ortaya 

konmuştur. Buna göre bir takım değişik ölçütler ve sınırlamalar geliştirilmiştir. İleri sürülen 

görüşleri şöyle sıralamak mümkündür (Bozkurt ve Ercan, 2016:4); 

 

“1- İki sektör arasında atmosfer sınırıının uçuş için gerekli hava tepkisinin son bulduğu 

yer olarak belirttiği görüşü,  

 2- Havanın son bulduğu atmosfer tabakasının bittiği çizginin sınır olduğu görüşü, 

 3- Uzayın başladığı konum,  yer çekiminin bittiği çizginin sınır olduğu görüşü, 

 4- Devletin kıta sahanlığı gibi ülkesinin üzerinde izdüşüm olarak ele alındığı ve etkili 

denetim kurduğu çizginin sınır olduğu görüşü, 

 5- Uzayda bilişim ağının oluşturan uydu yörüngelerinin dünyaya en yakın yüksekliğinin 

sınır olduğu görüşü, 

 6- Devletin gökyüzünde savunma ve güvenliğinin gerektirdiği her türlü tedbir ve her türlü 

hakkının muhafaza edildiği noktanın sınır olduğu görüşüdür.”. 

2011 yılında Kepler uydusu Samanyolu galaksisi içinde binlerce yıldızı analiz ettikten sonra 

dünya gezegenine benzeyen yüzlerce yaşamın olabileceği gezegenleri keşfetmiştir (Kaku, 

2015:349). Uzayın araştırmaları konusunda ünlü SETI Enstitüsü (2025’te bitirmek üzere), 350 

antenli Allen teleskop dizisinin tespit ettiği dünya benzeri gezegenleri takibe almıştır. Seth 

Shostak’a göre, dünyada insan formunun oluşumu için yaklaşık 4.5 milyar geçmiştir. Bugün 

dünyadan en hızlı roketlerle en yakın yıldız kümesine ulaşmamız için 70.000 yılın geçmesi 

gerektiğini belirtmektedir. Ona göre, galakside bizim gezegene benzer yerlerde yaşayan canlı 

formlarından radyo frekansları veya mesajları alınacaktır. Buradan amaç gelecekte insan 

formunun devamı ve oradaki zeki varlıkların tespiti için bu çalışmalar yapılmaktadır. Uzaya 

bu amaç doğrultusunda gitmek çok önemlidir (Kaku, 2015:352-356). 

21. yüzyılda, hızlanan katlanarak artan teknoloji devrimi sadece küresel ekonomide üretim 

faktörleri olan emeğin ve sermayenin rolünü dönüştürmekle kalmamaktadır. Aynı zamanda 

kaynaklarında rolünü de dönüştürmekte, üretimde kullanılan tümden gelim ve tüme varım 

metotlarının demode özelliği yanında artık çok ileri süper bilgisayar sistemleri (yapay zeka 

formları) ile üçüncü bir metot yöntemi benimsenmeye başlamıştır. Bu metot, “temel bilgi 

yaratma ve yapay zekaya dayalı nano teknolojikler üretme biçimi” olarak kabul edilmektedir. 

Artık moleküler fizik ve kimya üzerinden yeni teknolojileri meydana getirmek için malzeme 
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biliminde ve madencilik sektöründeki mineralleri kullanarak, simülasyonlarla nasıl 

etkileşimde bulunduklarını analiz etmek ve yeni nesil ürünleri tasarlamak, yaratmak ve 

kullanmak mümkün olabilmektedir (Gore, 2014:58-61). 

Uzay sektöründe yeni nesil ürünleri yaratmak ve yeni model üretim araçlarını kullanmak 

temel politika haline gelmiştir. Uzay ekonomisinin üretim mantığını ve katma değer yaratma 

sürecini 10 M ile açıklamak mümkündür; Mucitlik (icat etme), Makineler (akıllı ve çözüm 

fonksiyonlu araçlar), Madde-Materyaller (maddelerden yeni maddeler elde etme durumu, 

maddenin evrilme süreci), Modeller-Metotlar, Matematiksel-Mantıksal (düşünme), 

Modifikasyon-Modernizasyon (değiştirme-yenileme), Mallar (yeni nesil ürünler), Miad 

(süre), Madenler ve Metabolizma (algoritmalar) olmak üzere belirtilebilir (Frank, Roehrig ve 

Pring, 2019:36-38). 

Günümüzde  “new age product sector”  denilen bir ekonomi sektörü ortaya çıkmaktadır. 

“Uzay Sektörü” adını verdiğimiz bu sektörün neler getirip, neler götüreceğini bugünden 

kestirmek zor olsa gerek, ancak istikbal uzaydadır. Buna göre yakın gelecekte uzayın 

kullanım alanlarını belirtmek gerekirse; 

• İletişim ve bilişim sektörünün ihtiyacı olan data ve desteği sağlamak, 

• Seyrüsefer ve navigasyon (yönbulum) sistemlerine destek sağlamak, 

• Gözlem (hava, optik, askeri, stratejik, arazi, kişi, izdüşüm ve derinlik için) yapmak, 

• Erken uyarı, dinleme, güvenlik, savunma, radar ve siber istihbarat sağlamak, 

• Uzayda hegemonya mücadelesi ve gelecek nesil uzay silahları yapmak, 

• Koloni oluşturmak ve geçiş yapılacak yerler için uzay istasyonları kurmak, 

• Uzayda bilinmeyen hedef, nokta ve varlıklara karşı ön almaktır. 

   “İstikbal Göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, 

yarınlarından asla emin olamazlar.” 

M. Kemal ATATÜRK 

İnsanoğlu büyük bir teknolojik tarihi dönemeçte ve artık dünyamız kaynak, iklim ve yaşam 

alanları olarak iflasın eşiğine gelmiş bulunmaktadır. Uzaya çıkıldığında ve yeni yaşam 

alanları keşfedildiğinde bildiğimiz tüm ekonomik kavramlar ve terminolojik analizler, doğal 

kaynaklar ekonomisi, para ve banka ders kitapları, menkul kıymetler borsası gibi tüm 

ekonomik yaklaşım analizleri anlamını yitirmeye başlayacaktır. Bu analizler gelecekte nasıl 
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ve ne şekilde olacaktır? Ulusal ve uluslararası finans sistemleri nasıl bir hal alacaktır? Yani 

merkantilist, fizyokrat, klasik, keynesyen, monetarist, korumacı ve liberal sistemlerin yerini 

nasıl bir ekonomi sistemi oluşacaktır? Gelecekte bu ekonomik sisteme belki “uzay kamusal 

ekonomi üretim sistemi” diyebiliriz. Bu ve bunun gibi pek çok konu ana başlıklarıyla yeniden 

yorumlanması gerekmektedir. Öncelikle uzay kamusal ekonomi çalışmalarının mevcut 

ekonomilere olan etkilerini analiz edecek çalışmalara gereksinim vardır. Özellikle iktisadi 

büyüme ve kalkınma açısından insanoğlunun çok hızlı bir dönüşüme uğrayacağı kesindir.  

Ülkeler artık üretim kaynaklarını yer altından veya üstünden değil uzaydaki gezegen, 

meteoritlerden vb. alanlardan elde etmeye başlayacaktır. Bu bağlamda ekonomi ve dış 

ekonomik ilişkilerle bağlantılı pek çok ulusal ve uluslararası örgüt ve kurum anlamını 

yitirecektir. 21. yüzyıl tamamen değişimin ve dönüşümün yüzyılı olacaktır. Birleşmiş 

Milletler belki de başka bir formasyona dönüşecektir. NATO, Ticari Bloklar ve Örgütler 

(ASEAN, AB, NAFTA, LAFTA, OECD, OPEC, NORDIC, KEIB, GATT, vb.), United 

National, World Trade Organization, World Bank, International Monetary Fund gibi kurum, 

kuruluş ve ekonomik dev yapılar tamamen tarihin mezarlığına gidecek veya ciddi dönüşüme 

uğrayacaktır. Bu bağlamda uluslararası para standardı ve ticaret sistemi de bu değişimden 

nasibini alacaktır. Ülkemizinde bu alanlarda geri kalmaması için adım atması gereken bir çok 

konu bulunmaktadır. Aslında uzay ekonomisi ve uzay sektörü kavramına ülke olarak çok 

yabancıyız. Uzayı bir sektör ve üretim sürecinin önemli bir faktörü algısını oluşturmak ve 

bunları beyinlere aktarmak ciddi bir zaman sürecidir. 

Jones ise, teknolojik ilerlemeyi; “cennetten gelen meyve” şeklinde olmaktan çok, fertlerin 

yaratıcı “çılgın-ütopik gelen” fikirlerinin ve zihinlerinde geliştirdikleri yeni bilgilerin arama 

ve bulma çabalarının sonucunda elde ettikleri bilgi birikimlerini kullanarak, kazançlarını aşırı 

oranda arttırmaları ve faaliyet karlarının bir bölümüne el koymaları sonucunda gerçekleşen bir 

süreçtir (Jones, 2001:114-115). Uzay sektöründe yapılan faaliyetleride bu şekilde 

değerlendirmek gerekir. 

ABD, Rusya, Avrupa Birliği (ESA), Çin, Japonya, Kazakistan (BAYKONUR), Kanada, 

Avustralya ve Hindistan uzay misyonları ve hedeflerini gerçekleştirebilmek adına son 20-25 

yıldır büyük projeleri hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Bu dokuz ülkeden hiç kuşkusuz ki 

ABD, Rusya, ESA, Japonya ve Çin’in uzayla ilgili çok büyük hedefleri bulunmaktadır. Uzay 

ekonomisi ve uzaydan ihtiyacın olan değerli maden ve kaynakları temin ederek, dünyadaki 

kaynaklarının azaldığı güne hazır olarak, insanoğlunun uzayda yayılması ve kolonileşme 
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sürecine geçişin adımlarını atmak istemektedir. Bunu gerçekleştirmek için ciddi uzay 

projelerini hızlandırmaya ve milli gelirlerinden önemli oranda kaynak ayırmaya 

başlamışlardır. Artık hedef uzaydır. 

Ülkelerin uzaya çıkışı ve güneş sistemindeki diğer gezegenlere gitmesi, uzaydan kaynaklar 

elde etme temini, uzayda güçlülüğünü ispatlama mücadelesi ve sonuçta kolonileşme sürecinin 

ilk adımı olarak bu süreç aslında önümüzdeki 100-120 yılı kapsayacak geniş bir periyottur. İlk 

uzay macerası 4 Ekim 1957’de Sovyetler Birliği (SSCB)’nin Sputnik I uydusunu uzaya 

fırlatması ve başarılı olmasıyla başlamıştır. Soğuk Savaş döneminin önemli bir parçası olan 

uzaya gitme hedefi, dönemin iki süper gücü ABD ve Sovyetler Birliği arasında büyük bir 

rekabete ve örtülü savaşa sahne olmuştur. SSCB’nin başarısı ABD üzerinde hem psikolojik 

baskı hem de endişe yaratmaya yetmişti. ABD, SSCB’yi ta o zamanlar askeri ve ekonomik 

suçlamalara maruz bırakmıştı. Bugün de kendini her alanda hala başarılı gören ABD, 

Sputnik’in başarısından sonra yaşadığı şaşkınlık ve korkuya kapılan halkıyla büyük çaba sarf 

ederek yaklaşık 4 ayın sonunda birçok başarısızlığa rağmen ilk uydusu Explorer 1’i 

fırlatmıştı. Uzay Yarışı’nın başlangıçta uzayda ilk canlı (köpek Layka – 1957), uzayda ilk 

insan (1961) gibi başarılarla açık ara galibi olan SSCB, ABD’nin uzayda yörünge 

değiştirebilen ilk insanlı araç (1965) ve Ay’da ilk insan (1969) başarılarına kadar Uzay 

Yarışı’nda liderliğini sürdürmüştür (Burak Eroğlu,2017;https://konupara.com/ekonomi/ uzay-

ekonomisi-9801/,erişim tarihi: 02.02. 2020). 

Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasının ardından, ABD dünyanın tek süper gücü olmuştur. 

Soğuk savaş dönemi bitse de uzaydaki yarış başka bir mecraya dönüşmüştür. Rusya-ABD 

arasındaki uzay yarışına Çin’de katılmaya başlamıştır. Bunu Japonya takip etmektedir. 

Japonya ekonomik güç olarak dünyanın 3. büyük ekonomisine sahiptir. Çin, 12.5 trilyon 

dolara yaklaşan milli geliri (Burak Eroğlu, 22.12.2017, “Uzay Ekonomisi: Trilyon Dolarlık 

Madenler, Mülkiyet ve Turizm”, https://konupara.com/ekonomi/uzay-ekonomisi-9801/erişim 

tarihi:05.04.2020), %9.9 büyüme oranı, 2012 yılında 294 milyar dolarlık AR-GE ve uzay 

harcamalarıyla (Chang, Shuguang, Tiangong ve Shenzhou projeleri ar-ge toplamı GSYH’nın 

%2.4’lük oranına, yaklaşık 3 trilyon US dolarlık bir bütçeye sahiptir.), 2015 yılı itibariyle 

3.56 trilyon dolarlık döviz rezerviyle ile dünyanın ABD’den sonraki ikinci büyük ekonomisi 

konumunda ve Çin’in bu inanılmaz yükselişi ABD ile olan ticari ilişkilerinden kaynaklanıyor. 

Çin Merkez Bankası’nda 1.4 trilyon US dolardan fazla Amerika hazine bonosu bulunmaktadır 

(Tüter, 2018:137-159).  Çin devleti, ekonomik, siyasi, askeri, ticari boyutta değil, her alanda 
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A.B.D ile rekabet etmeye çalışmaktadır. Günümüzde buna uzay yarışı da dahildir61. Çin, 

Birleşmiş Milletler’in Uzayın Barışçıl Kullanımları Komitesinin üyesi ve 1979'da yapılan 

popüler Ay Antlaşması hariç Birleşmiş Milletler'in uzay anlaşmalarına ve sözleşmelerine 

imza atan bir taraftır (https://tr.wikipedia.org/wiki/ %C3%87in_uzay_program %C4%B1; 

erişim tarihi: 05.04.2019). 

Uzayda yarış devletlerin bir takım insanlı ve insansız uzay araçlarını güneş sistemine, 

dünyanın yörüngesine, mars’a veya ay’a göndererek yarışta öne geçmeye çalışmışlardır. 

Güneş sistemini araştıran başarılı olan insansız uzay araçları tarihsel süreçte şöyle 

gerçekleşmiştir (https://www.wikiwand.com/tr/Uzay_arac%C4%B1); Luna 3 (SSCB, 

04.10.1959-Ay’ın arka yüzüne gönderilmiştir) , Mariner 2 (USA, 27.08.1962-Venüs hakkında 

bilgiler elde etmek), Mariner 4 (USA, 28.11.1964-Mars hakkında bilgiler elde etmek), Zond 3 

(SSCB, 18.07.1965-Ay’ın arka yüzüne gönderilmiştir), Luna 9 ve Luna 10 (SSCB, 

31.01.1966-31.03.1966, Ay’a gönderilmiştir), Lunar Orbiter 1,2,3,4,5 (USA,1966-1967, Ay!a 

gönderilmiştir), Zond 5 ve Zond 6 (SSCB, 15.09.1968-10.11.1968, Ay’a ilk gidiş ve dönüş), 

Mariner 9 (USA, 30.05.1971, Mars’ın tüm yüzeyini görüntüledi), Pioneer 10 ve Pioneer 11 

(USA, 02.03.1972-05.04.1973, Jüpiter hakkında ilk fotoğraflar ve görüntüler, ayrıca Satürn’e 

giden ilk insansız uzay aracı), Mariner 10 (USA, 03.11.1973, Venüs ve Merkür’ün ilk 

fotoğrafları görüntülendi), Venera 9,10,11,12,13,14,15,16 (SSCB, 08.06.1975-17.06.1983, 

Venüs yüzeyinden fotoğraflar görüntülediler), Viking 1 ve Viking 2 (USA, 20.08.1975-

 
61 “Çin açık ara farkla uzayda kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini artırmıştır. İlk uydusunu 1970 yılında uzaya fırlatmıştır. İç 

Moğolistan Özerk Bölgesindeki  Ciuçien, Sıçuan eyaletindeki Şichang, Şanşi eyaletindeki Tayyüen ve Haynan eyaletindeki 

Vınçang olmak üzere dört noktadan uzaya gönderim yapmaktadır. 1992 yılında insanlı uzay uçuş planı 3 aşamalı olarak 

planlamıştır. Bu plana göre ilk aşamada Çinli astronot uzaya gönderilecek; ikinci aşamada, uzay araçlarının uzayda 

kenetlenmesi sorunu çözülerek ve uzay laboratuvarının uzaya fırlatılması gerçekleştirilecek; üçüncü ve son aşama olarak da 

uzun vadeli insanlı uzay istasyonu kurularak, geniş kapsamlı uzay bilimsel araştırmalarının yapılması ve kullanım 

teknolojisinin araştırılması sağlanacaktır. Çinli taykonot Yang Liwei 15.10.2003’te Shenzhou 5 mekiğiyle 21 saat uzayda 

kalarak, uzaya çıkan ilk çinli astronot olmuştur. 2045 yılında uzayda lider olma hedefi koyan Çin, Ay da bilimsel inceleme 

faaliyetleri, Mars ile Jüpiter gezegeni projelerini de planlamıştır. 2013 yılında ilk ay aracı ‘Yutu (Tavşan) ‘adlı uzay mekiğini 

Ay’a indirmiştir. ABD ve Sovyetler Birliği’nden sonra Ay’a araç indiren üçüncü ülke ve1976’dan bu yana Ay’a keşif aracı 

gönderen tek ülkedir. Ay dünya üzerinde egemenlik kurma açısından önemlidir ve uzay jeopolitiğinin temel unsurudur. 

Aralık 2018’de yeniden aya gönderdiği ‘Chang’e-4’ insansız keşif aracı ayın karanlık yüzeyi ne inerek araştırmalara başladı. 

Bu girişimin ardından Şubat 2019’da NASA ay da insanların sürekli kalacağı kalıcı bir üs kuracağını açıkladı. Çin’de 2025 

yılında ay yüzeyinde bir gözlem evi inşa edeceğini belirtmiştir”(Aşkın İnci Sökmen,03.01.2020;Geleceğin Güvenliği,s.89-97; 

ayrıca bknz: https://tasam.org/Files/Icerik/File/Gelecegin_g%C3%BCvenigi_%C4%B0GK_4_EKT_(2)_pdf_9e23cf81-08d6-

4065-858d-5639c5ee70b7.pdf.; erişim tarihi:05.04.2020). Çin, geçtiğimiz günlerde 2018 Ekim ayı ortasında iki astronotunu 

uzaya göndermişti. Çalışmaları sadece bununla sınırlı değil, ülke bu yıl sonuna kadar yaklaşık 20 uzay görevini de 

tamamlamayı planlıyor. Dünyanın ikinci süper gücü böylece Rusya ve ABD’den sonra kendi mürettebatlı görevlerini hayata 

geçiren üçüncü ülke olmuş oldu. Yine Çin’den taze bir haber daha var. İki astronotunu Tiangong-2 uzay laboratuvarına 

gönderen ülke, Ay’a ve Mars’a gitme planlarını da açıkladı. Bunu başarabilmek için yeni mühendislere ihtiyacı olduğu için 

de başkent Pekin’de bulunan Uzay Okulu’nda geleceğin uzay mühendislerini yetiştirmeye başladı. Yaşları 10’a kadar düşen 

Çinli çocuklar şimdilik sadece maketler üzerinde uydu, proje ve benzeri çalışmaları yapılıyorlar (https://tr.wikipedia.org/ 

wiki/%C3%87in_uzay_program%C4%B1; Burak Eroğlu, 22.12.2017, “Uzay Ekonomisi: Trilyon Dolarlık Madenler, Mülkiyet 

ve Turizm”, https://konupara.com/ekonomi/uzay-ekonomisi-9801/erişim tarihi:05.04.2020). 
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09.09.1975, Mars yüzeyinden ve yörüngesinden fotoğraflar gönderdiler), Voyager 1 ve 

Voyager 2 (USA, 20.08.1977-05.09.1977, Jüpiter, Satürn, Üranüs ve Neptün’den bilgi ve 

fotoğraflar gönderdiler-tarihte en başarılı uzay aracı), Vega 1 ve Vega 2 (SSCB, 15.12.1984-

21.12.1984, Venüs’ün yüzeyine araç bıraktı ve Halley kuyruklu yıldızının resimlerini çekti), 

Sakigake ve Suisei (Japonya, 07.01.1985-18.08.1985, Halley kuyruklu yıldızının hakkında 

data ve resimler göndermişlerdir), Magellan (USA, 04.05.1989, Tüm Venüs’ün detaylı 

haritasını çıkartmıştır),  Galileo (USA, 18.10.1989, Jüpiter’e ilk iniş aracı), Clementine (USA, 

18.10.1994, Ay’ın çok detaylı fotoğrafları ve haritaları çizilmiştir), NEAR (USA, 17.02.1996, 

Astereoit EROS’a gönderilmiştir), Stardust (USA, Ocak 2004, Wild 2 kuyruklu yıldızından 

numune toplayıp dünyaya getirmiştir), Akatsuki (Japonya, 20.05.2010, Venüs’te sondaj 

yapmak için gönderilmiştir), Messenger (USA, 2011, İlk Merkür yörüngesinde dönen 

fotoğraflar görüntelemiştir), Curiosity (USA, 27.01.2012, Mars’a gönderilen keşif aracı), 

Insight (USA, 27.11.2018, Mars’a gönderilmiş ve fotoğraflar göndermiştir). Chang 1, 2, 3 

(Çin, 2017-2019, Ay’a sondaj yapmak için gönderilmiştir. Özellikle ay’ın karanlık yüzüne 

gönderilmiştir). Hayabusa (Japonya, 2019, 25143 Itokawa asteroitini araştırmak ve sondaj için 

gönderilmiştir). Daha pek çok uzay aracı günümüze kadar çeşitli gezegen, sistemlere, Mars’a, 

asteroitlere ve Ay’a gönderilmiştir. 

1980’lerden itibaren uzaya ilk çıkan uzay mekiği Columbia olmuştur. Sonra sırasıyla 

Challenger, Discovery, Atlantis ve Endeavour mekikleri uzaya çıkmıştır. Endeavour mekiği; 

1986 yılı Ocak ayında meydana gelen bir kaza sırasında kaybedilen Challenger mekiğinin 

yerine üretilmiştir. Columbia mekiği ise 2003 yılının Şubat ayında atmosfere tekrar girişi 

sırasında parçalarına ayrılmıştır (https://www.wikiwand.com/tr/Uzay_arac%C4%B1; erişim 

tarihi:05.04.2020). Uzay mekiği programları böylece rafa kaldırılmıştır. 

“Büyük patlamadan (big bang) önce neyin varolduğunu soramazsınız, çünkü 

herşey büyük patlamadan sonra ortaya çıktı. Büyük patlamadan önce nelerin olup 

bittiğini de soramazsınız, çünkü zamanın kendisi de büyük patlamayla başladı.” 

    Stephen Hawking 
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Carl SAGAN (1977)62’de yayınladığı bir çalışmasında; “insanoğlunun uzaylıların soyundan 

geldiğini ve tekrar uzaya geri dönecektir.” (Petersen, 2016:10-11) diyerek, bir takım bulgu ve 

işaretler doğrultusunda böyle bir yargıya varmıştır. Mitolojik çağlardan itibaren antik kadim 

topluluklarında, güneş sistemindeki hareketleri, yıldızların burç konumlarını, yıl dönümlerini, 

ayın hareketlerini tahmin edip tablolar çıkartmışlardır. Bu tablolar bir takım bilgileri, zaman 

dilimlerini ve takvimleri yaratmak için kullanmışlardır (Petersen, 2016:10-11). Ünlü bilim 

adamı Michio Kaku’nun “geleceğin fiziği” adlı çalışmasında uzayda yolculuğun geleceği 

konusunda, 2030’da Robotlarla derin uzaya ve yakın gezegen sistemlerine gidileceğini, 

Mars’ta insanlı uzay yürüyüşü programının gerçekleşeceğini ve 2100’den itibaren ışık yılı63 

uzaklıkta olan derin uzaya insanla uçuş yapılacağını belirtmektedir (Kaku, 2014:287-299). 

Bir aracın uzaya çıkışı-gidişi olabilmesi için gerekli olan gücü açıklayan çalışmanın üzerinden 

300 yıl geçmiştir. Isaac Newton hareket yasalarını ortaya koymasından itibaren uzaya çıkışın 

anahtarını sağlayacak gücün miktarını açıklamıştır. Buna göre bir nesneyi Dünya’ya yakın bir 

yörüngeye fırlatmak için, onu saatte 30.000 km’lik hızla fırlatmak gerekir. Uzaya kütle-çekim 

alanının ötesine fırlatmak için, onu saatte 40.000 km’lik hızla ittirmek gerekir (Kaku, 

2014:295). Neticede Newton’un yasalarından hareketle uzaya seyahatin maliyetini 

hesaplamak mümkündür (Kaku, 2014:295). Bu noktada Alman bilim adamı Wernher Von 

Braun (1912-1977)’dan bahsetmek gerekir, tarihe dünyanın en büyük roket ve füze 

sistemlerini yapan adam olarak geçen ünlü bilim adamı Von Braun “The Mars Project” adlı 

1952 yılında yazdığı çalışmasında, Mars’a nasıl gidileceğini, kolonileşme sürecini, uzay 

gemilerinin yapımında hangi üretim sürecinin izleneceğini ve nasıl bir sistemde olunacağını 

70 yıl evvel kaleme almıştır. Mars ile dünya arasındaki yakınlaşmanın güneşin yörüngesinde 

olma münasebetiyle 17 yılda bir yakın konumda olmaktadır (Sagan, 2017:83-85). 

Dünya bugün öyle bir hızla büyüyor ki, yirmi birinci yüzyılda yaşayacağımız ilerleme, 

yaklaşık 100 yıllık bir teknolojik ilerleme olmayacak, yaklaşık 20.000 yıllık ilerlemeye, ya da 

yirminci yüzyıldaki ilerlemenin 1000 katı ilerlemeye şahit olunacaktır. Teknoloji de yenilik 

hızı ivme kazanmakta, günümüzde her 10 yılda ikiye katlanmaktadır (Kurzweil, 2017:25; 

aktaran bknz: Aksu, 2018:2636-2637). Bilimin gelişme süreci, 17. yüzyıldan bu yana üstel 

olarak büyümüş ve nüfus, tarımsal üretim veya madensel üretim gibi diğer göstergeleri geride 

 

62 Carl SAGAN, (1977). “The dragons of Eden: Speculations on the evolution of human intelligence” adlı çalışmasında. 
63 Işık yılı hesaplanmasında, ışık yılı saniyede 300.000 km olan ışık hızının bir yıldaki saniyelerin tamamıyla çarpılmasından 

elde edilir. Işığın bir yılda kat ettiği mesafe 9.5 trilyon km’dir. Bize en yakın yıldız 4.2 ışık yılı uzaklıktadır. Bu da 9.5 trilyon 

km’nin 4.2 ile çarpılmasına eşittir. Ayrıca parsek terimide kullanılır. Bu da 3.26 ışık yılına denktir. Mesela Ülker yıldız 

kümesi 150 parsek (460 ışık yılına) denktir (Petersen, 2016:13-14). 
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bırakmıştır. Bilimsel çalışma miktarı 17. yüzyıldan beri 1 milyon katına çıkmıştır. Her 15 

yılda bir ikiye katlandığı görülmüştür (McClellan ve Dorn, 2016:420; aktaran bknz: Aksu, 

2018:2638). İktisatçı Robin Hanson’a göre, dünya ekonomisinin ikiye katlanma zamanı 

Buzul çağında avcı-toplayıcı topluluklar için 224 bin yıl sürmüşken, tarım toplumlarında bu 

süre 909 yıl devam etmiş, sanayi toplumu için ise 6.3 yıl gibi kısa süredir. Eğer dünya uzay 

çağı-dijital çağı üretim modeline geçiş sağlayabilirse, dünya ekonomisinin iktisadi büyüme 

hızı yaklaşık iki haftada bir ikiye katlanacağı ve sonuçta yeni bir büyüme rejimi ortaya 

çıkabilecektir (Bostrom, 2018:19). 

Mevcut büyüme hızı devam ettirilirse, etkileyici sonuçlar verecektir. Eğer dünya ekonomisi 

son elli yıldaki iktisadi büyüme hızıyla devam ederse, dünya 2050 yılında 4.8 kat, 2100 

yılında 34 kat daha zengin hale gelecektir (Bostrom, 2018:18). 

Türkiye, uzay sektörü alanında bir strateji oluşturabilmek için öncelikle bir yol haritasının 

belirlenmesi gerekmektedir. Buna göre biz neredeyiz, ne yapmak istiyoruz, nereye varmaya 

çalışıyoruz düşüncesinden hareketle; kağıt üzerinde kalmayacak ve hemen uygulamaya 

sokulacak güçlü-zayıf, amaç-hedef, misyon-vizyon gibi durum tespitleri yapılarak “acil 

üretim-eylem planına” gereksinim vardır. Bunu yaparken uzay alanında eğitimli ve kaliteli 

“beşeri sermayeye ve entelektüel sermayeye” (Aksu, 2016:69-72) çok büyük ihtiyaç vardır. 

Önümüzdeki 25-30 yıl içerisinde günümüzde olmayan uzayla direk veya dolaylı 55-60 

civarında yeni meslek türü (uzay madenciliği, yeni uzay uçuş gemi modülleri, uzay hukuku, 

uzay ekonomik bölgesi, uzay koloni mimari ve inşa sistemleri, solar sistemleri mühendiliği, 

uzay laborantı, uzay mühendisliği, uzay turizm (gezisi) operatörlüğü, uzay tıbbı ve medikal 

hastalık tedavileri, uzay yiyecek-tarım uzmanlığı, uzay yaşam sistemleri, uzay bilişim 

uzmanlığı, uzay strateji ve politika geliştirme uzmanlığı, uzay askeri silah sistem üretimi, 

dijital iletişim ve sistemleri mühendisliği, uzay mekatronik ve akıllı robot mühendisliği, yapay 

zeka formları, kuantum bilgisayar sistemleri kullanımı, vb.) ile dünya karşı karşıya kalacaktır. 

Dijitalleşme süreci ve robotlaşmaya dayalı üretim modeli gelecek 10-15 yılda %12-15 

oranında ciddi bir işsizlikle dünya karşı karşıya kalacaktır. Örneğin bu oranlara göre ABD’de 

19-22 milyon insan işsiz kalacaktır. Buna mukabil yeni meslek türleri ile 15-18 milyon insan 

iş imkanına sahip olabilecektir (Frank, Roehrig ve Pring, 2019:51-52).  Bu yol haritasına göre, 

ülkemizde yeni rasyonel eğitim modellerinin ve sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir. 

Eğitim sistemimizin güncellenmesi araştırma ve düşünmeye fırsat veren inovatif eğitimlere 

yol verilmelidir. 
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Unutulmamalıdır ki; evde, işte ve okulda gerekli olan eğitim, beceri, yetenek ve teknik bilgi, 

teknolojiyle çok yakından ilgilidir. 100-150 yıl öncekinden daha üretken ve daha teknik 

olmamızın ana nedeni, sadece makinelerle somutlaşan teknolojik yapı değil, bunun yanında 

insanların (işçilerin) sahip olduğu daha ileri teknik bilgi ve birikimdir (Acemoğlu ve 

Robinson, 2014:78). Bunun getirdiği yeni üretim modelleri insan yetiştirme ve yaşam 

sistemlerini tamamen değiştirmiş veya dönüştürmüştür. 

21. yüzyılda ileri-sanayileşmiş ülkelerde ve merkezleri bu ülkelerde bulunan çok uluslu büyük 

şirketlerin çoğunluğunda, beşeri sermaye kalitesine önem vererek uzmanlaşmış ve yeni model 

ürünlerle dünya pazarlarında rekabet edebilecek Ar-Ge bölümlerini oluşturmak temel 

politikaları olmuştur. Bu ekonomik üretim stratejisi birçok ülkede 1970’lerin başından 

itibaren, özellikle tıp, mekatronik, uzay-havacılık, iletişim, savunma-askeri silah, tarım ve 

tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde, bankacılık ve finans sektöründe ileri teknolojik ürünler 

kullanılmaya başlanması, ağır sanayi sektörlerindeki seri üretimlerde Ar-Ge faaliyetleri çok 

hızlı bir biçimde yayılmış ve üretim metotları çok çeşitlenmiştir. 

 

Uzay çağı 1960 yılında dünya-ay ötesi gezegen ve yaşam formlarını araştırmak için ilk kez 

Pioneer 5’in fırlatılmasıyla gökyüzüne olan merakımız gittikçe artmaya başlamıştır. Arkeo-

gökbilim alanına, yani atalarımızın gökyüzü hakkında neler bildiklerini inceleyen bilim dalı 

bugün ciddiyetle ve önemle üzerinde durulmaktadır. Antik toplumların duvar ve taş 

kitabelerindeki yazıtlara ve resimlerine bakıldığında günümüzden çok daha ileri medeniyete 

sahip oldukları söylenebilir. Göktürk Anıtlarında, Sümer Kitabelerinde, Hitit hiyerogliflerinde 

Mısır Yazıtlarında ve Orhun yazıtlarında, İnka ve Maya duvar yazıtlarında ve hiyerogliflerde 

uzay ve yıldızlarla ilgili bilgi ve şekiller bulunmaktadır. Bu durumları basit bir tarihsel süreç 

olarak düşünmek eksiklik ve tarihi yanlış anlamış olunacaktır. 

Türk tarihinde uzay ile ilgili pek çok bilgi, belge, yazıt, kitabe ve görseller bulunmaktadır. 

Tarihte astronomiyle ilgilenen pek çok Türk bilim adamları olmuştur; Al-Fargani (?-840), 

Harizmi (780-850), El-Battani (858-929), Es-Sufi (903-986), Buzcani (940-998), Beyruni 

(973-1048), İbni Sina (980-1037), Ömer Hayyam (1045-1123), İbn-i Arabi (1165-1239), İbn-i 

Rüşd (1126-1198), Tus’lu Nasirüddin (1201-1274), Kadızade Rumi (1365-1430), Uluğ Bey 

(1394-1449), Ali Kuşçu (1475-1525), Mirim Çelebi (?- 1525), Takiyüdddin (1521-1585), 

Mehmet Fatin Gökmen (1877-1955) gibi pek çok astronomi uzmanı Türk bilim tarihinde 

bulunmaktadır. Bu saydığımız değerli bilim insanlarıyla uzaya aslında hiç yabancı değiliz. 

Tam tersi bir çok keşif ve analizler binlerce yıl öncesinde atalarımızın sayesinde ortaya 
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koymuşuzdur. Bugün uzay alanında yapılacak tüm adımlar ve ilerlemeler aslında binlerce yıl 

önce atalarımızın keşifleri doğrultusunda olacaktır. 

Türk tarihinde astronomi ve uzay çalışmaları ile ilgili rasathaneler kurulmuştur. Kurulan 

rasathaneler gökkubbeyi tanımak için yapılmıştır. Ali Kuşçu ve Uluğbey’in kurdukları 

rasathaneler en meşhur olanıdır. Türk astronomi sisteminde zirve yaptığı dönem Semerkant 

ekolü diye bilinen Uluğbey (1449) dönemidir. Yine Semerkant ekolünün Kadızade Rumi 

(1365-1430), çalışmaları Türk astronomi tarihine altın harflerle geçmiştir. Bu kişiler yüksek 

matematik, astronomi ve yıldız hareketleri konusunda önemli eserler bırakmışlardır. Türk 

dünyasının astronomi ve matematik alanlarında şöhrete kavuşmuş olan bilginlerinden Ali 

Kuşçu, Ay’ın ilk haritasını çıkaran kişidir. Türk tarihinde matematik ve astronomi alanındaki 

ilk profesörü olmuştur. 1577 yılında Takiyüdddin bin Ahmet Efendi İstanbul’da Taksim 

bölgesinde rasathane kurmuştur. 1839-1847 yılları arasında iki adet rasathane  Fransız Saint-

Benoit okulunda ve Bebek’teki Robert Koleji’nde açılmıştır. Osmanlı’da meteorolojinin 

kurumsallaşma çalışmaları 1867 yılında Kandilli Rasathanesi’nin kurulmasıyla başlamıştır. 

Bu rasathane bir yangında tamamen yanmış, bunun üzerine 21 Haziran 1910 tarihinde bir 

tezkere ile Fatin Gökmen Hoca tarafından Kandilli Rasathanesi’nin İcadiye tepesinde 

yeniden açılması için görevlendirilmiştir. 1925 tarihinde Macarla kurulan ilişkiler sonucunda 

Budapeşte Rasathane müdürü olan Antal Rethly tarafından Ankara Etlik’te 12 Kasım 1925 

tarihinde Meteoroloji Enstitüsü Kurumu kurulmuştur. Gökyüzü ile ilgili çalışmaların 

koordinesi için 30 Kasım 1936 tarihinde kurulan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılmıştır. Cumhuriyet döneminde pek çok kurum ve kuruluş, uzay ve uzaya 

yönelik olarak araştırmalar ve çalışmalar yapmıştır. Bunun son dönedeki en önemli kurumu 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş64. (TUSAŞ)’dir. 

Uzayın iktisadi büyüme üzerindeki etkilerini tespit ederken, daha önce geliştirilen iktisat 

teorilerinden hareketle yeni bir denklem grubu oluşturmak gereklidir. Pek çok faktör iktisadi 

büyüme üzerinde etkilidir. Genelde bunlar içsel büyüme değişkenleri olarak kabul 

edilmektedir. Uzayın büyüme üzerinde yapacağı etki fiziki sermaye artışına bağlı olarak 

değişecektir. Bu bağlamda uzaydaki meteorit yapılarından değerli mineral ve maden elde 

 
64 TUSAŞ; Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI), 15 Mayıs 1984 tarihinde Türk Ticaret Kanunu ve Yabancı Sermayeyi 

Teşvik Kanunu uyarınca kurulmuştur. Türkiye’nin ve yurtdışı müşterilerin askeri ve sivil havacılık ve uzay sistem 

ihtiyaçlarını karşılayacak tasarım dahil teknoloji ve kabiliyetleri geliştirmek; sürekli iyileştirmelerle küresel rekabet 

ortamında pazar payını artırmak; ülkesi, müşterileri, ortakları, tedarikçileri ve çalışanları için değer yaratmaktır. Dünyadaki 

son teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek havacılık ve uzay alanında öncü kuruluşlar arasında yer almaya kararlı olan 

TUSAŞ, Türkiye'de 21. Yüzyılda yeni ufuklar açmayı hedeflemektedir (https://tr.wikipedia.org/wiki/TUSA%C5%9E;erişim 

tarihi:05.04.2019). 
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edilimi önem arz edecektir. Joseph Schumpeter (1970), iktisadi büyümeyi temel olarak, 

teknolojik yeniliklere bağlamaktadır. Bu yenilikler içsel bir durum arz eder görüşünü 

benimsemiştir, hatta kapitalizmin temelinde de teknolojik yatırımlar ve bunların getirdiği 

yeniliklere dayandırmaktadır. Schumpeter, neoklasiklerle aynı görüşü savunur. Söz konusu 

firmalar teknolojik yenilikleri takip ederek kendilerine uygun olan teknolojileri satın alırlar. 

Schumpeter, neoklasik yaklaşımdan farklı olarak teknolojik yenilik kavramının alanını 

genişletmiş, teknolojik yenilik kavramını sadece üretim sürecinde yeni bir tekniğin 

kullanılması olarak değil, aynı zamanda yeni bir malın üretilmesi, yeni pazarların açılması, 

yeni pazar örgütlenmelerine gidilmesi, yeni hammadde kaynaklarının bulunması gibi süreçleri 

de kapsayan 4 temel görüşe dayanan bir kavram olarak tanımlamış ve bunun üzerine 

teknolojik yenilik fikrini oluşturmuştur (Aksu, 2014:364-365). 

 

Uzay ekonomik faaliyetleri bu açıdan değerlendirmek mümkündür. Solow (1956:65-94), 

iktisadi büyüme modelini, dört değişken şeklinde geliştirerek, uzay ekonomi modeline 

uyarlayarak, ortaya koymak mümkündür: Gelir (Y), fiziksel-maddi sermaye (K), emek (beşeri 

sermayenin kalitesi) (L) ve teknolojik bilgi düzeyi ya da işgücü etkinliği (A). buna ilaveten 

uzaydan elde edilen fiziki mineral-sermaye (U), bilinmeyen şartlar (X), t zamanındaki 

üretim fonksiyonu (Aksu, 2014:372) olarak yazmak mümkündür; 

 

Y(t) = F [K(t),A(t),L(t),U(t),X(t),..]                    (4) 

 

Ar-Ge sektöründe L ve K kullanılmaz. Sektörde artan verim yasası geçerlidir. Teknoloji 

sınırsız büyüyebilmektedir. Yeni teknolojilerin patenti, ara-malları sektöründe sadece bir tekel 

firmaya, “sermaye malları” üretimi için satılır. Teknolojik değişimler tamamen dışsaldır. 

Uzaya yönelik her yatırımın geri kazanım olarak katma değer etkisi, 1’e 100, hatta 1’e 200 

katlık bir katma değer yaratacaktır. Bu durum büyümenin motoru olarak önem arz edecektir. 

Nasıl bir iktisadi büyüme şartları ile karşı karşıya kalacağımızı bir hayal ediniz lütfen? 

Birinci modelde (yayılma-taşma modeli); Arrow (1962:155-173), Romer (1986:1002-1037) 

ve Lucas (1988:3-42)’ın öncülük ettiği taşma (spillover) modelleri, bir ekonomide 

teknolojinin özel araştırma etkinlikleri ve beşeri sermaye birikimi tarafından yaratıldığını 

iddia etmektedir. Varsayım olarak teknoloji, beşeri sermaye birikimi ve firmaların araştırma 

faaliyetleri sonucunda üretilir. Bu analizin altında yatan ana neden, dünyada tek ekonomik 

güç sahibi olabilmektir. Aslında bu modeller uzay alanında teknolojik bilgiyi kullanmanın 

getirisinin tahmin edilenden çok büyük olduğudur. Firmalar ve devletler, bugün bunun farkına 
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varıp, amansız bir yarışa girmişlerdir. Solow modelinin dışsal olarak aldığı teknolojiyi bu 

grup içselleştirerek aynı zamanda, eksik rekabet, aşırı kâr gibi teorik sorunları da, firmaların 

kâr motivasyonu sonucu yaratılan teknolojiye bağlamakla ortadan kaldırmaktadır (Aksu, 

2014:376). 

İkinci modelde ise, büyümenin kaynağı yeni teknolojilerdir. Teknolojik yenilikler içseldir. 

Beşeri sermaye dışsal bir faktördür. İçsel büyüme modellerinde ortak olan görüş, büyümenin 

belirleyicilerinin çok sayıda olduğu ve bunların sistem içinden belirlendiğidir (Aksu, 

2014:376). Aslında bu ekonomik modeller yeniden yorumlanmasına ve merkantilist ekonomi 

okulunun yeniden analizine ihtiyaç vardır. Uzay Ekonomi ve Kamu Sektörü bu açıdan 

yeniden yorumlanmalıdır. 

Paul M. Romer’e göre, teknolojik değişme, ekonomik büyümenin temelini oluşturmaktadır. 

Teknolojik değişme sermaye birikimini özendirici bir rol oynamakta ve bu iki unsurun 

etkisiyle işgücü başına prodüktif çıktının artmasına imkan sağlar. Devletin sağlayacağı piyasa 

teşvikleri ile özel firmaların piyasada rekabet şartlarına bağlı olarak yeni teknolojik ürünleri 

ve teknolojik değişimleri temel alan bir politika kendiliğinden oluşacağından daha kaliteli 

ürün piyasaya çıkacak ve talebi bir şekilde canlandıracak, pazar ve büyüme artış trendine 

girecektir (Romer, 1990:71-102: aktaran bknz. Aksu, 2018a:82-83). Burada devletler özel 

firmalara uzayın teknolojik gelişmini bırakması ve sadece destekleyici olması gibi nedenler, 

bilgi edinme yasası ve uzay teknolojik ürünlerinin aşırı pahalı olması ve ticari sır olarak 

paylaşımının önüne geçilmesi amacıyla teşvik edilmektedir. Nitelikli emeğin (H), bilginin (B) 

ve teknolojik yeniliklerin (A) uzun dönem büyüme ile ilişkilerini gösterme çabaları açısından 

önemli bir katkı sağlamıştır. Sanal ilişkiler üzerine kurulu olması gerçekçi ekonomik ilişkileri 

anlamakta ve yorumlamakta yetersiz kalmıştır. Nitelikli beşeri sermaye (emek), büyümeyle 

ilgili değer yaratan unsur olarak karşımıza çıkmakta ve verimliliğin kaynağı olarak 

görülmektedir (Romer, 1990:71-102; aktaran bknz. Aksu, 2014:377-378). 

Paul M.Romer (1990:78-88), iktisadi büyüme kaynağının temelini ve büyüme modelini 4 

temel unsura dayandırmıştır (aktaran bknz: Aksu, 2014:377-378). Buna uzayın getirdiği 

yatırım malları ve katma değerleri denkleme kattığımızda 7 temel değişkenin büyüme 

üzerindeki etkilerini ortaya koymuş oluruz. Bu bağlamda uzay için geliştirilen yatırım ve 

teknolojik inovatif dönüşümler dışsallık etkisini gösterecektir; 

• Büyümenin motoru yeni geliştirilen teknolojik altyapılar ve gelişmelerdir. 

• Bu teknolojiler ekonominin kendi içsel bir yapısı sonucunda oluşur. 

• Yeni tasarım ve ürünler kolay ulaşılabilen ya da kısmen ulaşılabilen mallardır. 
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• Beşeri sermaye dışsal kaynaklı bir faktördür. 

• Uzay için geliştirilen beşeri sermaye kalitesi, yatırım malları ve teknolojilerin 

kullanımı pahalı ve kolay olmayan malları kapsamaktadır (robotlaşma, otomasyon, 

cipleşme ve yapay zeka formlarının oluşturulması ile teknolojiyi içselleştiren bir 

faktör olarak kabul edilebilir). 

• Uzaydan elde edilen mineral ve fiziki sermayeler (Bu etken kısa dönemde dünya 

ekonomisi üzerinde artı değer yaratır. Ancak uzun dönemde kolonileşme sürecinin 

artması ve teknolojik bilgi birikiminin taşmasını önleyecek koruyucu politikalar 

dış kaynaklı bir faktör olarak karşımıza çıkacaktır). 

• Uzay alanında yapılan teknolojik icat ve inovatif ürünlerin geliştirilmesiyle diğer 

sektörlere yapacağı pozitif  etkiler ve diğer ürünleri geliştirmeler kısa dönemde 

ciddi katma değer yaratacaktır. 

 

Buna göre uzay ekonomik faaliyetlerinin iktisadi büyüme üzerinde etkili olabilecek 

değişkenleri 14 başlıkta ele almak mümkündür. Yukarıda belirttiğimiz üretim yönlü iktisadi 

büyümeyi uzay ekonomisine yönelik olarak genişletmek istersek, bu bağlamda dünya gelirini 

basit bir üretim fonksiyonu şeklinde, şöyle bir denklemle açıklamak mümkündür (Özgüven, 

1988:37; aktaran bknz: Aksu, 2013:7-8; Aksu, 2018a:16);  

Yt = f (Kt,Lt,Tt,Ft,Et,St,Mt,Pt,Dt,Nt,Ut,Rt,Ct,Xt,...)   (5) 

GSMH (Y) = α + β1K + β2L + β3T + β4F + β5E + β6S + β7M + β8P + β9D + β10N + β11U 

+ β12R + β13C + β14X + е                                                                                    (6) 

α =  Sabit terim. 

β1, β2, β3 =  Bağımsız değişkenlerin katsayısıdır.  Değişkenler ≠ 0 değildir. 

е = denklemin hata terimidir. 

LogGSMH = α + β1LogK + β2LogL + β3LogT + β4LogF + β5LogLE+ β6LogS+ β7LogM+ 

β8LogP + β9LogD + β10LogN + β11LogU + β12LogR+ β13LogC + β14LogX + е        (7) 

(equation 2) 

tY = Belli bir dönemdeki dünyanın toplam üretim miktarı ve kapasitesi, 

tK = Belli bir dönemdeki dünyanın sermaye-kapital miktarı, 

tL = Belli bir dönemdeki kullanılan uzay alanında yetiştirilmiş nitelikli beşeri sermaye miktarı 
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tT = Belli bir dönemdeki uzay alanına yönelik teknoloji kullanım miktarı ve seviyesi, 

Ft = Belli bir dönemdeki uzay alanına yönelik sektörel yatırımların finansmanı, 

tE = Belli bir dönemdeki uzaya yönelik bilgi birikimi, eğitimin düzeyi ve kalitesi. 

St  = Belli bir dönemdeki dünyanın enerji üretim araçları, kapasiteleri, stokları ve kalitesi, 

Mt = Belli bir dönemdeki dünyaya getirilen maden ve diğer önemli minerallerin kullanımı, 

satışı ve üretim sürecine sokulması, 

=tP  Belli bir dönemdeki dünyanın üretimdeki verimlilik süreci ve devletlerin üretim 

politikaları, 

Dt = Belli bir dönemdeki dünyanın dışarıdan getirilen değerli madenlerin ticaret politikaları, 

uygulamaları ve kullanımı, 

Ut = Belli bir dönemdeki dünyadan uzaya gidenlerin yaptığı turizm ve seyahat geliri, 

Nt = Belli bir dönemdeki dünyanın nüfus miktarı ve doğum / ölüm dengesi, 

Ct = Belli bir dönemdeki dünyadan diğer gezegen ve galaksilere yapılacak yolculuk ve 

kolonileştirme sürecinin maliyeti, 

Rt = Belli bir dönemdeki dünyanın uzaya yönelik yaptığı yatırımların getiri riski, 

Xt= Belli bir dönemdeki dünyanın üretim seviyesinde artışa neden olabilecek diğer  

      bilinmeyen üretim materyal ve mineral faktörlerini belirtmektedir. 

Bu genişletilmiş üretim fonksiyonunu daha da genişletmek mümkündür. Gelecekte bu 

denkleme bugün bilinemeyen diğer başka faktörlerde eklenebilecektir. 

Denklemin sol tarafı dünyanın ortalama üretim seviyesi ve çıktısını, sağ tarafı ise dünyanın 

üretime giren tüm faktörlerinin niteliklerini ve miktarlarını gösteren girdilerini gösterir. 

Girdiler artıkça, yada girdilerdeki verimlilik oranları arttıkça, bir ülkede büyüme de hızlanır 

ve artar. Buna bağlı olarak gelirde de artış olur (Özgüven,1988:37). Ancak bu denklem kısa 

dönemde etkili olacağı ve uzun dönemde çok bilinmeyenli değişkenlerin sisteme entegre 

olabileceği aşikardır. 
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Uzay ekonomisi 6 ana konuda yapılan iktisadi faaliyetleri kapsamaktadır; 

• Uzay madenciliği ve değerli taşların elde edilme süreci, 

• Uzay turizmi ve diğer gezegenlerde kolonileşme sürecine geçiş, 

• Uzay kamusal alanında askeri, iletişim ve haberleşme sistemleri ile diğer uluslara karşı 

tedbir alma, 

• Uzayın kamusal egemenliği ve mülkiyet haklarının sağlanması, 

• Uzaya endeksli yeni meslek türleri ile sektörlerin ortaya çıkması, 

• Uzay teknolojik ürünleri sanayi geliştirme süreci. 

Grafik 9: Ülkelerin Uzay Araştırma Bütçeleri (Oecd-2013) 

Kaynak: OECD 2013 verilerinden alınmıştır.; https://evrimagaci.org/ulkelerin-uzay-arastirmalari-butceleri-

4080; erişim tarihi:05.04.2019.    
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  Tablo 20: Bazı Ülkelerin Uzaya Yönelik Yatırım Programları ve Projeleri 

Ülke ve Uzay Ajansı Planlanan Yatırım Faaliyetleri 

ABD 

(NASA) 

https://www.nasa.gov/ 

ABD, uzaktan algılama uydu serileri (Landsat) ile dünyayı gözlemleme faaliyetlerine 

devam etmeyi; Mars Keşif Programı ile Mars’ın yüzeyini ve atmosferini incelemeyi ve 

bilimsel amaçlı uyduları kullanarak Radyasyon Kuşağı Fırtınalarını İncelemeyi 

amaçlamaktadır. 

Rusya 

(Federal Uzay Ajansı) 

http://en.federalspace.ru/ 

Rusya, ulusal uzay programı ile yaşam standartlarını artırmayı, ekonomik büyümeye 

destek olmayı ve özellikle ulusal güvenliği sağlamayı, temel hedef olarak belirlemiştir. 

  

Japonya   

(JAXA) 

http://global.jaxa.jp/ 

Japon Uzay Araştırma Ajansı’nın resmi internet sitesinde yer alan bazı projeler şu şekilde 

özetlenebilir: 

- Epsilon isimli uzay fırlatma aracını geliştirmek. 

- Küresel değişimin gözlenmesini yardımcı olacak bir uydu geliştirmek. 

- Merkür’ün sırlarını aydınlatma projesini (BepiColombo)hayata geçirmek. 

- 1999JU3 adlı asteroite ulaşmak. 

ÇİN 

(CNSA) 

http://www.cnsa.gov.cn 

Çin, uzaya yönelik güçlü bir taşıma sistemi geliştirmeyi; her türlü uydudan oluşan bir 

uzay altyapısı kurmayı; insanlı uzay uçuşlarını çoğaltmayı ve uzayın 

derinliklerine yönelik bilimsel çalışmalar yapmayı planlamaktadır. 

HİNDİSTAN 

(ISRO) 

http://www.isro.gov.in/ 

Hindistan, kırsal kesimler ile olan bağlantıyı sağlamak, güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak 

ve mobil hizmetler sunabilmek için uydu tabanlı iletişim ve navigasyon sistemlerini 

geliştirmeyi; uydu fırlatma aracı üretmeyi ve Ay’ın oluşumunu ve evrimini incelemeyi 

amaçlamaktadır. 

Avrupa Uzay 

Ajansı (ESA) 

http://www.esa.int/ESA 

ESA, Mars’ta hayat olup olmadığını incelemeye; yeni nesil bir fırlatma aracı üretmeye 

ve GPS navigasyon sistemine rakip yeni bir navigasyon sistemi kurmaya yönelik 

projelere sahiptir. 

Türkiye 

http://uzay.tubitak.gov.tr/ 

Türkiye’nin halihazırda ulusal uzay programlarının oluşumuna öncülük eden kurum, Uzay 

Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY)’dür. Tükiye’nin Vizyon2023 projesi 

kapsamındaki hedefleri şöyle özetlenebilir: 

- Türk uzay kurumunun kurulması. 

- Milli bir uzay politikasının oluşturulması. 

- Ar-Ge faaliyetlerine öncelik verilmesi. 

- Uzaya yönelik özel sektör faaliyetlerinin teşvik edilmesi. 

- Türksat 5 serili uyduların fırlatılması. 

Kaynak:Bozkurt ve Ercan, IREM, 2016:6’daki tablosundan alınmıştır. 

 

Uzay ile ilgili yapılan araştırmalarda, bol miktarlarda mineral kaynak bulunması dünyadaki 

kaynakların sınırlı olması ve hızla tükenmesi, uzay sektörünün madenciliğe yönelmesinde 

(Danışman, 2019:130) temel etken olmuştur. Uzaydaki madenlerin dünyaya getirilmesi uzaya 

gidilmesi noktasında birinci aşamayı oluşturmaktadır. Asteroidlerin ağırlıklı olarak altın, 

kobalt, demir, manganez, molibden, nikel, osmiyum, paladyum, platin, renyum, rodyum, 

rutenyum ve tungsten içerdikleri bilinmektedir (Avşaroğlu, 2018:1-4). 

https://www.nasa.gov/
http://en.federalspace.ru/
http://global.jaxa.jp/
http://www.cnsa.gov.cn/
http://www.isro.gov.in/
http://www.esa.int/ESA
http://uzay.tubitak.gov.tr/
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Asteroitlerden zengin olma ümidi taşıyan maden arama şirketlerinin çok büyük nakit akışı 

sorunu bulunmaktadır. Çünkü bu yatırımın ve harcamaların boşa gitmesi yüksek bir ihtimal 

durumundadır, bununla birlikte risk oranı da çok yüksektir. Eğer uzayda zenginlikler varsa, 

madenciler ilk etapta onları bulmak ve almak için büyük fon sağlayıcılarına (maddi ve parasal 

destekler almak vb.) ve tekno-robot araçlarının (yapay zeka formlu, black goo sistemlerinin) 

üretimine acilen ihtiyacı vardır. Asteroitlerden maden elde etmek gezegen ve uydulardan 

materyal etmekten daha kolay görülmektedir. Asteroitlerden maden elde edilip getirilmesi için 

3 yöntem düşünülmektedir; birincisi, asteroitten elde edilen ham materyali işlemek ve 

kullanımı için dünyaya getirmek, ikincisi, elde edilen ham materyali yerinde işleyip 

kullanmak ve gün geldiğinde kolonileşme için itici bir kaynak olması, üçüncüsü ise, elde 

edilen ham madenleri ve materyalleri ay ve dünya yörüngesine taşıyıp, böylece materyallerin 

boşa gitmesinin ve risk durumunun önüne geçilmiş olabilecektir (https://en.wikipedia.org/ 

wiki/Asteroid_mining; erişim tairihi:05.04.2020). 

Bu sorunların yanında madencilik hakları, mülkiyet sahipliği, hukuki ve ticari düzenlemeler 

ve Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan küresel anlaşmalar, gelecekteki çatışmaları önlemek 

için hukuki ve ekonomik düzenlemelerin şeffaflığı, adaletli olması ve tüm devletlerin 

işbirliğini mümkün kılan küresel bir çerçeve üzerinde anlaşılması çok önemlidir. Burada 

önemli olan, sadece birkaç insan için değil, tüm insanlık için bu kazanç elde edilmeli ve 

paylaşılmalıdır. Şu anda çözülmesi ve belirlenmesi gereken önemli sorunlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu amaçla dünyaya yakın olan asteroitlerde bulunduğu tahmin edilen değerli 

madenlerin tahmini değerleri ve bu madenlerden elde edilecek tahmini kar durumu aşağıdaki 

tabloda belirtilmiştir. 

 

 

 

 



238 | Doç. Dr. Levent AKSU 

 

 Tablo 21: Uzay Alanında Asteroitlerden Yapılacak Madencilik Sektörünün Durumu 

Asteroit Adı 

Tahmini 

Değeri 

(1000 US $) 

Tahmini  

Kar (1000 

US $) 

Ortalama 

Hızı ΔV 

(km/saniye

) 

Asteroitlerdeki Maden 

İçeriği 

ANTREOS 
5.570 

milyar 
1.250 milyar 5,439 

Magnezyum silikat, alümin-

yum, demir silikat 

2001 CC21 147 milyar 30 milyar 5,636 
Magnezyum silikat, alümin-

yum, demir silikat 

RYUGU 83 milyar 30 milyar 4,663 
Nikel, Altın, demir, kobalt, 

su, azot, hidrojen, amonyak 

3554 AMUN 20 trilyon 8.6 trilyon 2.53001 
Nikel, Altın, demir, kobalt, 

Platin, Elmas 

2212 

HEPHAİSTOS 
1.2 trilyon  0.4 trilyon 2.1593 Nikel, Altın, demir, kobalt, 

DİDYMOS 84 milyar 22 milyar 5,162 Nikel, demir, kobalt 

1992 TC 84 milyar 17 milyar 5,647 Nikel, demir, kobalt 

1989 ML 14 milyar 4 milyar 4,888 Nikel, demir, kobalt 

2011 UW58 8 milyar 2 milyar 5,187 Platin, nikel, demir, kobalt 

NEREUS 5 milyar 1 milyon 4,986 Nikel, Demir, Kobalt 

BENNU 0.7 milyar 0.2 milyar 5,096 
Nikel, Hidrojen Amonyak, 

Nitrojen, Altın, Platin 

NYLIA  5 milyar 1 milyar 4.987 Nikel, Demir, Kobalt 

AMPOULOS 5.5 milyar 1.25 milyar 5.440 

Magnezyum silikat, 

Alüminyum, Demir silikat, 

Platin, Elmas 

PSYCHE 16 
16000 

trilyon 
10000 trilyon 4.195 

Altın, Elmas, Platin, Demir, 

Nikel 

25143 

ITOKAWA 
73.7 triyon 57 trilyon 12.132 

Altın, Platin, Demir, Nikel, 

Kobalt 
Kaynak: Richard Gertsch and Leslie Gertsch, "Economic Analysis Tools For Mineral Projects In Space", Space 

Resources Roundtable, 1997, pp.9.; Daniel Mikelsten, “Intergalactic Travel and Asteroid Mining”, 2019, pp.28. 

Mars ve Jüpiter arasında bulunan Psyche 16 asteroiti, altın, demir ve nikel dahil olmak üzere 

bir metal analoğunu içerir. Maden içeriği yoğun ve oldukça büyük sayılabilecek  Psyche 16 

asteroidinin 1,7x1019 kg metal içeriği olduğu bilinmektedir. NASA, asteroid Psyche 16'nın 

barındırdığı demir cevherinin piyasa değerinin tek başına yaklaşık 8 katrilyon US $ değerinde 

olacağını hesaplamıştır. Bunun yanında platin, iridyum ve renyum gibi teknolojik gelişmelerin 

çok ihtiyaç duymasına rağmen dünyamızda az bulunması nedeniyle oldukça pahalı olan 

mineraller, asteroidlerden elde edilmesi durumunda çok önemli bir ekonomik girdi 

yaratacaktır. Kısa bir süre içinde asteroidlerden 10 kentilyon $ elde edilmesi planlanıyor. 

Daha anlaşılabilir bir tarifle; 10 trilyon doların 1 milyon katı. Bu rakam yıllık 78 trilyon $ 

dolarlık küresel Dünya ekonomisinin katbekat üzerinde bir miktardır (Avşaroğlu, 2018:1-4). 
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Önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde 4 büyük uzay araştırma şirketi ve uzay madencilik 

sektöründen 20-25 trilyon US dolar bir gelir beklemektedir. 2030’dan sonra koloni 

oluşturmak için uzaya yönelik yatırımlar hızla artacaktır. Artık hiç birşey eskisi gibi 

olmayacaktır. Yeni bir sistem ve yeni bir düzen oluşacaktır. Ülkemiz olarak buna ne kadar 

hazırız? Bu soruya net cevap vermeliyiz. Hayır. 

Uzaydan ekonomik menfaat elde etmek ve uzay sektörünün katma değerini sağlamak ilk 

etapta çok maliyet gerektirdiği gibi düşünülse de, geri dönüşümü çok büyük karlar getirecek 

çok büyük bir kaynak ve atıl duran bir servet gibidir. Uzay ekonomik sektörü tam olarak 82 

sektörü ve alt sektörü bire bir etkilemektedir. Merkezi Varşova’da bulunan PIAP Space adlı 

şirket, Avrupa’nın büyüyen uzay ekonomisinden sektörel anlamda en iyi şekilde yararlanan 

ve bu alanda ciddi yatırımlar yapan şirketidir. 2017 yılında uzay çalışma faaliyetlerine 

başlayan PIAP Space şirketi, gelişmiş robotik sistemler, yapay zeka formları ve gezegen keşif 

araçları geliştirmektedir. PIAP Space’in CEO’su Mateusz Wolski, uzay alanında yapılacak 

tüm yatırımların “space development projects” şirketin büyümesinde çok önemli bir rol 

oynadığını belirtmiştir. PIAP Space şirketi, Avrupa’nın büyüyen uzay ekonomisinin 

oluşmasında küçük bir oranını temsil etse de. Uzay sektöründe yaklaşık olarak 230.000 kişi 

istihdam edilmektedir. Bu miktardaki sayılar Avrupa ekonomisinde istihdam edilenlerin %6 

ila 9’una karşılık gelmektedir (http://www.idemahaber.com/avrupanin-genisleyen-is-alani-

uzay-ekonomisi/; erişim tarihi:05.04.2020). 

Elması da bir yana bırakalım. En az altın kadar değerli olan Platin madeni uzayda pek çok 

asteroitte var. Bilim insanları, yaklaşık 800 metre genişliğinde bir asteroitin yalnızca birkaç 

metre derininden 50 milyar dolar değerinde 1300 ton platin çıkarılabileceğini belirtiyorlar. 

Dünyada madenlerin tükendiği bilinen bir gerçek fakat uzay: platin, paladyum, osmiyum ve 

iridyum gibi el değmemiş madenlere hala çokça sahip. Bu madenler tıbbi ve yenilenebilir 

enerji cihazlarında, katalitik dönüştürücülerde kullanılabildiği gibi, petrolün bitmesi 

durumunda araçlara yakıt alternatifi olarak da hücresel tamamlayıcı ve daha fazlasını 

yapabilmek için oldukça iş görüyor. 

ABD, 2018’de keşif için asteroit göktaşı Bennu’ya robot uydu sistemini indirdi. İlk uzay 

madenciliği çalışmalarına başlayacak. Sadece bir asteroit olan Bennu, trilyonlarca dolarlık 

demir, kobalt, nikel, platin, amonyak, elmas ve altın gibi nice madenlere sahip olduğu 

belirtilmektedir. Üstelik içi değerli madenlerle dolu büyük gezegenler dışında sadece Bennu 

http://piap-space.com/
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gibi değerli madenlere sahip binlerce asteroitte trilyon dolarlık servet ve kaynak 

bulunmaktadır. Özellikle Mars ile Jüpiter arasındaki yörünge havzasında yüzen binlerce 

asteroit bulunmaktadır. Çıkartılacak maden türlerine kadar tek tek belirlenmiştir. Buna göre 

asteroitlerden elde edilecek madenler; altın, kobalt, demir, manganez, molibden, nikel,  

osmiyum, paladyum, platin, renyum, radyum, rutenyum ve elmastır (https://en.wikipedia.org 

/wiki/Asteroid_mining; erişim tarihi:05.04.2020). 

Uzaya gitme fikri ve düşüncesi Fransız Jules Verne (1828-1905)’in kaleme aldığı “Ay’a 

Seyahat” veya özgün adıyla “De la Terre à la Lune” adlı hikayesiyle, 1969’da Ay’a ayak 

basmadan 104 yıl önce 1865 yılında ilginç bir fikri kaleme alarak tarihe not düşmüş olup, ilk 

kez uzaya gitme fikrinin önemini insanoğlunun kafasına yerleştiren bir düşüncenin, bu 

bağlamda Verne’in düşünce dünyasının ne kadar geniş olduğunu görmek ve 155 yıl sonra 

bunun önemi daha iyi hissedilmektedir. İnsanoğlunun, uzayda farklı gezegenlere ulaşmak, 

ziyaret etmek ve gittikleri yerlere gidip koloni kurmak isteği geçmişten günümüze kadar gelen 

bir hayal gibi görünse de, özellikle uzay teknolojisinde meydana gelen ciddi gelişmeler, 

önemli değişimler, hızlı inovasyon ve çağ atlatan icatlar sonucunda gidilmesi olanaksız gibi 

görünen gezegenlere, uydulara veya astereoitlere ulaşmayı şimdilik insansız robotik uzay 

araçlarıyla mümkün kılmıştır. 

Günümüzde uzay turizmine büyük bir ilgi duyulmakta ve yatırımlar yapılmaktadır (Cohen, 

2016:22-31; Crouch, 2001:213-219; Peeters, 2010:1625-1632; Reddy, Nica ve Wilkes, 

2012;1093-1102; Ziliotto, 2010:1547-1552). Uzay araştırmalarına devletlerin yanında son 

dönemde özel yatırım şirketlerinin girmesiyle birlikte ticarileştrme süreci önem kazanmaya 

başlamıştır. Bu süreçte uzay turizmi endüstrisinin gelişiminde engel olan lansman 

maliyetlerinin de önemli ölçüde düşmesi uzay turizm sektörünün gelişmesine imkan 

sağlamıştır (Ashford, 1990:99-104; Lappas, 2006:157-167; Launius, 2006:37-70; Peeters, 

2010:1625-1632; Penn ve Lindley, 2003:49-75; Reddy, Nica ve Wilkes, 2012:1093-

1102). Bununla birlikte yolculuk sigortası ve taşıdığı ciddi riskler, uzay hukukundaki 

eksiklikler, lansman maliyetleri, turizm operatör yükümlülüğü, araçların donanım ve emniyeti 

ile hava sahası izinleri de dahil olmak üzere uzay turizm endüstrisi normları, turizm 

seyahatinde bulunan sivillerin güvenli bir şekilde uzaya gidip dönebilmesi için gerekli olan 

fiziksel eğitim ve zihinsel hazırlığın insan faktörleri ile birlikte uzay turizminde ciddi 

zorluklar ve engeller çıkartacaktır. Yukarıda bahsettiğimiz durumlar uzay turizminin kısa 

süreli gezileri için bu konuları gündeme getiriyorsa da, uzun vadeli daha derin uzay turizm 
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yolculuğu ve gezegenler arası kolonileşmeyi içeren durumlarda bu saydığımız faktörler 

yanında bilinmeyen daha başka faktörler karşımıza çıkabilecektir. 

Uzay turizmini bu bağlamda değerlendirirsek, fertlere uzaya ait muhteşem bir yaşanmışlığı 

tecrübe olarak kazanma imkanı sunmaktadır. Eskiden hayal veya hikaye olarak adlandırılan 

bu yerlere bir adım daha yaklaşmayı mümkün kılmaktadır. Uzay turizmi her ne kadar bir 

hayal ve rüya gibi görünse de, hizmet sektöründeki küresel rekabetin artması ve yenilikçi 

teknolojilerin ortaya çıkması gibi nedenlerle gezgin ve maceracı turistlerin ilgisini 

çekmektedir (Civelek ve Türkay, 2019:960-962). 

Uzay turizmi, uzaya meraklı ve maceracı turistlerine uzay yolculuğu ile ilgili doğrudan ve 

dolaylı olarak hizmetler sunmasının yanında, dünya atmosferinden çıkarak görsel faaliyetleri, 

uzay sporları ve yeni havacılık endüstrisinin oluşmasında devletlere temel altyapı bakımı 

sağlayan, uzayın ticarileşmesine imkan sağlayan (Beery, 2012: 25; Hobe, 2010: 1593; Loizou, 

2006: 289), turizmin çeşitlenmesi ve gelişmesinin bir sonraki en önemli büyük adımı olarak 

kabul edilen (Cohen, 2016: 22) ve uzay turizmi uzaya yapılan yatırımların büyük ve önemli 

bir sürecin parçası olarak gelişen ve içinde dinamik yapıyı barındıran önemli turizm 

argümanıdır. Bunun yanı sıra uzay turizmi, temel amacı eğlence veya eğlence amaçlı uzay 

teknolojisini geliştirmek olan dünya tabanlı simülasyonları, sporları, rekrasyonları, turları ve 

yerçekimsiz deneyimleri de kapsamaktadır (Johnson ve Martin, 2015: 135; Spencer, 2004: 62; 

aktaran bknz: Civelek ve Türkay, 2019:961-962). 

Uzay turizminde 2050’den sonra hedeflenen bir takım çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki, “uzay asansörü” fikrini ortaya atan Rus fizikçi Tsiolkovsky (1895)’nin görüşünden 

ortaya çıkan bir düşünce olup, uzay turizminin ilk önemli köşe taşını oluşturmaktadır. Bu fikri 

Arthur Clarke (1979) ve Robert Heinlein (1982) romanlarında65 işleyerek, uzay 

asansörünün hayata geçirilmesi konusunda bilim dünyasında ciddi argümanlar oluşturdu. 

Ayrıca, dünya etrafında dönen uydu sistemleri gibi özellik taşıyacak “uzay uydu oteli” 

düşüncesi gelmektedir. Ayrıca uzayda yolculuk yapacak yıldız gemilerini de belirlemişlerdir; 

güneş yelkeni, nükleer roket sistemi, ramjet füzyonu, nanogemiler olmak üzere 4 tür yıldız 

gemisi mevcuttur (Kaku, 2014:313-321). 

Aslında dünyada modern anlamda ilk urizm hareketi, ilk tur operatörlüğünü başlatan kişi 

olarak kabul edilen Thomas Cook tarafından 1841 yılında İngiltere’de, yaklaşık 750 kişilik 

 
65 Arthur C. Clarke, 1979’da yazdığı “The Fountain of Paradise” ile Robert Heinlein, 1982’de kaleme aldığı “Friday” adlı 

romanlarında uzay asansöründen uzun uzun bahsetmektedirler. 
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bir grubu trenle (buharın ticari hayatta kullanılması sonucunda) yolculuk yaptırarak, bir 

kentten başka kente götürmüştür. Böylece ilk turizm yolculuğu yapılmış ve tarihsel literatüre 

girmiştir (Tunç ve Saç, 1998:12). Bugün uzay turizmi de emekleme safhasında olup, roket 

sistemlerinin ve araçlarının yapılmasıyla uzay sektörünün gelişmesinde ilk gündem maddesi 

olarak girmiştir. 

Uzay turizmi ile ilgili gelişmeler incelendiğinde 1954 yılında dünyanın en eski seyahat 

işletmelerinden biri olan “Thomas Cook”, ilk insanlı yapay uydunun başarılıyla 

fırlatılmasından üç yıl önce Ay turizmi için rezervasyon almaya başlamıştır. Bu tarihlerde 

Aya çıkmaya istekli ve meraklı turistler, bu seyahat acentası ile erken tarihli ödeme yapmak 

koşulu ile ticari anlaşmalar yapmıştır (Chang ve Chern, 2016: 533; aktaran bknz: Civelek ve 

Türkay, 2019:960-980). Ancak Thomas Cook adlı şirket geçen yıl ekonomik kriz nedeniyle 

tüm acente, tur ve programlarına son vererek, turizm tarihinin sayfalarına gömülmüştür. 

Uzay şirketi Space Adventures, Gezegen Kaynakları projesi dışında uzay turizmi faaliyetleri 

de yürütüyor. Şimdiye kadar yediye yakın turisti uzaya gönderen şirket, diğer çalışmalarına da 

devam ediyor. Bu noktadan bakınca uzay turizmi de bir diğer önemli sebep olarak karşımıza 

çıkıyor. Turizm faaliyetini bir devlet yürütüyorsa ABD’li milyarder Dennis Tito’yu uzaya 

göndererek, ilk uzay turizmini gerçekleştiren Rusya gibi kazancın doğrudan nereye gittiği 

ortaya çıkmaktadır. Fakat ABD’nin teşvik de ettiği özel şirketler tarafından turizm 

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu turizm işinin vergi boyutu da ortadadır. Kaldı ki özel uzay 

şirketleri ilgili ülke borsasında işlem görüyorlar veya görecekler ve de yatırımcı çekecekler. 

Kapsamlı bir uzay gezisinin fiyatının 30 milyon dolar civarında olduğu belirtilmektedir. 

Ticari uzay yolculuğu seferleri düzenlemek adına kurulan Virgin Galactic şirketi de 5 dakika 

yer çekimsiz ay yörüngesinde kalma ve toplamda 120 dakikalık bir yolculuk için kişi başına 

200 bin dolardan bilet satıyorken, ilk başarılı test uçuşundan bu yana şirket yaklaşık 10 bin 

civarında rezervasyon alındığı iki saate yakın sürmesi beklenen turistik uzay uçuşu için 

koltukların 250 bin dolardan satışa sunulacağı belirtilmektedir (Burak Eroğlu, 22.12.2017, 

“Uzay Ekonomisi: Trilyon Dolarlık Madenler, Mülkiyet ve Turizm”, 

https://konupara.com/ekonomi/uzay-ekonomisi-9801/erişim tarihi:05.04.2020). 

Virgin Galactic Space Tur şiketinin Ticari Müdürü Stephen Attenborough, uzaya gitme ve 

uzaydan dünyayı görme talebinin artması sonucunda, Attenborough, 'Uzay Gemisi 2' isimli 

yeni bir aracın uçuş hazırlıklarını yapmak için New Mexico'daki fırlatma üssüne taşındığını, 

Uzaya gitme isteğinde olan kişilerin yaptığı rezervasyon sayısının 10 bine dayandığı 
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belirtilmektedir. 6 kişilik kabinlerle yapılmaya başlanacak olan uzay yolculukları 80-82 

kilometre yüksekliğe taşımayı hedeflemektedir (Cahid Atik, 26.02.2020, “Uzay Yolculuğu 

İçin Rekor Başvuru! İşte Koltuk Fiyatı”; https://shiftdelete.net/virgin-galactic-uzay-

yolculugu-icin-rekor-basvuru-aldi; erişim tarihi:05.04.2020). Böylece 80 km uzaktan 

dünyanın ¾’ü görülebileceği belirtilmektedir. Aslında bu tur süreci, aya yapılacak uzun süreli 

konaklamalı turizmin ilk adımını oluşturmaktadır. Değerli madenlere sahip olan uzayın bir 

sektör olarak sadece devletlerin alanında olmayıp, dünyanın çok zengin isimleri gelecekte 

tıpkı ada satın alır gibi Ay’dan Mars’dan arazi alacak, belki de asteroit satın alacak orada 

madenleri işletecektir. Gelecekte olması plananan projeksiyonları incelediğimizde, ileri 

sürdüğümüz bu düşüncelerin gerçekleşmesi imkansız değildir. 

ABD merkezli özel uzay şirketi Space Adventures, Gezegen Kaynakları projesine kısa 

sürede çok sayıda milyarderi dahil etmeyi başardı. Gezegen Kaynakları projesinin ortakları 

arasında Google eş kurucusu ve Alphabet’in CEO’su Larry Page, Alphabet Yönetim Kurulu 

Başkanı Eric Schmidt, Microsoft’un eski baş tasarımcısı Charles Simonyi gibi isimler yer 

almaktadır, ayrıca isminin açıklanmasını istemeyen aktörler, Hollywood sanatçıları, 

mühendisler, milyarderlerde bulunmaktadır (Burak Eroğlu, 22.12.2017, “Uzay Ekonomisi: 

Trilyon Dolarlık Madenler, Mülkiyet ve Turizm”, https://konupara.com/ekonomi/uzay-

ekonomisi-9801/erişim tarihi:05.04.2020). Ayrıca, eşsiz bir hizmet olarak yörüngedeki 

uyduların görevlerde kullanabileceği bir kıskaç geliştiriyor. Bu kıskaç, devam eden bir 

projenin parçası olarak tasarlanıyor. PERASPERA adlı büyük bir stratejik araştırma grubunun 

üyesi olan firma, Horizon 2020 programı kapsamında fon temin etti. Kopernik, Galileo ve 

EGNOS gibi programlar, her gün milyonlarca kişiye fayda sağlayan veri ve hizmetler 

sunmaktadır (http://www.idemahaber.com/avrupanin-genisleyen-is-alani-uzay-ekonomisi/; 

erişim tarihi: 05.04.2020). 

Artık yapay zeka ve robot sistemleri üretimin tüm sürecinde kullanılır hale gelecektir. En son 

2015'de ABD’de kabul edilen Space act yasası, Amerikan vatandaşlarına uzayda ticari 

aramalar yapmaları ve buldukları madenleri çıkarmalarına hak tanındı. Söz konusu yasa, Dış 

Uzay Anlaşması ile ters düştüğü gerekçesiyle eleştirilmektedir. Bundan sonrada başta Rusya, 

Çin ve Hindistan olmak üzere birçok ülkenin bu anlaşmadan çekileceği ve uzay kaynakları 

arayışına girişeceği tahmin ediliyor. 1979’da imzalanan Ay Sözleşmesi’nde ise, Ay ve tüm 

gök cisimlerin kaynaklarının insanlığın ortak mirasının bir parçası olduğu ifade ediliyor. 
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Tablo 22: Uzay Turizmi Türlerinin Sınıflandırılması 
 
 

Sınıfı Türü Örnekler 
   

Dünya Yörüngesinin Ay ve Mars Seferleri Henüz yapılmadı. 

Astro Turizm    Ötesinde   

 Yörüngesel Uçuşlar (350 km) Uluslararası Uzay 

Dünya Yörüngesinde  İstasyonu tarafından 

  Yörünge Altı Uçuşlar (100 km) yapılan uçuşlar 
Atmosferik  Virgin Galactic 

Uzay Turizmi Yüksek İrtifa Jet Uçuşları MIG 30 Uçuş (Rusya) 

 (20 km) Sıfır Yer Çekimi 

  Alçak Uçuşlar Şirketi (ABD/Rusya) 

Belirli Uzay Simülasyonlar Uzay Mekiği Fırlatma 

Turizm Bölgeleri  Simülatörü (Kennedy 

  Uzay Merkezi) 

Karasal Uzay Uzay Tesisleri Turları Kennedy Uzay Merkezi 

Turizmi  (ABD) 

  Parkes Uydusu 

  (Avustralya) 

Bölgesel Olmayan 

Uçuşlar Eğlence ve Eğitim Turları Uzay Yürüyüşleri 

  (Avustralya) 

 Uzay Turizmi ile İlişkili Göktaşı Toplama, 

 Seyahatler  

 Siber Uzay Turizmi Sanal Uzay Yolculuğu 

 Deneyimi ve Oyun Ortamları 

  Uzay Filmleri ile İlgili 

 Popüler Kültür Ürünleri Seyahatler  

 

Kaynak: Cater, C. I., Steps to Space; Opportunities for Astrotourism, Tourism Management, 

2010: 839.; Aktaran bknz: Civelek ve Türkay, 2019: 963’deki tablosundan alınmıştır.  

 

Uyduların temel işlevi basit bir haberleşme işlevidir. Bu işlevlerin çeşitlendirilmesi istenilen 

duruma göre değişim gösterir. Sinyaller yoluyla iletişim sağlanır. Yer istasyonundaki alıcı-

verici sistemler ile uydudaki alıcı-verici sistemler belirli frekans tipleri ile kodlarla iletişim 

sağlanır (Yılmaz ve Salcan, 2008:30). 

İnsanoğlunun uzaya yönelik çalışmalar eski kadim topluluklarından itibaren başlamıştır. 20. 

Yüzyılın ikinci yarısında teknolojinin gelişmesine paralel uzaya yönelik faaliyetleri ve 

araştırmaları başlamıştır. İlk olarak SSCB tarafından 1950’li yıllarda başlamış ve Sputnik adı 

verilen ilk uydu uzaya gönderilmiştir. SSCB tarafından 1957’de yörüngeye yerleştirilmiştir. 

Sonrasındaki gelişmelere paralel olarak SSCB 1961 yılında Yuri Gagarin ile uzaya giderken, 

ABD’de, 1969 yılında Neil Amstrong ve arkadaşları ay’a ayak basan ilk insanlar olmuştur. Bu 

yıllardan sonra uzay çalışmaları, artan bir ilgi ve ivme ile sürmüştür. Bugün dünya 

yörüngelerinde 20,000 civarı insan yapımı cisim bulunduğu bilinmektedir. Bunların 3.000 

adedi uydu olup, geriye kalanı ise 10 cm’den daha büyük boyutlu uzay kalıntılarıdır. Söz 
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konusu 3.000 uydunun 1.000 kadarının ise halen operasyonel olduğu değerlendirilmektedir 

(http://www.gazitto.com.tr/upload/files/Lahika1_D%C3%BCnyada,%20%C3%9Clkemizde%

20ve%20TUSA%C5%9E'ta%20Ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilen%20UzayUydu%20%C3%

87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1-Projeleri.pdf.; Erişim tarihi: 05.04.2020). 

Uydu sektöründen ve faaliyetlerinden dünyada dönen para 300-400 milyar dolar mertebesinde 

olup, bu rakamın çok daha fazlası 5 yıl içinde 3-4 kat artacaktır. SpaceX, 24 Mayıs 2019’da 

Dünya yörüngesine 60 adet mini Starlink uydusu gönderdi. Üstelik uzaydan internet 

teknolojisini test etmek için gönderilen bu uydular daha başlangıçtır. Çünkü SpaceX, on yılda 

10 milyar dolar maliyetle toplam 12 bin uydu fırlatmayı planlıyor (Kozan Demircan, 

10.11.2019, “Elon Musk Starlink Uyduları İle Mars’a Nasıl Gidecek?”, 

https://khosann.com/elon-musk-starlink-uydulari-ile-marsa-nasil-gidecek/; erişim tarihi: 

05.04.2020). Starlink uyduları, 2020’den itibaren uygulamaya sokulacaktır. Bu uydular 

vasıtasıyla internet hızı birkaç kat artacaktır (internet fiber sistemde %45-48 azalmaktadır). 

Finans sektörü, havacılık şirketleri ve istihbarat örgütleri bu gelişmeyi yakından takip 

etmektedir. SpaceX şirketi, Mars’a gitmek için 10 yılda 30-50 milyar dolar harcamayı 

hedeflemektedir. Gelecek yüzyılda 1 milyon insanı kurmayı planladığı kente taşımayı 

planlamaktadır (Weinzierl, 2018:174). Ancak Mars’ta insanlı uzay istasyonu ve insanlı yer 

istasyonu kurabilmek için harcanacak teknoloji ve lansman maliyeti en az 300-350 milyar US 

dolar civarındadır. ABD, coronavirüs için 2 ayda bastığı 3.1 trilyon US dolar para baz 

alınırsa, onda birine Mars’a yapılacak yolculuğun temel altyapı giderleri karşılanabilir. 

Burada önemli bir noktayı belirtmek gerekirse; Mars’a gitmek için 6-9 ay (180-270 gün) 

arasında seyahat gerekmektedir. Bunun için uzay aracının yapımı ve inşası, dayanıklığı ve 

dinamikliği ile yakıt olarak kullanılacak enerjinin niteliği, bunun yanında en önemlisi uzay 

personelinin buna hazır olması ve yetiştirilmesi en iyi tahminle 10-15 yıldır, kötümser açıdan 

bakılırsa, bu süre 25-30 yıldır. Neil de Grasse Tyson ve Peter Diamandis dünyanın asteroit 

madenciliğinden ilk trilyoner zenginleri olacaktır (Ellie Kaufman, 24.06.2015, “Daha Fazla 

Öğrenci Uzay Okuluna Gidiyor” (More Student Are Going to Space School), 

(https://www.mic.com/articles/121233/more-students-are-going-to-space-school-and-it-may-

be-a-better-idea-than-you-think; erişim tairihi:05.04.2020). 

Uzay alanında önde gelen büyük girişimcilerden Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, 

Paul Allen, James Cameron ve diğerlerinin büyük katkılarıyla aşılması zor olan uzay 

harcamalarının maliyetlerini karşılayabilmek için servetlerini ortaya koyarak, çok büyük 

engelleri aşmışlar ve büyük mars projelerini hayata geçirmeye başlamışlardır. Bryce Space 
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and Technology'e (2017) göre, yeni şirketlerin uzay alanındaki yatırımı 2001'den 2008'e 

kadar yılda sadece 500 milyon US$ 'dan, 2015 ve 2016 yıllarında yaklaşık 2.5 milyar US $' a 

yükselmiş, 5 katlık artış göstermiştir (Weinzierl, 2018:177). 

Uygulamada uydular için uzay alanı dünya yüzeyinden 90 mil ile 22.300 mil arasındaki 

irtifayı temsil eder. Bunlar dünyanın çeşitli yörüngelerinde haberleşme, keşif, çevre 

gözetleme-izleme, istihbarat, konumlandırma, meteoroloji, bilimsel, füze erken uyarı sistemi, 

uzayın kontrolü ve diğer amaçlarla hizmet vermektedir (Yılmaz ve Salcan, 2008:30). 

Dünya yörüngesindeki uyduların bir kısmı sadece görüntü alır ve bunlar istihbarat ve bilimsel 

gözlem amaçlı kullanılır. Uydular yörüngelerine göre iki alt gruba ayrılırmaktadır. 

Kutuplardan geçen birinci gruptakiler 1.000-12.000 mil yükseklikten ekvatora 90 derece açı 

ile geçmekte ve kutuplara doğru yol almaktadır. Oval olan ikinci tip uydular ise, 600-24.000 

mil yükseklikten geçer ve yer olarak yarı kürenin bir tarafında geçirir (Yılmaz ve Salcan, 

2008:31). 

Ticari, bilimsel ve askeri amaçlarla kullanılan uydu sistemleri; Uzayda göreve ilişkin bilgileri 

toplayan uydular ile bu verileri alıp, işleyip ve dağıtan görev yüklerinden bağımsız yer 

istasyonlarından meydana gelmektedir. Uyduları, kullanım amaçlarına uygun olarak, Gözlem, 

Haberleşme, Yön bulucu/gösterici ve Askeri amaçlı olarak gruplamak mümkündür. Alçak 

İrtifa Uyduları (200-2.000 km), Orta İrtifa Uyduları (10.000-20.000 km.), Dünya ile Eş 

Zamanlı Uydular (36.000 km ve üzeri) ve Yüksek Eliptik Yörüngeli Uydular olarak farklı 

irtifa ve yörüngelerde görev yaparlar (Selman TENGÜZ, Uzay Gücü ve Uydu Sistemleri, 

02.05.2016, https://www.airnewstimes.com/selman-tenguz-uzay-gucu-ve-uydu-sistemleri-

649yazisi.Html.; erişim tarihi:05.04.2020). 

Faaliyetini tamamlamış olan uyduların yerine ve artan uydu ihtiyaçlarını da karşılamak üzere 

yeni uydular da sürekli olarak hizmete alınmaktadır. Dünyadaki uydu üreticilerine 

bakıldığında, Lockheed Martin/ABD, Boeing/ABD, Airbus/Avrupa, Thales Alenia 

Space/Avrupa, IAI/İsrail, MELCO/Japonya, CGWIC/Çin gibi çoğunlukla hem havacılık hem 

de uydu teknolojilerinde faaliyet gösteren firmaların, uydu pazarının önemli bir kısmını 

üstlendiği görülmektedir. Anılan ticari kuruluşların yanı sıra, NASA/ABD, CNES/Fransa, 

DLR/Almanya, ESA/Avrupa gibi ülkelerin uzaya yönelik araştırma faaliyetlerini yürüten 

kuruluşlar da bulunmaktadır (http://www.gazitto.com.tr/upload/files/Lahika-1_D%C3%B 

Cnyada,%20%C3%9Clkemizde%20ve%20TUSA%C5%9E'ta%20Ger%C3%A7ekle%C5%9 
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Ftirilen%20UzayUydu%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1-Projeleri.pdf.; 

Erişim tarihi:05.04.2020). 

Türkiye’de Türksat adı altında iletişim uydusu ailesine sahiptir. Uzaya gönderilen ve 

yörüngeye yerleşen ilk uydusu olan Türksat 1B 1994 yılında göreve başlamıştır. Onu 1996'da 

Türksat 1C, 2001'de Türksat 2A, 2008'de Türksat 3A, 2014’te Türksat 4A ve 2015’te Türksat 

4B takip etmiştir. Türksat 1B 2006, Türksat 1C 2010 ve Türksat 2A 2016 yıllarında görev 

ömürlerini tamamlamışlardır. Halen üretimleri devam eden Türksat 5A uydusunun 2020, 

Türksat 5B uydusunun ise 2021 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır. Türk Havacılık ve 

Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) bünyesindeki Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde 

(USET) üretilecek olan Türksat 6A haberleşme uydusunun 2020 yılında uzaya fırlatılması 

planlanmaktadır (Arda Mevlütoğlu, 26.12.2018, “Uzay Ajansı ve Uzay Teknolojilerindeki 

Yeri”,https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/uzay-ajansi-ve-turkiye-nin-uzayteknolojilerindeki 

-yeri/1349127.; erişim tarihi:05.04.2020). Türkiye, uydu sahibi olan Avrupa’da 9, dünya’da 

ise 19 ülkeden birisidir. 2019 yılı itibariyle uzayda dünya yörüngesinde bulunan 2.200 adet 

aktif uydu bulunmaktadır. 

Uzay sektöründe metre altı gözlem uydusu ve alt sistemleri, haberleşme uydusu ve alt 

sistemleri, uydu fırlatma sistemi, uydu veri işleme, depolama ve bilgi destek sistemlerinden 

meydana gelmektedir. Ülkemizdeki uydu sistemlerini belirtmek gerekirse; TUSAŞ 

Uzay/Uydu Çalışmaları ve Projeleri, Uzay ARGE-1, Dönence Projesi, GÖKTÜRK-1, 

GÖKTÜRK-2 ve GÖKTÜRK-3 Uydu Projesi, TÜRKSAT-5A, TÜRKSAT 6A Yerli 

Haberleşme Uydusu, GÖKTÜRK Yenileme Uydu Projesi, İmece Uydu Projesi belirtilebilir 

(https://www.hvkk.tsk.tr/Custom/Hvkk/247;http://www.gazitto.com.tr/upload/files/Lahika1_

D%C3%BCnyada,%20%C3%9Clkemizde%20ve%20TUSA%C5%9E'ta%20Ger%C3%A7ekl

e%C5%9Ftirilen%20UzayUydu%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1-Projeleri. 

pdf; erişim tarihi:05.04.2020). 

Uzay teknolojilerini (örneğin uydu hizmetlerini) sıklıkla kullanarak uzaya bağımlı hale gelen 

insanoğlunun, ilgili ürün ya da hizmetlerden fayda sağladığı ortadadır (Bozkurt ve Ercan, 

2016:4). Ülkelerin saygınlık ve caydırıcılık unsuru olan uzay faaliyetleri rizikosuz, hiçbir 

coğrafi kısıtlamaya tabi olmadan Dünya'nın askeri ve sivil açılardan önem arz eden 

bölgelerindeki bilgilere süratli, doğru ve güvenilir olarak erişilmesine imkan sağlaması 

bakımından hayati bir öneme sahiptir. 
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Aktif Türk Uyduları ve Faaliyete Başlama Tarihleri: 

• Türksat 2A - 10 Ocak 2001 

• Türksat 3A - 13 Haziran 2008 

• Rasat - 17 Ağustos 2011 

• GÖKTÜRK 2 - 18 Aralık 2012 

• Türksat 4A - 15 Şubat 2014 

• GÖKTÜRK 1 - 5 Aralık 2016 

• Türksat 5A - 8 Ocak 2021 

Ülkemizin ''Uzay Ligi'' ne girmesini sağlayan ve Türk Hava Kuvvetleri'mizin uydudan 

görüntü ihtiyacını karşılamak üzere ''Göktürk II E/O Keşif ve Gözleme Uydusu'', azami yurt 

içi katkısı sağlanan Milli Proje Modeli olarak başarı ile 686 km yükseklikteki 

yörüngesine 18.12.2012 tarihinde yerleşmiştir (https://www.hvkk.tsk.tr/Custom/Hvkk/247; 

https://www.aselsan.com.tr/2017_Faaliyet _Raporu_6314.pdf; erişim tarihi:05.04.2019). 

Göktürk II Uydusu, yurdumuzun tümünü görüntüleyebilmekte ve bu görüntüleri hızlı bir 

şekilde yere indirebilmektedir. Ülkemiz, 2023 yılına kadar Yer Gözlem, GPS, Sivil ve Askeri 

Haberleşme tiplerinde toplam olarak 17 Adet Uydu fırlatmayı planlamaktadır. Türkiye, kendi 

uydusunu kendi roketiyle fırlatma yolunda kararlı adımlar atmakta, Karadeniz veya Güney 

Ege sahilinde Uzay Araçları fırlatma üsleri kurmayı amaçlamaktadır. 2019 itibariyle uzayda 

uydusu bulunan ülkelerin listesidir. 

Tablo 23 : Uzayda En Fazla Uydu Gönderen Ülkeler 

Kaynak: https://tr.euronews.com/programlar/space;Euronews’ten alınmıştır. 
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Uzayda mülkiyet hakkı ve nasıl kullanılacağı konusunda ülkeler arasında mutabakat 

sağlanamadığından dolayı hukuksal büyük engeller ve çözümlenmemiş sorunlar mevcuttur. 

Uzayın devletin egemenlik haklarından birini oluşturmadığı ve hukuki niteliğinin serbestlik olduğu 

doktrinde kabul edilmiştir. Serbestliğin devletlere uzayda iktisap edebilme hakkı verecek  “res 

nullius” mu şeklinde verecek yoksa devletlerin açık denizlerde olduğu gibi eşitlik ve paylaşımcı 

olarak araştırma ve kullanım hakkı veren “res communis” mi olduğu akademisyenler ve 

hukukçular tarafından tartışılmaktadır (Danışman, 2019:85). 

“İnsanlığın ortak mirası” kavramı olan yerlere  ilişkin bilim adamları ve hukukçuların çoğunlukla 

kabul ettikleri noktaları belirtmek gerekirse; insanlığın ortak mirası olan yerler hakimiyet altına 

alınamaz.  Aynı zamanda devletlerin toprağı üzerindeki hava sahasına egemen olduğu fikri uzaya 

uygulanamaz. Bu bağlamda atmosfer ortamı ile uzayın nitelik olarak farkı vardır. Mevcut havacılık 

anlaşmaları yalnızca hava sahası ile sınırlıdır uzayı kapsamaz. Bu alanların işletimi ve yönetimi 

uluslararası statüde olup, devletler üstü dünya kamuoyu tarafından yapılur. Buralardan elde edilen 

kaynakları ve gelirleri adilane ve eşit olarak paylaşımı esastır. Bu alanlar barışçıl olarak 

münhasıran dünya kamuoyuna sunulan “open area” (açık alan) olarak kabul edilmektedir 

(Danışman, 2019:84). Örneğin, Hertzfeld ve Vonderdunk’a göre, uzayda mülkiyet ve 

madencilik için özel yasalara kesinlikle gerek yoktur. Özel bir komisyon tarafından yürütülen 

“uluslararası sular”daki yönetim ve işletim sisteminde olduğu gibi, uzay içinde devletlerin 

hakimiyetinin ve mülkiyetinin olmadığı bir yönetim sisteminin benimsenmesini önermişlerdir  

(Hertzfeld ve Vonderdunk, 2005:81-99). 

10 Ekim 1967’de yürürlüğe giren “Dış Uzay Anlaşması” uluslararası kamuoyun nezdinde 

uzay hukukunun ve devletlerin uyması gereken durumlar nedeniyle uzay alanında temel 

hukuk argümanı olarak kabul edilmektedir. Birçok ülkenin imza atıp, kabul ettiği “Dış Uzay 

Anlaşması” geçerliliğini günümüzde uygulanmaya devam etmektedir (Burak Eroğlu, 

22.12.2017, “Uzay Ekonomisi: Trilyon Dolarlık Madenler, Mülkiyet ve Turizm”, 

https://konupara.com/ekonomi/uzay-ekonomisi-9801/erişim tarihi:05.04.2020). Bu anlaşmaya 

göre, uzay keşiflerinin tüm dünya ülkelerinin ekonomik çıkarları ve siyasi-askeri menfaatleri 

doğrultusunda yapılmasını öngörmektedir. Ülkeler keşif ve madenlerin kullanımında özgür 

fakat ülkelerin hiçbiri uzayda belirli bir alanı işgal etme veya egemenliğini ilan etme gibi bir 

durum söz konusu değildir. Uzay madenlerinin barışçıl amaçlarla kullanılması ve ülkelerin 

uzayı askeri faaliyetler için kullanmasını da anlaşmayla kısıtlamaktadır (Burak Eroğlu, 
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22.12.2017, “Uzay Ekonomisi: Trilyon Dolarlık Madenler, Mülkiyet ve Turizm”, 

https://konupara.com/ekonomi/uzay-ekonomisi-9801/erişim tarihi:05.04.2020). 

Uzay araştırması yapan devletlerin Ay’da ve Diğer Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini 

Düzenleyen Anlaşma (Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other 

Celestial Bodies) kaleme alınmış olup, 1972 yılından 1979 yılına kadar çok sert şekilde 

tartışılmış ve alt komitelerde değerlendirilmiştir. 18 Aralık 1979 tarihinde Ay 

Anlaşması olarak da bilinen yasa tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul 

edilerek imzaya açılmıştır. 11 Temmuz 1984 tarihinde yeterli imzaya ulaştıktan sonra 

yürürlüğe girmiştir. Ay Sözleşmesi ve Ay Anlaşması olarak da adlandırılan sözleşmeye göre, 

gök cisimlerinde gök cisimlerinin yörüngesinde yargı yetkisi uluslararası topluluğa 

bırakılmaktadır. ABD, Rusya, Çin, Japonya ve Hindistan tarafından bu anlaşma hiçbir şekilde 

kabul edilmemiştir. Kazakistan, Lübnan, Meksika, Pakistan, Peru, Filipinler, Uruguay, Şili, 

Fas, Belçika, Hollanda, Avusturya ve Avustralya ise bu anlaşmayı kabul eden ülkeler arasında 

yer almıştır. Türkiye, devletlerin ay’da ve diğer gök cisimlerindeki faaliyetlerini düzenleyen 

anlaşma‘yı 23/2/2011 tarihli ve 6147 sayılı kanunla onaylamıştır. Eylül 2019'dan itibaren 

sadece 18 ülke anlaşmayı imzaladı veya onayladı (https://hukukbook.com/ devletlerin-ayda-

ve-diger-gok-cisimlerindeki-faaliyetlerini-duzenleyen-anlasma/.;erişim tarihi: 05.04.2020). 

NASA Genel Danışmanı ve ABD’nin Ay Antlaşması müzakerecisi S. Neil Hosenball’ın, 

(2018 yılında) yaptığı açıklamaya göre, uluslararası rejim kurallarının ve müzakerelerinin ay 

kaynaklarının kullanılması konusunda ve fizibilitesi yapılana kadar ertelenmesi gerektiğini 

belirtmiştir. Uzayda müştereklik fikrine kesinlikle katılmadıklarını belirtmişlerdir 

(https://en.wikipedia.org/wiki/ Asteroid_mining.; erişim tarihi:05.04.2020). 

ABD’nin 2015 tarihli “Uzayın Keşfi ve Kullanılması Hakkında Kanun”a (Space Resource 

Exploration and Utilization Act) göre, “ABD vatandaşları tarafından uzay kaynaklarının ticari 

olarak kullanılmasının kolaylaştırılması, ticari anlaşmalar için ekonomik açıdan uygun, 

güvenli ve istikrarlı endüstrilerin abd’deki hükümet engellerinin kaldırılması ve ABD’nin 

uluslararası yükümlülükleri uyarınca ve federal devletin yetkilendirmesi ve sürekli 

denetimiyle, zarara sebep olacak girişimlerden uzak kalarak uzay kaynaklarının kullanımı 

faaliyetini yürütecek ABD vatandaşlarının haklarının teşviki” konularında yasa çıkartılmış 

olup, ABD’nin yüksek menfaatiyle ve ona karşı olacak durumlarda güvence altına alınmıştır 

(Danışman, 2019:132-133).  Yine aynı yasanın “Uzay Kaynağı ve Uzay Kaynağı Hakları” adlı 
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düzenlemeyle uzay madenciliği yapılması konusunda özel sektöre ve vatandaşlarına koruma 

getirmiş, buna göre bir asteroit kaynağı veya başka bir uzay kaynağı ile uğraşan ABD 

vatandaşlarına bu kaynaklara sahip olma, taşıma, kullanma ve satma hakkına sahip 

olabilecektir (Danışman, 2019:133). Bu düzenlemelerle trilyonlarca US dolar değerindeki 

madenleri çıkartma, sahibi olma, nakil işlemleri ve satma işi garanti ve güvence altına alınmış 

olmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak 6 Nisan 2020'de ABD Başkanı Donald Trump, “Uzay 

Kaynaklarının Geri Kazanımı ve Kullanımı” konusunda Uluslararası Desteği Teşvik Etme 

İcra Emrini imzaladı. Buna göre; “ABD, ticari araştırma, kurtarma ve kaynakların uzayda 

kullanımına katılma hakkına sahip olmalıdır. ABD, uzay alanını  "küresel müşterekler" alanı 

olarak görmemektedir. ABD Ay Anlaşması'na kesinlikle karşı çıkmaktadır.” 

Türkiye’nin ulusal uzay çalışmalarına yön verecek olan Mart 2005 tarihinde Ankara’da 

yapılan 11. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) toplantısında, ülkemizin kullanacağı 

uydu ve uzay sistemlerinin (fırlatma, uydu platform, faydalı yük, yer istasyonları, yörünge 

istasyonları) yerli imkanlarla geliştirilmesi öngörüldü (Yılmaz ve Salcan, 2008:33). Bu 

konuda yapılması gereken yol haritası maddeler halinde şöyle belirtmek mümkündür; 

• Uzay madenciliği başta olmak üzere, uydu ve turizm gibi uzay faaliyetlerinin ilgili 

ülkelerin GSYH’sına trilyonlarca dolar katkıda bulanacağı da apaçık ortadadır. Bu 

bağlamda, devletin veya özel girişimin birlikte veya tek başına faaliyetine izin veren 

hukuki düzenlemelerinin yapılması, vergi indirimlerinden yayrarlanılması ve mali 

yönden teşvik edilmesi ve bu konudaki çalışmalarının desteklenmesi gerekmektedir. 

Türkiye’nin, uzay sektöründe var olan yarışta bir adım öne geçebilmek amacıyla uzaya 

yönelik faaliyetleri düzenleyen gerekli mali ve yasal düzenlemeleri ivedilikle bir şekilde 

oluşturması gerekmektedir. Türk Uzay Ajansı önemli bir adımdır. 

• Uzay en son teknolojilerin ortaya konmasında işletmeler ve inovatif şirketleri için bu 

yüzyıl çok büyük fırsatlar sunmaktadır. Kazanılan teknolojik bilgi ve tecrübelerin 

paylaşılmaması uzayda söz sahibi olmak için gerekli şartlardan birisidir. Bu konuda 

Türk Havacılık ve Uzay A.Ş. başarılı çalışmalar yapmaktadır. Çalışmalarında bir adım 

ileriye gidecek yol haritası, stratejileri ve politikalarının acil oluşturulması gerekir. 

• Uzay ve uzaydaki şartlara yönelik eğitim sisteminin oluşturulması ve değişimin 

sağlanması gerekmektedir. Çünkü çok sayıda yeni meslekler ve iş sahaları ortaya 

çıkacaktır. Bu yol haritasına göre, ülkemizde yeni rasyonel eğitim modellerinin ve 
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sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir. Eğitim sistemimizin güncellenmesi 

araştırma ve düşünmeye fırsat veren inovatif eğitimlere yol verilmelidir. 

• Uzay ekonomisi ve uzay kamusal sektörü anlamında bu tür vizyonların ve misyonların 

elde edilmesi zaman alacaktır. Ancak biz bu çalışmayı yaparken amacımız, bizden 

sonraki araştırmacılara yol göstermek içindir. Devletimizin iktisadi büyümesi ve 

kalkınması için kilit sorunların çoğu teknolojik ilerlemelere ve teknolojik yatırımlara 

yönelik olacaktır. Ama aynı zamanda makro ekonomik anlamda iktisadi kalkınma, 

endüstriyel organizasyon, para ve bankacılık, kambiyo ve borsacılık, kamu maliyesi, 

iktisat tarihi ve diğer uzmanlık dersleri ile akademisyenleri için, uzay ekonomisinin 

gelişimini anlama, geliştirme ve hatta şekillendirme çalışmalarına başlamak için 

gelecekte önemli bir stratejik alan olacaktır. 

• Uzay Bakanlığı acilen kurulmalıdır. Bu bakanlığa bağlı olarak, Uzay Kuvvetleri 

Komutanlığı, Uzay Uydu Sistemleri, Uzay Turizmi ve Seyahatleri, Uzay Madenciliği, 

Uzay İzleme ve Takip Birimleri ve Uzay Roket Sistemleri konularında hem özel hem de 

kamu nitelikli alt birimler oluşturularak, yaygın ve teknik bir alt yapıyı ülkeye 

kazandırmak gerekir. Uzay uydu sistemlerinde know-how ve inovatif gelişim sürecinde 

olunması ve uydu sistemlerinin hızla gelişimi sonucu, ilk uydu üretiminin yapılarak, 

Arjantin’e satımının haziran 2021 yılında gerçekleşecek olması sektör için büyük bir 

gelişmedir. Bu uzay sanayinde çok önemli bir adımdır. Gelecek yıllarda dünya 

semalarında milli uydularımızın hızla artacağı ve teknolojik ürünler ihraç eden ülke 

konumuna geçecektir. Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde bu konularda ciddi atılımlar 

yapmak, ilgili konularda nitelikli beşeri sermayeye, yapay zeka bilgisine, yazılım 

sistemlerine, robotlaşma ve uzay sektörünün değişik alt dallarında yetişmiş insan 

kaynaklarına ve bilgisine çok ihtiyaç vardır. Bu yüzyılda öncelikli olarak bu alanlarda 

insan yetiştirme politikaları oluşturulmalıdır. Ülkemizde bu konu ile alakalı uzay 

teknolojilerine sahip olmak ve dünyada yön verici ülke olmak uzun emek gerektiren bir 

yol olduğu görülmektedir. Bunun için plan, program, misyon ve vizyonların 

oluşturulması önem arzedecektir. 
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Tablo 24: Ticari Uzay Faaliyetlerine Katılan Şirketlerden Örnekler 
 
    

 Şirketler  Tam Zamanlı   

 (alfabetik Kuruluş Çalışan   

Sektör Sektörel olarak) Yılı 

İşgücü Sayısı 

(2016)a            Üretimler / Hizmetler 

 Astrobotic 2008 11–50
b 

Transportation to the Moon 

 Blue Origin 2000 875 Launch vehicles and engines, space tourism 

 Boeing Aerospace 1978 2,800 Crewed LEO transportation 

 Masten Space Systems 2004 11–50
b 

Suborbital launches of small payloads 

 Orbital ATK 1982 12,700 Orbital launches of satellites and ISS cargo 

 Sierra Nevada Corp. 1963 3,094 Cargo and crewed LEO transportation 

 Space Adventures 1998 17 Crewed LEO, lunar transport, and tourism 

Space access SpaceX 2002 5,420 Reusable launch vehicles, colonization 

Stratolaunch Systems 2011 501–1000
b 

Air-launched orbital launch services  

 World View Enterprises 2012 11–50
b 

High-altitude private spaceflight balloons 

 United Launch Alliance 2006 4,000 Orbital launch services 

 Virgin Galactic 2004 200 Space tourism; rapid commercial flight 

 XCOR Aerospace 1999 23 Suborbital launches, human spaceflight 
     

Remote 

Iceye 2012 11–50
b 

Synthetic aperture radar remote sensing 

Planet (including Terra Bella) 2010 251–500
b Earth imaging and video, data provision 

sensing 

Spire Global Inc. 2006 101–250
b 

Data gathering; Earth observation network  

 Analytical Space 2016 10 Optical LEO comms network, full service 

 Astroscale 2013 11–50 Space Debris Removal 

 Bridgesat 2015 3 Optimal comms network, hardware 

 Kepler Communications 2015 5 Internet communications to crafts in orbit 

Satellite 
Maxar n/a 5,000+ Diversified: satellites, imaging, robotics 

OneWeb 2012 101–250
b 

Large-scale satellite constellation data access 

Oxford Space Systems 2013 11–50
b 

Deployable satellite structures and analytics 

 Qwaltec 2001 58 Satellite and network operations 

 Skywatch 2014 11–50
b 

Satellite data integration Earth observation 

 Vector Space Systems 2016 11–50
b 

Micro satellite space vehicle 

Habitats and 
Axiom 2015 11–50

b 
Commercial space station building off ISS 

Bigelow Aerospace 1999 135 Inflatable space habitats 

space stations Ixion Initiative Team 2016 n/a Commercial use of rocket upper stages 

 Made In Space 2010 50 Additive manufacturing in space 

 Nanoracks 2009 40 Payload transport, deployment hardware 

 Space Tango 2014 5–10 Microgravity research platforms 
     

 Deep Space Industries 2012 11–50
b 

Asteroid mining 

Beyond low 

Golden Spike 2010 11–50
b 

Human lunar expeditions 

Mars One 2011 11–50
b Mars colonization 

Earth orbit Moon Express 2010 51–100
b 

Moon exploration and mining 

 Planetary Resources, Inc. 2010 11–50
b 

Asteroid mining 
  
Kaynak: Matthew Weinzierl, 2018:178’deki tablodan alınmıştır. 
List and descriptions of companies compiled from the Commercial Spaceflight Federation website and author research. 

Note: LEO is “low Earth Orbit.” ISS is the International Space Station.  
a Employee data is from private communications with companies or Capital IQ, US Department of Labor, unless otherwise noted:

 

b Data from Crunchbase;
  

c Capital IQ, third-party data.
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BÖLÜM 12 

ENERJİ OLGUSU VE STRATEJİSİ 

 

“Zonguldak’ın derin toprakları altındaki maden serveti ne kadar 
kıymetli ise, bizim nazarımızda Zonguldak da o kadar çok kıymetli 
bir ilimizdir. Türkiye’de devlet madenciliği, millî kalkınma 
hareketiyle yakından alâkalı mühim konulardan biridir. Ekonomik 
siyasetimizin mühim gayelerinden biri de umumî menfaatleri 
doğrudan doğruya ilgilendirecek ekonomik kuruluşları ve 
teşebbüsleri, malî ve teknik kudretimizin müsaadesi nispetinde 
devletleştirmedir. Bu cümleden olarak topraklarımızın altında 
işlenilmeden duran maden hazinelerini az zamanda işleterek 
milletimizin menfaatine açık bulundurabilmek de ancak bu usul 
sayesinde mümkündür. Maden işletilmesi, gelişme halindedir. 
Madenlerimiz, bizim başlıca bir döviz kaynağımız olduğu için de, 
yüksek dikkatinizi çekmeğe değerdir. Az zaman içinde 
memleketimizin mühim merkezlerini demiryollarıyla birbirine 
bağlamak lâzımdır. Memlekette gömülü olan maden hazinelerini 
işletmek lâzımdır. İktisadî faaliyetin servet haline dönüşmesi için 
en lüzumlu şeyler, yollardır, hızlı taşıt araçlarıdır, demiryollarıdır“ 

              Mustafa Kemal ATATÜRK 

(1922, Atatürk’ün S.D.I, s. 220; 1936, Atatürk’ün S.D.I, s. 374; 1937,Atatürk’ün S.D.I,s. 382.) 

Eski Yunan’ da enerji kelimesi, de anlamına gelen “en” ve iş ve eylem anlamına gelen 

“ergon” kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. “Energeia” kelimesi, ilahi eylem ve 

esrarengiz iş anlamına gelen energeia sözcüğü, Aristo tarafından “bir amaç için yapılan 

hareket veya iş” ve Siculus tarafından “bir motorun gücü” olarak tarif edilmiştir 

(Özaydın,2019:28).  “En ergoneia” un ingilizce karşılığı “in work”, türkçe karşılığı “çalışan” 

dır. Yani “enerji” terimi eski Yunan literatürüne “çalışan” olarak geçmiştir (Broyles, 2001: 4; 

aktaran bknz: Güngör, 2016:5). 

Dünyada herşey bir enerji ile sağlanmakta olup, insanoğlunun yeryüzünde varolduğu ilk 

günden bu yana hayatını korumak, idame ettirmek ve hayat standardını yükseltmek için 

olmazsa olmaz olan temel ihtiyaçlarının karşılanması ve bunların giderilmesi için en önemli 

kaynakların başında enerji ve bunun kullanımı gelmektedir. Bu bağlamda enerjisiz bir hayat 

düşünülemez. 
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Dünya planetinde çok değerli ve jeostratejik bir yerde bulunan Anadolu coğrafyası üzerinde 

yaşayan Türk milleti bulunduğu konum itibariyle çok önemli ve çok değerli mineral ve 

madenlere sahip durumundadır. 21. yüzyılda yedi önemli stratejik maden, ekonomik yapı ve 

faaliyetlerde etkisini hissetirecektir. Bunlara sahip olan ülkeler büyük ekonomik güç olarak 

karşımıza çıkacaktır. Bu on önemli ve değerli maden; “altın”, “gümüş”, “bor”, “toryum”, 

“osmiyum”, “titanyum”, “yeda”, “platinyum”, “rodyum” ve “petrol ve bileşenleri”dir. Burada 

“yeda” bilinmeyen bir güçtür. Bu on madenden altın ve gümüş ekonomik hayatta vazgeçilmez 

olarak önemini artıracaktır. Merkantilist dönemin iki stratejik ürünü (altın ve gümüş) bu 

yüzyılın vazgeçilmezi olacaktır (Aksu, 2020:120). 

21. yüzyılda en önemli ve stratejik madenlerinden ilki, “Bor madenleri”dir. Türkiye sahip 

olduğu bor rezervleri ve cevherlerinin kalitesi ile dünyanın en önde gelen ülkesidir. Bor 

mineralleri bazı alanlarda ham bor olarak kullanılmakta ise de genel olarak rafine bor 

bileşiklerine ve özel bor ürünlerine dönüştürüldükten sonra geniş alanda kullanılmaktadır. Bor 

mineralleri günümüzde cam sanayinden, deterjan sanayine, metalurji sektöründen tarım 

sektörüne, bilişim sektöründen yapay zeka formlarının alt yapsını oluşturan sinir ağlarına, 

uzay sektöründen ve nükleer uygulamalara kadar yaygın ve gün geçtikçe artan uygulamalara 

sahiptir. Bu stratejik özelliklerinden dolayı bor madeni Türkiye için büyük bir öneme sahiptir. 

21. yüzyılda stratekon (stratejik-ekonomik) bir mal olan bor minerallerinin Türkiye’nin 

geleceğinde oynayacağı rol tartışılmaz boyuttadır. Dünyada borun stratejik, teknolojik ve 

ekonomik önemi gün geçtikçe artmaktadır. Dünya bor rezervinin %72,3’üne sahip olan en 

önemli bor rezervleri Türkiye’nin batı bölgesindeki 6 ilinde (Balıkesir, Eskişehir, Bilecik, 

Manisa, Kütahya, Bursa’da) bulunmaktadır. Diğer önemli rezervler ise ABD, Rusya, Çin, Şili, 

Peru, Kazakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde 

bor rezervleri bulunmaktadır. Dünya bor rezervleri B2O3 bazında 369 milyon ton görünür, 807 

milyon ton muhtemel ve mümkün olmak üzere toplam 1.176 milyar tondur. Bu rezervlerde 

Türkiye’nin payı % 72,3, ABD’de % 6,8 ve Rusya’da ise % 8,5‟tir. Türkiye’deki bor 

rezervlerinin ömrü 567 yıl iken, dünyanın ikinci büyük rezerv ülkesi Rusya‟da bor rezervleri 

67 yıllık bir ömre sahiptir (Yenmez, 2009:59-60). 

Ülkelerin iktisaden kalkınmasında ve büyümenin artmasında sanayileşmenin çok önemli 

statejik rolü bulunmaktadır. Sanayileşmenin gerçekleşebilmesinde de ülkelerin enerjiye, 

madenlere ve hammaddelere çok büyük ihtiyacı vardır. Günümüzde sanayileşme ve 

teknolojik gelişmelerle birlikte yeni tarz üretim modellerinin yanı sıra, yeni tip ürünler ve ileri 
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teknolojik araçların üretim sürecinde kullanımı görülmektedir. Sanayi faaliyetlerinde ve 

üretiminde çok yaygın olarak kullanılan önemli hammaddelere “stratejik maden veya 

maddeler “adı verilir (Yenmez, 2009:61). 

21 yüzyılda dünyada büyük bir dönüşümün bir diğer önemli veçhesi ise, enerji jeopolitiği ile 

ilgilidir. Enerji sektörü bütün dünyada hızlı bir dönüşüm içerisindedir. Atlantik merkezli bir 

enerji dünyasından, Asya-Pasifik merkezli bir enerji dünyasına doğru gidilmektedir. 

Jeostratejik konsept bu bölgeye doğru kaymaktadır. Sıklet merkezi artık 20. yüzyıldaki gibi 

Atlantik eksenli olmayacaktır. Türkiye bu noktada iyi bir rol sahibi ve üst ligde söz sahibi 

olacak ülkeler arasına girebilecektir. Diğer taraftan, konvansiyonel olmayan petrol ve gaz 

keşif ve üretimleri, enerji ithalatçısı önemli ülkelerin enerji ihracatçısı haline gelmesine yol 

açmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 11. Kalkınma Planı, 2018:1-2). 

21. yüzyıldan itibaren enerji politikalarında yaşanan değişim ve dönüşümler enerji 

yoğunluğunda geçmiş yıllara göre daha önemli gelişmeler izlenmektedir. 2010'dan beri dünya 

ekonomisindeki enerji yoğunluğu yılda ortalama %2,1 oranında düşmüştür. Bu değer, 1970 ve 

2010 arasındaki ortalama %1,3 olan enerji yoğunluğu iyileşmelerinden daha iyi bir seviyeyi 

temsil etmektedir. Küresel enerji sistemi; kaya gazı ve petrol üretiminin ulaştığı şaşırtıcı 

aşama, OECD harici ülkelerdeki ekonomik büyüme ve enerji talebi artışı, kadim enerji 

güzergâhları üzerindeki fay hatlarının kırılganlığı gibi faktörlere bağlı olarak bir taraftan 

coğrafik bir kaymaya maruz kalmakta, diğer yandan jeopolitik dengeleri etkilemektedir. 

Bugün Doğu-Akdeniz’de, Ege’de, Karadeniz’de yapılan petrol, doğal gaz ve likit gaz 

sistemlerine ait sismik araştırmalar ve çıkartmalar bu bağlamda çok önemli stratejik 

adımlardır. Türkiye’nin de bu bağlamda küresel oyuncu olma yolunda ilerlediğini 

göstermektedir. Önemli küresel oyuncular açısından enerji üretimi ve sahip olunması, dış 

politika yaklaşımlarında sadece bir “alt başlık” olarak değil, doğrudan doğruya bir “dış 

politika ekseni ve büyük ekonomi aktörü” olma yolunda ciddi adımlar atıldığını göstermekte 

ve stratejik öncelik olarak ele alınmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 11. Kalkınma Planı, 2018:7-

8). 
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Şekil 17: Dünyadaki Bölgelerin 2016-2040 Arası Enerji Talep Değişimleri (MTEP) 

 

Kaynak: Dünya Enerji Görünümü (WEO) 2017, aktaran bknz: Kalkınma Bakanlığı (2018), 11. Kalkınma Planı 

(2019-2023), Enerji Arz Güvenliği ve Verimliliği, ÖİK Raporu, Ankara, s.8’deki şekilden alınmıştır. 

Dünya enerji tüketim talebi, 2016 yılı sonu itibarıyla 13.760 milyon ton petrol eşdeğeri 

(MTEP) olarak gerçekleşmiştir. Enerji tüketim talebinin yaklaşık %19’u Kuzey Amerika 

ülkelerince, %14’ü Avrupa ülkelerince tüketilirken, %41’i Asya-Pasifik ülkelerince tüketim 

talebi yapılmıştır. 2016 yılı sonu itibarıyla, dünyada tüketilen enerjinin %87’si fosil 

kaynaklardan oluşmaktadır. 2015 yılında, dünya toplam birincil enerji talebinin %42’si 

elektrik üretimi için kullanılmıştır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) öngörülerine göre, 2035 

yılında bu rakamın %46,6’ya çıkması beklenmektedir. Elektrik üretiminde en fazla kullanılan 

kaynak hala kömürdür. Petrol, daha çok ulaştırma sektörü tarafından talep edilmektedir. 2015 

yılında petrolün ulaştırma sektöründeki payı %95,1’dir. 2035 yılına kadar bu oranın %91,1’e 

düşmesi, doğal gazın ise taşımacılık sektöründe kullanımının artması beklenmektedir. 

Bununla birlikte elektrikli hibrid arabaların öngörülenden daha hızlı artması bu oranın daha da 

düşmesine neden olacaktır (Kalkınma Bakanlığı, 11. Kalkınma Planı, 2018:1-12). 
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  Şekil 18 : 2016 yılı Türkiye Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı  

                       

 

Kaynak: ETKB 2016 Genel Enerji Denge Tablosu, aktaran bknz: Kalkınma Bakanlığı (2018), 11. Kalkınma 

Planı (2019-2023), Enerji Arz Güvenliği ve Verimliliği, ÖİK Raporu, Ankara, s.12’deki şekilden alınmıştır. 

Türkiye gelişen ekonomisi ile dünyanın önemli enerji tüketicileri arasında yer almaktadır. 

2016 yılında, Türkiye’nin 136,2 MTEP olan birincil enerji arzında petrol %31 (2007 yılında 

%30,9 ve 2011 yılında %26,6), kömür %28,2 (2007 yılında %28,7 ve 2011 yılında %31,3) ve 

doğal gaz %28,1 (2007 yılında %31,5 ve 2011 yılında %32,2) paya sahiptir. Yenilenebilir 

enerji kaynaklarının payı ise %12,7 (2007 yılında %8,9 ve 2011 yılında %9,7) olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye birincil enerji talebinin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde; 

birincil enerji arzının %23,3’ünün dönüşüm ve çevrim sektöründe (elektrik ve kok üretimi ile 

rafinaj) kullanıldığı görülmektedir. Enerji tüketimindeki en yüksek pay %24,5 ile sanayiye 

aittir. Diğer önemli bileşenler ise %19,7 ile ulaştırma, %14,4 ile konutlar ve %10 ile hizmetler 

sektörüdür. Birincil enerji arzının yaklaşık %8,1’i ise diğer alanlarda kullanılmıştır. 

Türkiye’nin kişi başına enerji tüketimi OECD ortalamasının %40’ı düzeyindedir. Türkiye’nin 

enerjide dışa bağımlılığı, %74 seviyesindedir. Dışa bağımlılık oranı, özellikle 1990’ların 

başından itibaren doğal gaz tüketimindeki büyük yükselişe bağlı olarak önemli bir artış 

göstermiş ve 2000’li yılların başından itibaren %70’ler civarında seyretmeye başlamıştır 

(Kalkınma Bakanlığı, 11. Kalkınma Planı, 2018:11-12). 
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Şekil 19 : Küresel Enerji Talebinin Kaynaklara Göre Değişimi 

 

Kaynak: Dünya Enerji Görünümü (WEO) 2017, aktaran bknz: Kalkınma Bakanlığı (2018), 11. Kalkınma Planı 

(2019-2023), Enerji Arz Güvenliği ve Verimliliği, ÖİK Raporu, Ankara, s.6’daki şekilden alınmıştır. 

Diğer bir değerli madenimiz, “Toryum”dur. Toryum, ilk kez 1828 yılında Norveçli mineralog 

Morten Thrane Esmark tarafından keşfedilmesine rağmen İsveçli kimyager Jons Jacob 

Berzelius tarafından tanımlanarak periyodik cetveldeki yerini almıştır. Element adını 

mitolojide savaş tanrısı olarak kabul edilen Thor’dan almıştır (Eroğlu ve Şahiner, 2017:20-

21). Toryum, Dünya uranyum rezervlerine nazaran toryum rezervleri bir kaç yüz kat daha 

fazladır. Bu, toryumun enerji üretimi açısından stratejik önemini göstermektedir. İnsanlığın 

enerji gereksinimini binlerce yıl karşılamaya yetecek toryum rezervi dünyada mevcuttur. 

2016 verilerine göre dünyada bilinen toplam toryum rezervinin yaklaşık 6,35 milyon ton 

olduğu ve ortalama % 6-7 civarında toryum içerdiği tahmin edilmektedir. Rezervler ağırlıklı 

olarak Hindistan, Brezilya, Avustralya, ABD ve Türkiye’de bulunmaktadır (Eroğlu ve 

Şahiner, 2017:20-21). 

Toryum gelişmiş ülkelerde uranyuma dayalı olarak geliştirilen nükleer teknolojiler sonrasında 

ortaya çıkan nükleer atıkların yeniden değerlendirilmesinde ve atık miktarı ile yarı 

ömürlerinin azaltılmasında bir çözüm aracıdır. Aynı zamanda nükleer yakıt ekonomisi sağlar. 

Toryum, Dünyadaki yayılım itibariyle uranyuma göre daha dengeli bir coğrafi dağılıma 

sahiptir. Toryum madenciliği uranyuma kıyasla daha az radyoaktif kirliliği olan bir süreçtir. 

Uranyumdan yaklaşık 1000 kat daha fazla temiz bir enerji vermektedir. Kadim toplumlarda 

bir enerji aracı olarak kullanılmıştır. Uranyum gibi toryum da doğada serbest halde bulunmaz, 

fakat 60 civarında mineralin içinde rastlanır. Bunlardan sadece monazit ve thorite, toryum 

üretiminde kullanılır. Bu mineraller de genellikle nadir toprak elementleri ile birlikte 

bulunmaktadır. Toryuma dayalı nükleer santrallerin henüz ticari yapılabilirliği olmayıp, 

deneme safhasında bulunması ve bu sektörün dışındaki kullanımının sınırlılığı nedeniyle, 
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dünyada bugüne kadar, doğrudan toryum aramalarına fazla önem verilmemiştir 

(http://www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=117&tipi =5&sube=0;  erişim tarihi: 

05.04. 2019). Ama bu önemsiz bir maden olduğu anlamına gelmesin. 

Ülkemizde toryumun çıkarılan yerlerini belirtmek gerekirse; Eskişehir-Sivrihisar-Kızılcaören, 

Malatya-Hekimhan-Kuluncak, Kayseri-Felâhiye, Sivas, Diyarbakır ve Burdur-Çanaklı 

sahalarında ve en önemlisi Isparta ile Burdur arasında ciddi bir miktar toryum, monazit ve 

torobastnazit minerallerinin kafes yapısında bulunmaktadır. Toryum kompleks cevher 

yataklarında, yaklaşık 380.000 ton görünür ThO2 (thorite) rezervi saptanmış olup, bu rezervin 

tenörü %0,21 ThO2 (thorite) dir. Söz konusu bölgede bor üretim havzaları da bulunmaktadır. 

Türkiye’de bulunan miktar dünyadaki Toryum miktarının %6-8’i arasındadır. Bu oran bazı 

kaynaklarda %15-16 oranında olduğudur. Kesin bir rezerv kaynağı bilinmemektedir. Toryum 

ticaretine bakıldığında; toplam dünya ithalatında en büyük alıcı %99,7’lik pay ile 

Çin’dir.Diğer alıcılar ise; Japonya, İspanya ve Rusya’dır. Türkiye, nükleer enerji hammaddesi 

olan toryum açısından önemli bir potansiyele sahiptir ve zenginlik sınıflandırmasında toryum 

madenimiz çok zengin madenler sınıfında bulunmaktadır (Eroğlu ve Şahiner, 2017:20-25). 

Yatağın tamamında yapılacak sondajlı çalışmalarla bu rakamın, iki katına çıkması olasıdır. 

Toryum cevherinin zenginleştirilmesiyle ilgili teknolojik altyapı sorunları bulunmaktadır. 

Toryum uzay çalışmalarında enerji olarak, pil olarak, ülkelerin enerji gereksinimlerinde, 

örneğin, Toryum Santralinden elde edilecek enerji ile Türkiye’nin 100-150 senelik ihtiyacı 

karşılanabilecektir. Hatta bu elde edilen enerjiyi Balkanlara, Kafkasya’ya ve Ortadoğu’ya 

satmamız mümkün olabilecektir. Bu çalışmada toryumun yıllara göre verilerini 

bulamadığımız için ampirik analizde değişken olarak kullanamamaktadır. 

Enerji kaynakları tekrar kullanılabilme durumuna göre ikiye ayrılabilir. Söz konusu ayrıma 

göre kaynaklar yenilenebilir ve yenilenemeyen kaynaklar olarak sınıflandırılmaktadır (Pamir, 

2016:45). Yenilenemeyen enerji kaynakları insanlık tarafından bir kez kullanılabilir ve tekrar 

enerji kaynağı olarak işlev gösteremezler ve çevreye zararlı atık olarak toprağa 

karışmaktadırlar. Buna mukabil yenilenebilir enerji kaynakları ise, yenilenemeyen enerji 

kaynaklarına göre daha temiz ve çevreye daha az zararlı enerji kaynakları olup, insanlığın 

ihtiyaç duyduğu müddetçe kullandığı enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar kullanıldıktan sonra 

tekrar işlevselliklerini yitirmezler ve tekrar insanlık hizmetinde kullanılabilmektedir. 

**Yenilenemeyen Enerji Kaynaklarını şöyle belirtilebilir (Pamir, 2016:46); 

• Petrol ve Doğalgaz Sıvıları 
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• Doğalgaz 

• Kömür  

• Uranyum 

• Toryum 

• Osmiyum 

 

**Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını ise şöyle belirtebiliriz (Pamir, 2016:47). 

• Güneş (Solar Pilleri ve aynaları) 

• Hidroelektrik 

• Rüzgar 

• Biyoyakıtlar 

• Jeotermal 

• Dalgalar, gel-gitler 

• Diğer kaynaklar; hidrojen, yakıt hücreleri, gazdan ve kömürden sıvı elde 

edilmesi sayılabilmektedir. 

Mankiw, Romer ve Weil (1992), Solow (1956:65-94) ve Arrow (1962:155-173) öne sürdüğü 

Cobb ve Douglas (1928:139-165) üretim fonksiyonunun içinde yer alan (K) fiziki sermayenin 

kapsamında hammadde ve doğal kaynaklar da yer almaktadır. Üretim fonksiyonunda (A) 

terimi teknolojik gelişmeyi gösterirken, (K) terimi fiziki sermaye miktarındaki büyüklüğü, 

(H) emeğin sağlık sermayesi ve (L) terimi de emek miktarındaki değişmeyi vermektedir. Bu 

modele göre, hammaddeler ve doğal kaynaklar üretimin ve iktisadi büyümenin motorunu 

oluşturmaktadır (Mankiw, Romer ve Weil, 1992:407-437; Romer, 1986:1002-1037; Barro ve 

Sala-i Martin, 2004:220-227): 

         Y = A . Kα. Sβ. Hγ. (Lext) 1-α-β-γ  (8)         0 < α + β + γ <1 

 α>0 , β >0, γ>0 iken ,    üretim fonksiyonu yoğun olarak denklemini yazmak gerekirse; 

y = A. kα.sβ.hγ                                              (9) ,    şeklinde yazmak mümkün olacaktır. 

Ekzojen temelinde teknolojik seviye A > 0’dan büyük olmak zorundadır. Cobb-Douglas tipi 

üretim fonksiyonundan hareketle emek, fiziki sermaye (hammaddeler, madenler, doğal 

kaynaklar vb.) ve beşeri sermaye üretim faktörlerinin, üretimin üzerinde yaptığı etkiyi tespitte 

kullanılır (Özsoy, 2008:34; aktaran bknz: Aksu, 2018:3618). Üretimin artışında ve büyümenin 

hızlanmasında (K) faktörü önem arz etmektedir. Dikkat edilirse, (K) düştükçe üretimde 

düşmeler görülmektedir. Hatta ekonomik krizler görülmektedir. 
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SONUÇLAR ve ANALİZLER 

Sonuç olarak ülkemizde bilim ve teknolojinin benimsenmesi, alt yapısının oluşturulması ve 

uygulamaların geliştirilmesi için yapılması gerekli politikaları ve önerileri şu şekilde 

belirtebiliriz (Aksu, 2016: 114-118). 

1. Mesleki eğitim yetersizliği, işgücüne meslek ve vasıf kazandıracak eğitim formasyonu 

yetersizliği, ezberci ve algıyı körleştiren eğitim modeli ve sömürgeci eğitim modelinin 

uygulanması, eğitimde fırsat eşitliğinin olmaması, eğitimde kalitenin olmayışı ve bir 

türlü kaliteli eğitim modelinin kazandırılamaması, eğitimin neferleri olarak adlandırılan 

öğretmenlerin ve üniversite öğretim elemanlarının maaşları yaşam standardının çok 

altında olması nedeniyle, bu mesleğin ideal meslek olmaktan çıkması, bunun sonucunda 

kaliteli eğitim elemanlarının yurt dışına kaçması ya da meslekten uzaklaştığının 

görülmesi, ilköğretimdeki öğretmenlerin gelecek nesili yetiştirme şuurunu 

kazanamamaları ve ülkenin geleceğini yapılandırdıklarını fark edememeleri, bu bilinçle 

iyi bir Türkçe, iyi bir matematik ve iyi bir tarih bilincinin gelecek nesilere 

aktarılamadığının görülmesi, örneğin sınavlarda ve yarışmalarda (PISA, vb.) bu 

durumun net olarak fark edilmesi gerçekten çok üzücü bir durumdur (Aksu, 2016:114-

115). Eğitim yatırımları çok maliyetli ve çok sabır isteyen, aynı zamanda süreklilik arz 

eden, üzerinde sabırla durulması gereken en önemli yatırımların başında gelmektedir. 

Çinlilerin meşhur bir sözü vardır; “Bir yıllık varlık istersen buğday, on yıllık varlık 

istersen ağaç, yüz yıllık varlık istersen insan yetiştir”. Bu düşünce ile bilinçli ve şuurlu 

yeni nesiller yetiştirecek, rasyonel eğitim politikalarına acilen ihtiyaç vardır. 

2. Okul öncesi eğitimin yetersizliği ve zeki çocukların bulunup değerlendirilememesi. 

Nüfus uzmanlarına göre her toplumun %1-1.5’u kadar bir nüfus üstün zekalı olarak 

dünyaya gelmektedir. Biz bu üstün zekalı çocukları küçük yaşta bulmakta ve 

değerlendirmekte başarısız kalmışızdır. Bunlarla ilgili ne bir eğitim düzenlemesi, ne de 

bir araştırma unsuru ortaya konmuştur. Bu üstün zekalı çocuklara hitaben tam donanımlı 

bir okul bile bulunmamaktadır (Serter, 1994:52). Ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon 

sürecinin oluşturulması ve ivme kazanması hedeflenmeli, çünkü Türkiye nüfusunun 

%50’si 29 yaşın altındadır, bu gençlerin bilim ve teknolojiye yönlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu gençler, bilim ve tekniği kullanmayı öğrenmeli, bununla birlikte 

üretim ve uygulama sürecine sokabilecekleri maddi kaynaklar, üretime yönelik teşvikler 

ve çalışma alanlarının yaratılması gerekmektedir. Bilim üretmek, fikri hür ve vicdanı 
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hür olmayı gerektirir. 

3. Türkiye’de sanayileşme politikası söz konusu olduğunda üretim odaklı bir kalkınma 

modeli benimsenmesi gerekmektedir. Türkiye sanayileşme modelini oluştururken, 

teknolojiyi arama, bulma, seçme, benimseme, uygulama ve bunun üretimde 

içselleştirilmesi gereken çok uzun zahmetli bir süreçten bahsediyoruz. Ar-Ge ve 

inovasyon söz konusu olduğunda hangi sektörlerde hangi tarz yeniliği, hangi üretim 

sistemini ve modelini, hangi gelişmeyi baz alacağımız veya odaklanacağımız alanları 

belirlemede sürdürmede çağın çok gerisindeyiz. Türkiye’nin sektör değil, teknoloji 

seçmeye odaklanması ve seçtiği teknolojinin hedefteki sektörlere nasıl yayılabileceğine 

ilişkin bir stratejiye sahip olması gerekiyor. Bu teknoloji ile hangi sektörlerde ne kadar 

verimlilik artışı yaratabileceğine ilişkin bir muhasebe çerçevesine sahip olması 

gerekiyor ki, hesap yapabilsin. Hesap yapamayan sonuca varamaz, strateji oluşturamaz. 

Türkiye’nin hala bir inovasyon stratejisi yoktur. Yenilikleri dikkate alan bir sanayi 

politikası çerçevesi de yoktur (Demirkıran, 2015: 3-18). 

4. Bugün dünya arenasında söz sahibi olabilmek için, GSMH’larından önemli bir payını 

Ar-Ge ve inovasyona harcayan ülkelerin, bilim ve teknolojide büyük farklar yaratan ve 

rekabette önde olan ülkeler arasında olması tesadüfi değildir. Bütçeden araştırma-

geliştirmeye yeterince pay ayrılmaması ve beşeri sermaye için geniş bir ödenek ve 

tahsisat bütçesinin oluşturulmaması, böylece işgücü, sermaye, doğal kaynaklar ve 

girişimci gibi klasik üretim faktörlerine ilave olarak, son yıllarda beşeri sermayenin 

artan önemi büyüme ve gelişme politikalarının yeniden gözden geçirilmesini gerekli 

kılmıştır (Aksu, 2016:114). Gelecek uzayda olup, göklere sahip olan yeryüzüne de sahip 

olacaktır. Uzay çalışmaları çok önemlidir. Uzaya gönderilecek araç ve roketler üzerine 

çalışmalar hız kazanmalıdır. 

Bilim politikası alanında dünyadaki gelişmeler iyi izlenmelidir. Bunun için yapılacak olan 

bu teknikleri öğrenecek ve öğretebilecek insan grubunun ülke çapında aranması ve 

bunların istihdamının sağlanması gerekmektedir. Devlet bu işi bizzat kendisi 

yapmalıdır. Kurum ve araştırma enstitüleri işlevsel bir niteliğe kavuşturulmalıdır. 

Bunun için ister yurt içinde ister yurt dışındaki araştırmacı ve kuruluşlarla etkin ve 

verimli işbirliğini oluşturmak gerekir. Bilim ve teknoloji yapısını destekleyecek, uzman 

kadrolaşmasına imkan sağlayacak, bilim ve prodüktif-teknik insan sayısını, becerilerini, 

yetkinliğini, kalifiye ve yeteneklerini artırmak için dünyada aranan söz sahibi teknik 

bölümleri ve konularını belirleyip oluşturmak gerekir (Aksu, 2016:114). Bugün 
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dünyada ismi dahi bilinmeyen ancak önümüzdeki 25-30 yıl içerisinde 55-60 civarında 

yeni meslekler ortaya çıkacaktır. 

5. Beşeri sermayenin etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için fiziki sermaye ile 

olan tamamlayıcılık ilişkisinin iyi kurulması gerekmektedir. Aksi takdirde ülke sahip 

olduğu beşeri sermayeyi yeterince değerlendirememiş olur. Bu da beşeri sermayenin 

daha verimli ve daha tatminkar çalışabildiği başka ülkelere kaymasına yol 

açabilmektedir. Bu nedenle “Beyin Göçüne” sebep olabilecek şartların oluşturulmasına 

imkan sağlanmamalıdır (Erkal, 1990:93-94). Bu durum yüksek maliyetle yetiştirdiğiniz 

değerli evlatlarınızı ülkesi için çalışmadan, sıfır maliyetle yabancı bir ülkeye, “elmas 

niteliğindeki değerlerinizi” karşılıksız vermeniz gibidir. Dolayısıyla, göç alan gelişmiş 

ülkeler “eğitim ve öğretim yetiştirme maliyetlerine” katlanmadan, elde ettikleri eğitim 

tasarruflarını dünyada “tekel” konumunda oldukları AR-GE çalışmalarına 

aktarmaktadır. Ülke içerisinde yabancı dille eğitim ve öğretim veren kurumlarda beyin 

göçünün alt-yapısını oluşturmaktadır. Bu durum, fakir ülkeyi daha fakir, zengin ülkeyi 

daha zengin yapmaktadır. Diğer bir ifadeyle, beyin göçü, nitelikli insan gücünün, 

ülkesinin sosyal ve ekonomik kalkınması, kültürü ve milli menfaatleri karşısında 

etkisizleştirme süreci olarak karşımıza çıkar. Bu durum bizim gibi gelişmekte olan 

ülkeler için gelişmiş ülkeler karşısında ciddi handikaptır (Aksu, 1998:234; Aksu, 2005: 

37-66). Türkiye’nin, “beyin göçü alan”, cazibesi yüksek bir ülke haline gelmesi 

sağlanmalıdır. Beyin göçünün alınmasıyla yaratacağı güç, Türkiye’nin ekonomik 

kalkınmasında büyük bir katma değer etkisi meydana getirecektir. 

Devlet programlarında ve planlamalarında bütçe hazırlanırken ayrılacak pay GSYİH’nın 

%0.9’dan %4.5-5’ler seviyesine çıkartılmalıdır, hedef bu oran olmalıdır. Yani yıllık 8 

milyar dolar seviyesinden 45-50 milyar dolar seviyelerine çıkılmalıdır. Türkiye’de Ar-

Ge ve inovasyonun istenildiği seviyeye gelememesinin bir başka önemli nedeni de, 

beklentilerin aşırı şekilde yüksek olması ve sabır gerektiren süreçte büyük bütçe 

kaynaklarının ve fonların Ar-Ge’ye ayrılmasına gerek duyulmamasıdır. Dışardan almak 

daha kolay gelmektedir. Bu faaliyet sürecinin yüksek maliyetlere ulaşması nedeniyle 

kamu veya özel sektör açısından bu tarz bir yatırım gereksiz görülmektedir. Ancak, Ar-

Ge ve inovasyon yatırımları orta ve uzun vadede getiri sağlatır, kriz dönemlerinde dahi 

getirisi azalmayan, katma değeri çok yüksek olan bir üretim-faaliyet sürecidir. TÜİK 

verilerine göre, Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının %48.9’u özel sektör yaparken, sadece 

%2.6’sı devlet tarafından gerçekleştirilmesi ilginçtir. Bilim ve teknoloji alanındaki 

yatırımlara öncelik verilmelidir; bunun için Ar-Ge politikaları ile inovasyon merkezleri 
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oluşturulmalı; teknopark, nano-free-technic merkezleri, silikon vadileri, siber-tech 

merkezler, uzay araştırma ve geliştirme merkezi, boraks (neden boraks? Çünkü, gelecek 

nesil ürünler bu madenden faydanılarak yapılacak olması ve ülkemizde boraks rezervi 

dünyanın ¾’ üne sahip olmasıdır) ürün geliştirme ve teknolojileri merkezleri vb. 

araştırma-geliştirme kurum ve kuruluşları acilen oluşturulmalıdır (Aksu, 2016:115). 

6. Bilginin ve modern tekniğin araştırılması, kullanılması, yayılması ve öğretilmesini 

sağlayacak altyapı yatırımlarına kamu harcama politikalarıyla gerekli kaynak 

sağlanmalı ve her türlü destek verilmelidir. İnovasyon sisteminin oluşturulması 

konusundaki çalışmalarında en önemli unsur “bilginin elde edilmesi, kullanımı ve 

geliştirilmesi”nin akademik, kamu ve özel kesiminde üretilmesi, elde edilmesi, 

depolanması ve kullanımını sağlayacak “Milli Bilgi Depolama ve Üretim Sistemi” 

(MİBİDÜS)’ün, oluşturulmasına acilen ihtiyaç vardır. Bunun yanında teknolojik 

transfer ve inovasyon yatırımları için öz kaynak yetersizliği söz konusu olduğunda 

devletin plan ve programlarında bu kalemin bütçede açıkça adı konulmalı, vergi 

teşvikleri ve indirimlerinin yanında, bu tarz yatırımlar yapacak serbest girişimcilere de 

kaynak sağlayacak kısa ve uzun vadeli düşük faiz oranları uygulanmalıdır (Aksu, 

2016:115). 

7. Türkiye’de milli eğitim politikası, yaşam boyu öğrenme kültürünü (life-long learning 

culture- LLC) her alanda toplumun tüm fertlerini ve kesitlerini kapsayacak biçimde 

hayata geçirmek temel amaç olmalıdır. Geri kalmış bir toplumda eğitime önem 

verilmesi, fırsat eşitsizliğini azaltırken, kabiliyetli ve bilgili elemanın artması uzun 

vadede toplumun gelişmesinde önem arz edecektir (Erkal, 1990: 79). 

8. Beşeri sermayenin oluşumunda eğitimin önemi ve kalitesi olmazsa olmaz bir gerçektir. 

Buna göre, Türkiye’de eğitimle ilgili mevcut durumun bir an önce iyileştirilebilmesi 

gerekmektedir. Eğitim “ezberci” olmaktan çıkarılıp, bilgiye ulaşabilen ve kullanabilen, 

analiz yapan, fikirleri yorumlayan ve eleştiren, sorunlar karşısında çözümler üreten ve 

katma değerler yaratabilen fertlerin yetiştirilebildiği bir yapıya dönüştürülmelidir. 

Bunun için yapılması gereken ilköğretimden itibaren mesleğe yönlendirme ve kabiliyete 

göre niteliksel eğitim verme modeline geçilmelidir. Matematik, tarih ve dil dersleri 

gençlere eğitimin tüm sürecinde verilmesi gerekir. Eğitimde “ezbere dayalı” sistem 

yaratıcılık gerektiren girişimci ve üretken vasıflı fertlerin yetişmesinin önünü 

kesmektedir. Bu anlayışla, toplumdan lider kadroları çıkartılamamaktadır ki, bunun da 

sebebini oluşturmaktadır. Sorunlar karşısında acil çözümler üretecek ve tepkisini ortaya 

koyacak “zeki ve milli liderler” kadrosu teşekkül ettirecek bir eğitim yapısına acilen 
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ihtiyaç vardır. Risk ve sorumluluk almaktan uzak, tepkisiz ve şuursuz bir nesilin hızla 

oluşturulduğu, bilinçsiz ve bilgisiz diplomalı öğrencilerin mezun olduğu, yaşam 

standardı düşük ama düzenli bir hayata razı olmuş ve kafamı bir işe sokayım arzusunda 

fertler yetişmektedir. Bu durum tamamen “ezberci-öğretimsiz eğitim ve sömürgeci 

eğitim modelinden” kaynaklanmaktadır. “Bu dünya gelip geçici, önemli olan öbür 

dünya” diyen bir düşünce yapısından mucitlik veya buluş beklemek hayalcilik olur, ya 

da çok büyük tesadüflere kalmıştır (Aksu, 2016:116). 

9. Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlanması konusunda, müfredat programlarının ve 

bölümlerinin yeniden tanzim edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında üniversite eğitim 

programlarına yaratıcılığı ve girişimciliği geliştirecek dersler, seminerler ve araştırma 

bursları ilave edilmesi gerekmektedir. Özel ya da kamu nitelikli bilimsel araştırma 

kuruluşlarının yeni nesil ürün geliştirmeler ve teknolojik gelişim konusunda firmalar 

(Kobi, KİT, Holding, Şirketler, vb.) ile olan ilişkilerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Ar-Ge ve inovasyon alanında özel teşebbüslerin büyük ve ciddi yatırımları 

bulunmaktadır. Bu yatırımlar genelde hizmetler sektöründe bankacılık, iletişim, ilaç, 

havacılık ve elektronik ürünler üzerinde toplumun ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. 

Ayrıca, üniversitelerde mevcut döner sermaye düzeninin değiştirilerek, kontratlı 

araştırma yapılmasına olanak verecek, uzman-araştırmacı kadrolarının oluşturulmasına 

yönelik hukuki ve mali düzenlemelerin yapılması gerektirmektedir. Aynı zamanda 

üniversitelerde yeniliğe ve gelişime odaklanmayı teşvik edecek bir akademik terfi 

sistemi oluşturmak gerekir. Her üniversiteyi belli bir konuda ya da sektörde 

uzmanlaşmayı teşvik edecek şekilde tanzim etmek, bu alanda söz sahibi olacak 

elemanların yetiştirilmesi hedeflenmelidir (Aksu, 2016:116-117). 

10. Beşeri sermaye olgusunun temeli olan eğitimdeki kalite ne kadar üst düzeylere 

çıkartılırsa kalkınmada o kadar hızlı olur. Bunun için eğitimde vergilendirmeler 

kaldırılmalı ya da sıfırlanmalıdır, özel kesimin eğitim faaliyetleri desteklenmelidir. 

Temel eğitim on iki yıl olmalıdır, bu eğitim süresince öğrencilerimize iyi bir matematik, 

iyi bir tarih ve dil eğitimi ile 2-3 yabancı dil (en az bir tane batı dili, bir tanede doğu dili 

çok iyi şekilde) kazandırılmalıdır. Bu bağlamda eğitimde toplumun tüm kesimlerine 

hitap edecek şekilde fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Bunun için gerekli mali kaynaklar 

bütçede tanzim edilmeli, yoksul kesimlerin çocuklarına da iyi bir eğitim olanağı 

sağlayarak, fırsat eşitsizliği ortadan kaldırılmalıdır (Keskin, 2011:146-149). 

11. Fiziki sermaye yatırımı arttırılmalı, bunun yanında bilim dili ve teknoloji dili küçük 

yaşlarda (3-6 yaş grubunda) öğrencilere kazandırılmalı, işgücünün özelliklerinin 
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belirlenmesi konusunda emek arz ve emek talebinin niteliklerini daha iyi ortaya 

koyabilmek için TÜİK tarafından detaylı ve nitelikli araştırmalar ve anketler ortaya 

konmalıdır. İşverenlerin işletmelerinde Ar-Ge konusuna ağırlık vermeleri için teşvikler 

yapılmalı ve  bilinçlendirilmeleri artırılmalıdır. İş-Kur’un kurumsal niteliği ve 

kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir (Karadeniz, Durusoy ve Köse, 2007:186-

189). 

12. Beşeri sermayenin oluşturulmasında mesleki eğitim yoluyla insan kaynaklarını 

geliştirmek, ılımlı ücret politikası ve verimli yatırımları teşvik etmek, işgücü piyasası 

kurumlarının verimliliğini geliştirmek, iş kaynaklarının oluşturulması ve 

yaygınlaştırılması ile genç işsizler, uzun süreli işsizler, diplomalı işsizler ve kadınlar 

gibi grupların çalışma hayatına girişini teşvik etmek gerekir (EU, 1997:3-9). 

13. Teknolojik gelişmenin meydana geldiği özellikle katma değer yaratan sektörlerde fazla 

yığılma yaratacak beşeri sermaye gücünün nasıl istihdam edileceği plan ve 

programlarla, vizyon ve misyon süreçleriyle ortaya konularak, beşeri sermaye 

kaynağının israfının önüne geçilmelidir. Bilim, teknoloji ve yenilik bazlı insan 

kaynaklarının geliştirilmesi ve toplumun genelinin bu stratejiye yönelik etkinleştirilmesi 

önemlidir. Araştırma sonuçlarının ticari ürün ve hizmete dönüşümünün teşvik edilmesi 

ve böylece araştırma sonuçlarının ekonomide katma değer yaratmasının sağlanması 

gerekmektedir (Çakır, Hatipoğlu ve Vardarlıer, 2014). Yeni nesil ürün üretimi ve 

teknoloji araştırmaları başta olmak üzere bilim ve araştırma çalışmalarının ve bu 

çalışmaların sanayi ile ortak yapılacak Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi 

gerekmektedir. Teknolojik gelişmelere yönelik eğitim ve Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili bir 

sistem uygulanacağını belirlerken, farklılık yaratan ve inovatif üretim esas alınarak, 

ulusal ve evrensel hedefler gözetilerek, rekabetçi ve yeni nesil ürünleri hedef alan bir 

üretim tarzı oluşturulmalıdır. Bunun için yapılması gereken ilk şey; batının demode 

tekniklerini değil, tekniği geliştirilebilecek ürünler ve modeller oluşturulmalıdır. 

Stratejik ileri ürün modelleri ve üretim merkezleri oluşturulmalıdır. Eski ağır sanayi 

modelleri değil; ileri, etkin, pazarı olan ve modern geliştirilmiş modeller ve ürünler 

ortaya konularak, dünya pazarında rekabet edebilecek yeni nesil ürün modelleriyle söz 

sahibi olmak gerekir. Bunun için iyi ve kaliteli bir beşeri sermaye gücüne ihtiyaç vardır. 

Unutulmamalıdır ki, bu tarz bir sermayenin ve üretimin oluşturulmasına yabancı 

devletler ve müttefik görünen sözde dost devletler asla izin vermeyecektir. Bu 

bağlamda, içeride ve dışarıda çok zahmetli ve meşakkatli bir üretim sürecini içinde 

barındırmaktadır (Aksu, 2016:117). 
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14. Türkiye önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde karşılaşacağı tehditleri bilip, buna göre 

önlemler almak zorundadır. Tehditler yerel, bölgesel ve küresel seviyede ortaya 

çıkacaktır. Tehditler askeri, askeri olmayan, asimetrik ve paramiliter şeklinde 

belirtmek gerekecektir. Bu tehditler önceden kestirilemeyeceği gibi, kriz ve kaos 

ortamında vücut bulup, dünyanın her yerinde ve her zaman ortaya çıkabilecektir 

(Bilbilik, 2008:174-175). Bu tehditleri madde olarak belirtmek gerekirse; 

• Küresel ısınmaya (2.50 ila 50 C) bağlı olarak su sorunlarının artışı ve düzensiz yağış 

iklimleri sel benzeri afetleri daha da artacaktır. 2040 yılında küresel ısınma 3.50-

4.50C derece daha artacaktır. 

• Terör olaylarındaki artışlar, organize olaylar, toplumsal çatışmalar, gelir dağılımında 

görülen adaletsizlikler, yolsuzluklar ve menfaat çatışmaları. 

• Haarp gibi silahlarla doğal afetlere (deprem, sel ve yangın vb.) yönelik sabotajların 

hızlanıp, yaygınlaşması artacaktır. Frekans sistemleriyle insan beyinlerine hakim 

olmaya çalışacaklardır. Bu bir savaş yöntemi ve aracıdır. 

• Etnik ve dini çatışmaların ülke içinde ve ülkeler arasında önlenemeyecek ölçüde 

yaygınlaşması görülecektir. Mülteci göç hareketleri ve bunların getirdiği asayiş ve 

güvenlik sorunları hızla artmaya devam edecektir. 

• Pandemik virüslerin çeşitlenmesi bunu diğer biyolojik ve kimyasal silahlarla 

yaygınlaşması, ilaç sanayi ve sağlık sektörünün önemini artıracaktır. Bu arada ciddi 

nüfus kayıpları beklenmektedir. 

• Temiz su bulmak önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde daha da zor olacaktır. Bu itibarla 

1.5 milyar insanın (Asya ve Afrika ülkelerinde) temiz su bulma ve ulaşma noktasında 

ciddi endişeleri ve hayat riskleri bulunmaktadır. Bu durum 2035’den sonra yaklaşık 

2.5-3 milyar insanın hayatını risk altına alacaktır. Dikkat edilirse, akarsular, göller, 

dereler ve bentler kurumakta olup, ormanlar ve meralar hızla yanmaktadır. 

Dünyamız nefes alamamaktadır. Bu durum dünya planetinin ciddi bir yıkıma ve 

bozulmaya doğru gittiğinin göstergesidir. 

• İnsanların kodlanması ve fişlenmesi önemli bir noktaya ulaşacaktır. Bir takım aşılar 

ve sağlık hizmetleri buna alt yapı oluşturacaktır. Sonra beyine takılacak “cipler” ve 

“manyetik saatler” bu rolü yerine getirecektir. Dünyayı yönetmek isteyen “Üst 

Akıl”ın proje ve programlarını belirleyip, bunlara karşı önlemler almak gerekir. 

Hatta bu noktada “Akıl Oyunlarını” deşifre etmek, planlarını bozmak ve oyunlarını 

başlarına yıkmak önemli insanlık görevimizdir. 
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• Dijitalleşme ve yapay zeka hayatın tüm noktasında olacağından, insanoğlu 

mekanikleşen bir sürecin sarmalına girecektir. Eğitimsiz, sorgulamayan ve bilgisiz 

bir nesili meydana getirecek politikaları uygulayacaklardır. Algı ve zihin yönetimi 

önemli noktalara ulaşacaktır. Mantık ve idrak edebilme yeteneği kaybolacaktır. Bu 

nedenle, evlatlarımızı tarihsel ve kültürel sorumluluk gereği ecdadlarına karşı saygılı 

ve hayırlı nesil olarak yetiştirmek, korumak ve bilinçlendirmek en önemli milli 

görevimizdir. 

• Hologram teknolojisine karşı tedbirler almak ve bu teknolojiyi kullanma avantajına 

dönüştürmek ülkemiz için önemlidir. Bu teknoloji konusunda bilinçli ve dikkatli 

olmak gerekecektir. 

• Son 10 yılda, uzayı kullanma ve buradan insanların algılarını ve düşüncelerini 

yönetme fikri ciddi gelişmeler göstermiştir. Bu noktada, uzayda uydu sistemlerini 

oluşturma hedefini benimsemişlerdir. Uzaydan izleme ve takip sistemlerine karşı 

önlem almak ve karşı koymak en önemli milli savunma noktamızdır. Yeryüzünde 

“Mavi Vatan” ne kadar önemli ise, gökyüzünde “Mavi Semamız” da o kadar 

önemlidir. 

• İnsan nüfusunu ve hayvan popülasyonunu azaltacak uygulamalar ve çalışmalar 

yüksek bir noktaya gelecektir. Bu anlamda virüs, bakteri, salgın hastalık, kuraklık, 

kıtlık, iklim bozulmaları, pandemi süreçleri bu durumu hızlandıracaktır. Sağlıklı 

toplum, başarılı ve kalkınmış toplumdur. Bu tarz tehdit edici koşullara karşı tedbiri, 

denetimi, koruyucu yapıları en önemlisi de devlet olarak bu politikaları icraata 

geçirecek uygulamaların her an ve her koşulda hazır tutulması gereklidir. 

• İnsanoğlu son 15-20 yıldır büyük bir tehlike altındadır. Yiyecekler ve gıdalarımız 

GDO’lu ürünler olup, bir çok hastalığa ve virüse davetiye çıkarmaktadır. Bu durum 

şu anda yaşanılan pandemi sorunundan bile daha tehlikelidir. Zaten gıdalarımızda 

görülen katkı maddeleri ve DNA’sı ile oynanmış hormonlu bileşimli yapıları 

insanlığın sonunu getirmek için planlanmış, tehlikeli bir oyunun parçasıdır. Önlem 

almak için gerekli tedbirler acilen alınmalıdır. Bu tarz ürünler hiç bir yerde (Pazar, 

market, manav, bakkal vb.) satılmamalıdır ve satılması yasaklanmalıdır. 

• İnsanoğlu amacını kaybedecektir. Kaos ve krizler kaçınılmaz olarak insanlığı ve 

sosyal yaşamı tehdit edecektir. Göçler, salgın hastalıklar, susuzluk, açlık, kıtlık bu 

noktada önemli araçlardır. Bu konularla ilgili kurumsal yapıların oluşturulması, 

halkın bilgilendirilmesi, eğitim ve denetim çok büyük rol oynayacaktır. 
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• Endemik bitki türleri ve doğal yaşam alanlarını (ormanlar, akarsular, denizler, göller, 

meralar vb.) bilerek bitireceklerdir. Bunun için ata tohum, özel tohum ve endemik 

bitki türlerini koruyucu depolar ve üretim merkezleri ülkenin her yerinde acilen 

oluşturulmalıdır. Toprak kutsaldır. Korumak milli görevdir. 

• Dünya sahnesinde küresel güçler ile ulusal güçler arasında geçecek bir mücadele ve 

çatışma ortamları kaçınılmazdır. Büyük savaşın ayak sesleri ciddi şekilde 

hissedilmektedir. Ulusal gücümüzü artırcak her türlü maddi ve manevi şartların 

oluşturulması gereklidir. 

• Küresel güçler, ekonomik kriz ve şoklarla dünya ticaretini ve ekonomisini kaosa 

sürüklemek isteyeceklerdir. Bunun için güçlü bir milli ekonomi ve kurumsal yapının 

oluşturulması gereklidir. Ekonomik anlamda dışa bağımlılıktan kurtulmak, ekonomik 

yapıyı ve mali sistemi bir dengeye oturtmak gerekir. Ancak bu şekilde “tam 

bağımsızlık” sağlanır. Burada önemli olan unsur, dışarıdan bir kuruş almadan 

ayakları üzerinde durabilmektir. Bu şartlara uygun bir “devlet politikası” 

stratejisinin tüm unsurlarıyla oluşturulması, hedef projeksiyonlar doğrultusunda milli 

bir devletin kurallarının kırmızı çizgilerle belirlenmesi, gelecek nesillere tam 

bağımsızlık şartlarının miras olarak bırakılabilmesi için gereklidir. 

• Son söz olarak, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün dediği gibi; “Türk milleti ilelebed 

yaşayacaktır”. “Ne Mutlu Türküm Diyene”. Yüce Allah bu büyük milletin yar ve 

yardımcısı olsun. 
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